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199150SOUFörord

erfarenhetomfattandeingen hartroligenFå svenskar aven mer--
Heppling. arbetatHan harSixtenutvecklingssamarbete änmultilateralt

internationella organisa-i biståndsgivandebistånd ochmultilateraltmed
från begynnelsenfältet, praktisktcentralt och påtioner, både straxtaget

erfarenheten, kompletteradvärldskriget. grundval denPåefter andra av
utvecklingen FNshärarkivstudier, skildrar hanomfattandemed av u-

liggerTyngdpunktenpolitik verksamhet under 45 år.landsinriktade och
utveckling.Sverige ispelat dennarollpå den som

varit till hjälp,skildringmultibiståndskommittén dennaharFör stor
Hepplingperspektiv bakåttill bristkorrektiv den påbl.a. ett somsom

haft synpunktervi godhar ocksåför. övervägandenI våra nytta avvarnar
givetvis interedovisar. betyderHeppling Detreflexioner attoch som

personligabemärkelsebitvis i ordets bästaställning till hanstagit --
framställning.

kapitel iskrift återfinns 5föreliggandesammanfattningEn somav
organisationer,internationellaBiståndkommitténs betänkande genom
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199150SOUIntroduktion

förhåll-Sverigesaspekterspeciellavissabehandlarskrift,Denna avsom
itill läsarnaöverlämnasu-hjälpen,ochu-ländernaningssätt gentemot

avseenden.iinformationsbehovfyllaskall tredenförhoppning ettattom
multila-iinträde detSverigeshistorienberättagällthar detFörst att om
Sverigesutvecklingenvidaredenochutvecklingssamarbetetterala avom

årtiondena.förstasärskilt under deengagemang
landsredovisa vårtuppgiftenmig påförsöktjag attharandradetFör

princi-biståndetsmultilateraladetgällerdetståndpunkter, näråsikter och
huvudredogörelser översådanaFörregelsystem.arbetsformer och attper,

nödvändigtvaritdeticke-specialisten har attbegripliga förbliskalltaget
församling-internationellai deödenärendenasåtåtskilligtägna utrymme

utveckling.biståndetssjälvaoch åtarna
i denSveriges insatserbeskrivapåjagtredje har prövat attdetFör

ställnings-våraoch behov,problemu-ländernasFN-debattenlöpande om
dei radegentliga landamärenbiståndetsutanförtaganden aven--

särskiltioch de ämnen,behandlat,hardiskussionernafrågor, somsom
käpphästar.svenskavåraalltsåland-vårtomhuldats av

utvecklingsstrategiernadiskussionernakonstateralättDet är att omatt
medintimthängerglobalproblemskilda naturrad sammanoch aven

bilateralt. Dennamultilateralt ochbådeutvecklingutvecklingsbiståndets
element,flesta dehelhetsbild deslagsambitionenskrift har ett avatt avge
u-lands-gällerdetnärsubstans,FN-debatternasbildartillsammanssom

alltförmöjligt gåinteblir dåutvecklingsbiståndet. Det attochproblemen
gångunder arbetetsalltför MenDärtilldetalj är ämnet stort.in imycket er.

omständigheter,ochfrågorantaluppenbart,blivit alltmer ettdet atthar
förtjäntasummariskt,tämligenbehandlas merahär måst enavvoresom
forskning.för vidarefältfinnsanalys. Härinträngande stortett

mig.jagföreställervärde,dockframställning haröversiktlig ettEn mera
få ha denhelhetsbilden lärportionervissahel delMånga menvet avomen

svenski FN,u-hjälpspanoramatoch settu-lands-helaöverblick över ur
förmedla.velatjag härsynvinkel, som

personligafalli mångaochstudiemödorminaResultatet av --
ofullständigheten. Gerintressealltså,jag trotshar, hoppas ettupplevelser

landsgäller vårteftertanke, detnärtill måttanledningocksådet ett av
mycket bättre.såi detFN, äru-landssammanhangiagerandefortsatta

liv,dagordningen harfrågor på ettmångavisarErfarenheten somatt
intensivtleverdyker ettdeexotiska grodartersvissapåminner upp,om

tillplötsligt vaknaför ettdvalatill långi dyn attkryper uppkort tag, enner
inter-påkallar. Närochmedgeromständigheterna såliv, denär yttrenytt

fårbekymmerandrabegravda under tag,ettlegatproblem,nationella som
stått påtidigareredandeanyttigtoftadet attaktualitet, vetaär attny

gjorde. Förvi dåvilka uttalandenochansågSverige dåvadoch bagendan
och ännutänka påriktigt gillarvivarit med längre än atthar somoss, som

tiden alltmeduppriktigtblir detminnesförlust, sagtdrabbatsinte av
jag häri deåsikter och ämnenriktigturskilja någrasvårare greppatt nya

berör.



Jag har under studiet våra anföranden i vissa SOUrepresentantersav FN- 199150
ofta frågat mig, det någon gång häntorgan de kastat blickom att på deen

tal i ämnen, tidigare års delegater framfört.samma Svaretsom oftastär
sannolikt inte. Annars detär svårt förklara, varför fleraatt på varandra
följande ombud gör uttalanden, alltid med vändningarsamma ochmen
tonfall, tyder på de sig haratt kommitsom på någotanser ochnytt
revolutionerande. Sånt händer självklart det sällsynt.ärmen

När detta väl är bör det tilläggas,sagt inte kanatt undgå slåsattman av
den uthållighet och konsekvens vilkenmed svenska delegater under årens
lopp förfäktathar vissa ståndpunkter och ställt vissa företeelser interna-av
tionell räckvidd i förgrunden. Ser det hela litegrann från blirman ovan
detta ändå det bestående intrycket.mest

Man kan också konstatera det i varje fallär min slutsats att- -utövade inflytandestörre vissaett på FN-programs arbetsformer och poli-
under perioder, då vi hade större kontinuitet icy representationen. Nilsen

Thedinvar vår talesman i FNs barnfond, United Nations Children°s
Fund, UNICEF i nära decennier. Rickardtre Sterner svensksatt som
talesman i Särskilda fondens styrelse under hela dess existens. Ernst Mi-
chanek jagoch själv tillsammans eller och för sig Sverigesvar var en
ombud i FNs ekonomiska och sociala råds Economic Socialand Council,
ECOSOC utskott för tekniskt bistånd Technical Assistance Committee,
TAC ioch FNs utvecklingsprograms United Nation Development Prog-

UNDP, styrelse under lång rad år. Erikramme, Westerlind underen var
många år vårt ombud i flyktingkommissariatFNs skiftandeoavsett upp-
gifter här hemma.

Ett sådant tillät grad specialisering ocharrangemang tämligenen av ett
långt perspektiv bakåt. Samtidigt blev det möjligt genomföra lång-att att
siktigt framåtagerande i tiden. Mera skaffadepermanenta representanter
sig så småningom ingående kunskaper de organisationer, deom som
verkade Det medgav inte bara fördjupning deras argumentationen av

också ökad förutan respekt deras åsikter bland andraen styrelseledamöter
och i sekretariaten. Jag Sverige borde återgå tillattanser, medett system
representation i vissa efter dessa äldre principer. Det skulle betalaorgan
sig i form ökat inflytande och långsiktig påverkan.av en mera

Jag hade ursprungligen försetänkt med utförligtexten notapparat.en
Men för skull har jagmest iutrymmets stället inskränkt tillnoterna ett
minimum. Det sker också emedan jag tror, sammanhang oftastatt textens

varifrån sakuppgifter och citat kommer. Minaanger, källor och använd
litteratur finns förtecknade i bil.

Personer, oñicio i internationella fora uttalat sig isom de frågor,ex
skriften berör, endast då finnsdet särskilda skäl härför.namnges I regel
skall det Sveriges Ändåröst hör, inte den enskilda individens.vara man

individensär iroll sammanhanget inte obetydlig. Namnfrågan har emel-
lertid medfört jag funnit det nyttigtatt i särskild bilaga bil.att 1 listaen

antal påett statsråds-, statssekreterar- och generaldirektörsnivá,personer
i sista hand för Sveriges förhållningssättsom ansvarat u-länder-gentemot

i FN.na
Frågorna den svenska u-hjälpen och vårt landsom på u-ländernassyn 10



199150SOUfåttårenharförhållanden ettpolitiskasociala ochekonomiska, genom
påminst märktsinteharriksdagsarbetet. Detibetydande utrymme

gäller sådanadetlopp, närunder årenstillväxtsnabbamotionsflodens
utåtrik-betydelse deriksdagsdebatternasbeskrivanärmareAttämnen. -

svenskadenutformningenförinternalikaväl u-tade avmersom -
återstårproblemu-ländernasFN-debatternaförlandspolitiken och om

jagharhistorieskrivningen. Härsamtidauppgift för denviktigensom
meningsytt-viktigastedel deregistrerasökamig mednöjamåst att aven

haftperioderolikaunder attriksdagsutskott,bådai deringarna som
statsutskottetnämligenfrågor,sådanariksdagsbehandlingenbereda av

utrikesutskottet.och
olikaSverige iföreträttursäkt,demallaockså be u-måsteJag somom

redovisa-blivitinsatser härderasu-hjälpssammanhangoch attlands- utan
framarbetatkulissernabakomdemallainte talaförde att somom-

fullstän-inserAllaanföranden.formulerat attochståndpunktersvenska
varitdet haskulletal däromomöjlighet. Påpunkten ärdighet på den en

fackorgansi FNsuppträdandelandsstudera vårtintressant närmareatt
mintäckstidrymddenårsförsamlingar underochstyrelser avmånga som
Detfunnits tid ellervarkenuppgiften det utrymme.harförskrift. denMen

smakprov.rapsodiskafått bli någrahar
det. Jagpersonligen upplevtjaghäråterberättasmycketSlutligen som

börjanförstafrånmedantal,levandesfå bland dedeär som varaven
denuppbyggnadeniutvecklingsbiståndet ochmultilateralai avbåde det

erfarenhe-mina unikagrundu-hjälpen. Påsvenskabilateralatidigaste av
oupphörli-hälft1960-talets1950-talet ochhelajag undersändes senareter

u-landsbistån-församlingar, därinternationellatillsvenska delegatsomge
tjänst. Detjag i UNDPsår15i det närmasteUnderdiskuterades.det var

jagstyrelse,UNDPssedermeraTAC ochitill de mötenbl. somledde atta.
internationelloftajagövervaradedelegat,svenskbevistadeinte somsom

ifyrtiotal mötensammanlagtideltajag ettkomsåtjänsteman. På sätt att
vidaretjänstgjorde70-talen. Jagoch1950-, 60-underbådadessa organ

i mini UNICEF,styrelsemöten trei fyrasvensk delegat egen-varavsom
Kom-ledamotUNICEF-kommittén. SomSvenskaledamotskap avavav
1960-jag underfrågor sändessocialpolitiskainternationellaförmittén

arbets-Internationellatilldelegathälft upprepade gångertalets somsenare
styrelsemöten,Organization, ILOInternational Labourorganisationens,

ledamotCommittee. SomAssistanceTechnicali styrelsensjag avdär satt
vidperiodjag under ettFAO-kommittén sändes parSvenska samma

Även Unesco-rådetSvenskadelegat.svenski FAOtilltillfällen möten som
i FNstill årsmötedelgationi svenskingå etttillfällevidmigutsåg attett en

United Nations Educa-kultur,ochutbildning, vetenskapförorganisation
Därtill komUNESCO.Organization, attCulturalScientific andtional,
koordinations-i ECOSOCsSverigerepresenterade19681966-jag åren

kommitté.
redogörelse. Deti minupplevelserdessapådrasjälvklart kunnatharJag

liksompersonligbitvis fått ganska tondenemellertid ocksåbetyder att en
iakttagel-åsikter ochpersonligavissaundertryckainte har kunnatjagatt

förbli i lllåtit sådantutsträckning texten,jag islutredigeringen har storIser.



eftersom dylika avnsitt inpassoch gör mindre SOUhårdtuggadtexten 199150och
kanske hjälper till hålla läsarens intresse levande.att Det har i varje fall
varit min förhoppning.

Sven Berg, Lars Kalderén, Bo Kärre och Carl Schönmeyr fyraär vetera-
i utvecklingsbiståndet, har haft vänligheten läsa igenomner mittattsom

Deras påpekanden iakttagelseroch har givitmanus. upphov till raden
korrigeringar, strykningar och tillägg. Men För slutresultatet lör-ansvaret
blir mitt.

Till allra sist tilltack all denett personal Utrikesdepartemen-varmt på
bibliotek och arkiv, vilkastets hjälpsamhet och tålamod gjorde min upp-

gift genomforbar.

Tyresö den 1 december 1990

Sixten Heppling
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SOU 199150började blev detdet såSål -
UNRRA1.1

alliera-bildades initiativ deorganisation, påförakronymär avsomenen
efter tidpunkt, kunde kallasi november 1943, dvs. denredande strax som

ReliefUnited Nations andfick Thevärldskrigets vändpunkt. Den namnet
uppgiften inteframgårAdministration.Rehabilitation Som namnetav var

vissa nödhjälpsbehovbistå krigshärjade länder mötaendast attatt genom
förfogande hjälpatill också demförnödenheter derasställa utan attatt

tonvikt jordbruket, skogsbru-med påpåbörja återuppbyggnadsprocessen
människans basbehov.sikte påboskapsskötseln och medochket s.

organi-spenderadeupplöstes år 1947till tidpunkt då UNRRAdenFram
isitt hjälparbete, skedde många3 miljarder dollar påsationen 12 somca

teknolo-uppgift söka överbrygga detEftersom ansågsformer. attvaraen
kriget isolerade länder och andramellangiska gapet, uppstått avsom

vid utbildningvikt läggasställda komstater, stor attgynnsamt avmera
studier utomlands.kvalificerad personal genom

till förfogandeekonomiska ställdesHuvuddelen de avresursernaav
Storbritannien.ochUSA

särskiltgeneralförsamling tillsättafebruari 1946 beslöt FNsI ettatt
bildauppgift stödja arbete. Iden väcktesUNRRAsutskott med attatt en

denskulle UNRRAs arbete,organisation inom FN, överta mensomny
upplös-nödhjälpsfasen närmade sig slutet. 1947meningen segrade att nu

överfördes till särskiltuppgifter UNI-och dessUNRRA, nämnts,tes som
vissaOrganisation IRO andraRefugee ävenInternationalCEF, men

Sub-commissionSamtidigt tillsatte ECOSOC Temporary onenorgan.
kommitté förtillfälligReconstruction of Devastated enEconomic Areas

krigshärjade områden.ekonomisk återuppbyggnad av

Sverigeuppgifter för ochFN1.2 Nya -

nordisk synpunktsvensk sedermerasärskild betydelse,Av sett ur --
sekretariatet desociala frågor inom blevavdelning förFNsblev att en av

från särskiltarbetsuppgifter UNRRA,organisationer, ärvde ett gans-som
uppgift vidare-blev FNsomfattande stipendieprogram, detka attsom

för Sveriges direktainkörsporten med-blevutveckla. Den verksamheten
utvecklingsområdet.i FNs arbete påverkan

antal bereddaförutsatte länderStipendieprogrammet att taatt ett var
studieprogram, handledareordnastipendiaterna, derasemot arrangera
syfte Tidigare hadekunde uppnås.tillseoch överhuvud att programmets

för insatser.naturliga helt sådana Närallierade skälländernade svaratav
in i bilden, måste den basen breddas.komFNnu

första besöksig Sverige år 1946Så kom det mottog ettatt av en
dansk-amerikan vidför sociala frågor,från avdelningemissarie FNs en

förstaför diskutera mottagandet de allraMathiesen, kom att avnamn som
diplo-föregåtts kontakter påFN-stipendiaterna i Sverige. Besöket hade av

13Sverige medverka.bekräftat, berettmatisk nivå, hade attatt varsom



SOU 199150frågan,Utrikesdepartementet positivt besked i beslötDå FN ettgav
nyligen Svenska institutet förockså uppdra åt det etableradeattman

praktiska omhändertagandetkulturellt utbyte med utlandet sköta detatt
stipendiaterna studier.och derasattav arrangera

först stipendiaterna, jugoslaver,De anmälda endast två,varsom var
stipendiatströmmen Svenska institu-hade skulleFN växa.antytt, attmen

chef fann därförvid tidpunkt, Gunnar Granberg, det nödvän-dennatets
främst till uppgiftdigt skulle ha skötaanställa attatt en person, som

FN-stipendiaterna. Granberg ledamotomhändertagandet av var av
vidför sekreterare jagNämnden skolbarnsutbytet med utlandet, vars var

Institutettid. till jag anställdes Svenskadenna Den kontakten ledde att av
för till börja vid sidan vissahand FN-programmet, medatt ta attom av

tillträddeåligganden. 1946 och blev på så denandra Jag sättsommaren
offentligaförst i utvecklades till den svenskaanställde vad snartsom u-

hjälpen. jugoslaverna månaderDe båda anlände ett senare.par

u-hjälp1.3 Stipender som

första FN-stipendiaterna i Sverige medeltvå bekostade medDe ur-
fonder administrerade tjänstemän ioch FN denUNRRAs av var-

skogsforvaltningen. i Sverigejugoslaviska tillbringade månaderDe sex
sig införstudier skogsförvaltning skogsvård och ansågmed rörande och

Jugoslavi-fått viktiga impulser för sitt fortsatta arbete inomhemresan ha
skogsförvaltning.ens

ideerstudiebesökare förkroppsligade grundläggandeDessa båda de som
låg bakom FN-programmet.

formella studier sig.sina teoretiska och långt bakomDe hade lagt-
kvinnor i staten, behövde del andraDe ochmän ta avvar som-

för faraerfarenheter sedan hemländers arbetsmetoder, och attsystem
förhoppningsvisfortsätta sina tidigare bättreoch på poster, men nu

arbetsuppgifter föra utvecklingenförut sina ochrustade lösaän att
framåt.

till isyftade till bistånd länderVerksamheten med andra ord ettatt vara-
främjadesutvecklingsarbete; individernas intressenderas ocksåom -

ofta biprodukt.väl hände det betraktaattsom var som en-
fullvärdigasig för StipendiaternaSverige ansträngde beredaNär att-
intervjuerstudiemöjligheter, utsträckning auskultation,i stor genom

dokumentstudier i statliga myndigheteroch och kommunala verk och
i fulltliksom i privata företag organisationer, skedde medve-och så det

biståndsgivandeåvilade Sverige land.tande detom ansvar, som som
sina ViStipendiaterna tillfälle djupet i studier.måste påträngaattges

föreställningförhade studieprogrammen måste ha godansvaret ensom
fickinformationrelevant för dem. de måstevad Den varaom som var

fick inte till missförstånd.korrekt och leda
fickstipendieverksamhet Sverige för första gången kontaktDen som

tidig formför i mitten 1946 vad årmed och ettvar en av som paransvar av
tekniskt bistånd. 14kom kallasattsenare



utvecklingStipendieverksamhetens1.4 SOU 199150

Institutets förMed hjälp Svenska verksamhetsberättelser dessa år kanav
Sverigeantalet FN-stipendiater besök ikonstatera, på beskrevattman

tioårsperiod.följande utveckling under en

FN-stipendiater besök i SverigeTabell Antalet på11

2 195152 62194647
195253 93194748 13

194849 23 195354 107
194950 45 195455 77
195051 26 195556 75

Därefter antalet stadigt och budgetåret 196061 omhänder-underväxte
FN-stipendiater i Sverige. första flesta240 Under, de två åren korn detogs

från krigshärjade i särskiltstipendiaterna länder Polen ochÖsteuropa,
iTjeckoslovakien. Från 1948 ändrade verksamheten karaktär så måtto, att

stipendiater gickhörde hemma i Sydasien. 40-taletväxande Nären grupp
sitt praktiskt stipendiater från u-länder, dvs.slut korn allatagetmot

huvudsakligen från nationer, kommit i brittiska koloniersde nya som
Indien Pakistan särskiltställe. och väl representerade.var

överfördes fonder vissagick i dess ochNär UNRRA resterandegraven
förbrukades.tillelement verksamheten andra FN-organ, där de snartav

emellertid till verksamhetens förfogande.Andra medel ställdes Redan
Libanon i generalförsamling föreslagit,1946 hade FNs FN bordeatt upp-

vissa eftersatta utvecklingshjälp.märksamma länders behov Detav upp-
förstadrogs ECOSOC studera ärendet. 1947 ECOSOCåt att antog en

resolution i frågan, emellertid ganska obemärkt.passeradesom
Generalförsamlingen1948 vändpunkt. beslöt bl.markerade a. anmo-en

ECOSOC fackorgan alla aspekter deda och FNs uppmärksammaatt av
Än viktigare beslut inne-underutvecklade ländernas problem. det somvar

inrättade för bistånd till u-ländernasbar FN detta åratt ett eget program
förstaekonomiska utveckling och anslog medel 288.000 dollar för det året

reguljära i betydelsefullden budgeten. En sammanhangetöver annan
resolution för utbildning inom offentliga för-etablerade denett program
valtningens omrâde.

till stipendiatverksamheten i Sverigenämnda besluten leddeDe ävenatt
Åren stipendiaterkaraktär. 1947 och 1948 allaändrade nästanvar som

Sverige för studier social-politiskasändes till verksamma på det området,
socialiörsäkringsväsendet dyl.såsom barn- och äldreomsorgen, Meno.

från inriktades stipendiater studier betydelse1949 växande antal påett av
for ekonomiska utvecklingen liksom för offentliga förvaltningen.den den

utveckling olika nödvändiggiorde iVerksamhetens synpunkter redanur
vissa i Sverige. bildade tekniskaslutet 1940-talet åtgärder Sålunda detav

Institutets organi-biståndet tiden tydligt avgränsad del Svenskamed aven
fil.sation. tjänsteman anställdes 1949, förutom ämbetsex-En ny som en

franska socionomexamen fråni engelska, och tyska också hadeamen
Socialhögskolan i Stockholm. hette Hagberg. 15Hon Margareta



SOU 199150Enheten för tekniskt bistånd fick förstlokaler, på Bryggargatan,nu egna
Fleminggatan i Eftersomsedermera Stockholm. betydande arbetsbördaen

läggas olika statliga myndighetermåste på verk och liksom också påut
vissa kommunala förvaltningar, nödvändigt fastblev det etableraatt ett
nätverk i olikakontaktpersoner dessa instanser. Ur den åtogav gruppen
sig bildanågra år 1949 särskild rådgivande kommitte, bl.a.att en som
bistod vid planläggningen studieprogram sigoch höll underrättadav om
studiernas resultat.

När Svenska institutets för tekniskt bistånd ienhet takt med skeendetnu
i FN utvecklade sin identitet,särpräglade blev också naturligtdet attegen
söka särskilt förstatsstöd verksamhet, ålagts institutet i tillägg tillen som

stadgeenliga uppgifter.dess
Vid tidenden här handlades frågor i särskild ialla rörande FN byråen

kallad chefUD, FN-byrån, Claes Carbonnier. uppfattadeHanvars var
snabbt långsiktigaden betydelsen nyväckta internationelladetmera av
intresset för socialade och ekonomiska gick i iproblem, dagen taktsom

avkolonialiseringen.med hjälpa till förutsätt-Han beredd skapaatt attvar
ningar för energisk i för bistånd tillsvensk medverkan FNs deen program

staterna.nya
fickBudgetåret 194950 Svenska institutet för första särskiltgången ett

anslag, skulle täcka viss for för teknisktdel kostnaderna enhetensom en av
bistånd. påföljandeUnder de höjdes stadigtbudgetåren anslaget så detatt
för budgetåret 196061 Därefternådde 325 000 kronor. Svenskaupphörde
institutets befattning u-hjälpen frammed ända till 1970-talets början, då
Svenska institutet fickpå sig FN-stipendiater,de studeradenytt ta an som
i Sverige.

vi befinnerMen i börjanännu 1950-talet. 1952 ansågs det lämp-oss av
ligt biståndsverksamheten inom institutet officiellSvenska slagsatt ettge
sanktion. Genom formellt regeringsbeslut Kungl. Majzt Svenskaett gav
institutet i inrätta föruppdrag sekretariat Sveriges medverkan i FNsatt ett
bistånd till Vidu-länderna. denna tidpunkt erhöll enheten personellen
förstärkning.

sig onekligen förvånande,Beslutet något eftersom bekräf-det endastter
förhållande,tade alla känt flerarått sedan år. Men det ändåett av som var

betydelsefullt, eftersom biståndet till fick officiellu-länderna nu en egen
identitet.

Samma år beslöt regeringen dittillsvarandeden rådgivande kontakt-att
kommittén skulle sakkunnigkommitteer,ersättas med indeladesåtre att
de avspeglade FN-biståndets huvudområden ekonomisk utveckling,tre
offentlig förvaltning socialpolitik.och

Stipendieverksamheten omfattande,alltjämt då 1940-taletvar men
övergick i började50-talet FN också sända lödatt experter termensom-

till för fungerau-länderna rådgivare. Uppgiftenutredare ochatt attsom-
kandidater tillrekrytera svenska sådana tjänster blev snabbt alltmeren

förarbetskrävande del institutets avdelning förSvenskaprogrammetav
tekniskt bistånd. 1952 placerades från Washington-ambassadenden hem-
komne kulturattachén avdelningen uppgiftTore Tallroth på med skötaatt
rekryteringen kandidater till FNs expeittjänster. 1949 hadeMen redan 16av



försteden svenske inom SOU 199150för tekniskaFNs bistånd rekryte-experten ramen
nämligen Ragnar Sundén, direktör försedermera Jernkontoret. Hanrats,

ingick i FN-team, gjorde förslag till förgeneralplan Colombi-ett ettsom en
ekonomiska utveckling.as
För markera FN-programmets universella karaktär beslöts detatt att

reguljära stipendieprogrammet socialpolitikenspå och den offentliga för-
valtningens områden skulle för frånstå öppet sökande alla medlemsstater.
Följden härav litetblev antal svenskar under 1950-talet tilldeladesatt ett
FN-stipendier för till 6 studievistelsemånaders utomlands. Det kan såupp

efteråthär tyckas egendomligt majoriteten stipendiater förladedessaatt av
sina studier till USA. får minnasMen vid tidännu denna ladeattman
valutamässiga restriktioner och kostnadsläget i allmänhet hinder i vägen
för svenskars planer på bedriva studier i USA. Stipendier lösteatt pro-
blemen.

Universalitetsprincipen fundamentalär förbetydelse FNs möjlighe-av
fungera så stadgans undertecknare förutsåg.önskade ochter Påpe-att som

kandet måste eftersomdå och då oftagöras, påstöter underskatt-man en
ning universalitetsprincipens vikt. innebärDet åtgärder sätterattav som
den spel kan tillfoga NationernaFörenta obotlig skada.ur

Men det står självklart länder, kan till föremål förgöras biståndsin-som
fritt avböja hjälp.sådan Därför väckte det sina visspå hållsatser, att en

förvåning Sverige i konkurrens med länder, kanske bättre behövdeatt som
dem, gjorde bruk de stipendier till förfogande.FN ställde anledning,Enav

ofta åberopades stipendieverksamhetFNs tidenmed hadeattsom var
kommit ställa mycket krav myndigheterspå svenska och institu-att stora
tioners tid och intresse liksom på enskilda befattningshavares arbetsinsat-

Den möjlighet, förFN öppnade svenskar ekonomiskt stödattser. som
för studier utomlands sågs verksamhetensätt karaktärett attsom ge en av
ömsesidighet, varigenom det svenska enskildaochengagemanget perso-

vilja till extraordinära personliga insatser hölls levande.ners
Under årens lopp 1949- 1961 erhöll 50-tal svenskar på detta sättett

inomstipendier för flera FN-program. for förHuvuddelen ut attramen
socialpolitiskastudera frågor; några sig offentligaägnade åt den förvalt-

ningens tilläggproblem. I relativterhöll antal svenskar underett stort
åren 1949-1955 35 stipendier frånstycken Världshälsoorganisationen
World Organization,Health förmedladeWHO, för interna-Nämndenav
tionella hälsovårdsärenden med dr. Malcolm Tottie primus motor.som

1.5 Experternas roll

l FN-organisationernas tekniska bistånd utgör den kost-experterna mest
nadskrävande insatsen. Under de gångna 40 åren har hundratusentals av
FN-systemet anställda verkat i u-länderna rådgivare, utreda-personer som

utbildare, forskare, arbetsledare. teorinI och ofta imycket ocksåre, -
praktiken har de arbetat i intim samverkan med dvs.counterparts,s.-
oftast oerfarnaoch kolleger i mottagarlandet, till vilka deyngre mera
förväntats sigdela med sina speciella insikter.kunskaper ochav

Counterpartsystemet grundläggande i tekniskaär det biståndet 17men

2 10-1121.Multibistånd.Annex2



SOU 199150främstsvårigheter i tillämpningen, på grund mångapåstöter stora av u-
lämplig för specialiseradebrist utbildning deländers på personal med

oftast sig före. Utbildningsupp-uppgifter, utvecklingsbiståndet läggersom
utifrån igifter särskilda kommandeställer också krav på de experterna

tillägg till för övrigtdem gäller.som
givnaerfarenheter inomde betydande kunskaper och denFörutom

synnerligenprofessionen, medföra, förutsättsmåste de haexperternasom
oftaanpassningsbarhet tillspråkkunskaper, god hälsa, ochgoda stor nya

levnadsförhållanden, positiv biståndsarbetetbesvärliga på somen syn
religiösa fördomar, motståndskraftfrihet från rasistiska ochsådant, mot

främmandekulturchockar, uthållighet, känselspröt i kontakten medgoda
folk, kommunicera och godlätthet med de arbetskamraternaatt nya

förmåga.pedagogisk
efter kandidater till experttjänster iinte märkligt sökandetDet är att u-

naturligthjälpen därför åtskillig tid och möda. också dekräver Det är att
anlitasgjort ifrån sig i ochgång väl sådant arbete, sedermera omsom en

professionella biståndsarbeta-igen. småningom tillMånga utvecklas såom
re.

expertis för multilateralarekryteringen deNär det gäller svenskav
naturliga ifår skäl ställskonstatera denatt avprogrammen man nog --

bi-till bilaterala svenskabehovet rekrytera personal deskuggan attav
förståndsprojekten. inom rekryteringDen enhet SIDA, sysslar medsom

alltför tilltagna förhar snålt kunna åstadkommaFN-systemet attresurser
i Sverigeanmärkningsvärda hel del arbete dock pånågra resultat. En satsas

bilateral tjänst förförbereda liksom iFN-experter dem gåratt utsom --
Sverige liggavistelse ideras och verksamhet u-länder. På den punkten lär

internatio-före flesta personal i detde andra länder, medverkar medsom
nella utvecklingsbiståndet.

myndigheter företagFörankring FN-biståndet i och1.6 av

sakkunnigkommittéertillsatte Majzt 1952 påSom Kungl årnämnts tre
förslag institutets för tekniskt bistånd.Svenska avd.av

institutet verksamhetens snabbt växandeSom huvudskäl åberopade
expertrekryteringen placeringenochvolym och de allt större anspråk som

organisationernastipendiater näringslivet, ochställde både på de storaav
uppgifternaoffentliga förvaltningsapparaten. skulleFör kunnaden att

förförståelse verksamhe-lösas tillfredsställande krävdes allapå sättett av
syfte beredvillighet hjälpa till.och former och atttens en

Institutets från inte internationelltförslag utgick det baraatt ett utanvar
iintresse Sveriges medverkan FNs arbete på detockså svensktett att

omfattandeekonomiska sociala utvecklingsområdet och högoch blev av
dagligakvalitet. Samtidigt praktiska bemö-kunde det konstateras deatt

företag institutio-expertkandidater och övertala ochdandena rekryteraatt
främmande stipendiater på betydandehand stötte ett mot-att taner om

stånd.
till börja invänd-Biståndet till u-länderna sådant medmötte attsom

frågade somliga, intresseningar olika verkligen, svensktslag. Var det 18ettav



SOU 199150billigau-länderna med sin arbetskraft fick hjälp konkurren-att att ta upp
industriellamed vår produktion Vissa stipendiater isågs konse-sen egen

lindrigt förkläddakvens härmed industrispioner.som
Expertkunnandet borde vi behålla för själva, menade del. Näross en

företag offentliga institutionersvenska och ifrån sigberedda släppaattvar
kvalificerade befanns inte drivkraften fögamedarbetare det sällan hadeatt

med bistågöra önskan u-länder och med ansåg,att att att atten mer man
biståndsverksamhet erbjudaFNs kunde välkommen möjlighet de-atten

placera mindre önskvärda medarbetare.
förstärka förankringBehovet verksamhetens i myndigheter, organi-att

sationer företagoch alltså stark och bestämde sakkunnige-kommittéer-var
Ledamöterna regeringsbeslut i januariutseende. utsågs 1953ettnas genom

och genomsnittligt nivårepresenterade mycket hög beslutsfattare.en av
operativa nivån,Däremot den dvs. den där sekretariatetvar genom

dagliga informella fåkontakter kunde konkreta arbetsuppgifter utförda,
företrädd.knappast alls Härur uppstod tämligen situation,snabbt en som

visade kongruensen mellan organisation faktiska arbetsuppgifterochatt
dålig.var

Samtidigt institutetSvenska och utrikesförvaltningen kämpadesom
biståndets organisationsfrågormed det växande bilateralaoch detsom

biståndet försiktigt började form, insåg regeringen, det dagsta att nu var
dittillsklarare regeringens förän markera Sverigesatt yttersta ansvar

i utvecklingsbiståndet. Till fickden ändan Sverige i mittenengagemang av
sin första1954 biståndsminister, Lindström.Ulla

finnasDet kan skäl påminna förhållande eftersomdetta det tycksatt om
finnas i biståndsarbetetså många verksamma, officielladentror attsom

u-hjälpensvenska dvs. den bilaterala började med SIDAs tillkomst- -
ljuliden 1965.

för internationella1.7 Nämnden ochexpert-
stipendieärenden

juli 1954Från 1 sammanslogs de sakkunnigkommittéerna till aprilItre en.
1955 regeringennästa då dittillsvarandeden konstruk-togs steg, ersatte
tionen nämligenmed för internationellaNämndenett nytt expert-organ,

stipendieärenden.och
Till ordförande i förNämnden internationella och stipendi-expert-

eärenden utsågs statssekreteraren i Socialdepartementet, Michanek;Ernst
sekreterare blev Tallroth, kvarstod tillTore den 20 dec 1957. Däreftersom

jag sekreterarskapet förblev i funktionenövertog och den tills Nämnden
i slutet 1961 uppgifter fördesupplöstes och dess till föröver Nämndenav

internationllt bistånd NIB.
för internationellaNämnden och stipendieärenden började medexpert-

sidan13 ledamöter vid ordförande och sekreterare och hade vid upplös-av
ningen till sin karaktär huvudsakligen15. Den interdepartementalvar en
kommitte frånmed ledamöter de departement, förbindel-skötte vårasom

olikamed FN-systemets exempelvis förUD FN, UNDP, UNI-ser organ,
l1., Finansdepartementet förCEF Världsbanksgruppen, Jordbruksde- 19m.



199150SOUjordbruksorganisation,livsmedels- Food andför FNs ochpartementet
Världslivsme-Organization of United Nations, FAO,Agriculture the samt

Ecklesiastikdeparte-World Food Programme, WFP,delsprogrammet,
för Också vissaSocialdepartementet ILOför UNESCO, etc.mentet

SAF.exempelvis LO, TCO ochorganisationer fanns representerade,
aprilfastställde 1955,instruktion, Kungl.Majt den 15I den angavssom

förföljande åligganden nämnden
inom tekniska biståndetfölja utvecklingen det-

inom bistånds-samordning åtgärder FN-systemetsför svenskaverka av-
övriga nordiska ländersSverige ochliksom det gällerverksamhet när

insatser på området
förslag inom relevanta områdenyttrande ochavge-

ordnaderepresentation vid FN-organen möt-förslag till svensk avavge-
biståndkonferenseroch omen

bi-i frågor rörande FN-organensföreslå ståndpunktstagandensvenska-
stånd

förfölja verksamhetenriktlinjer i UD, ochsamråd med närauppdra-
Sverige iexpertrekryteringen i ochstipendiater ochmottagandet av

förslag rörandesammanhangdetta avge
FN-stipendierinnehavarea svenska av
seminarier, i Sverigedylanordnande kurser,b o.av

i seminarier dyl.deltagande kurser,c svenskt o.
biståndsverksamheti Sverigesprida FN-organenskännedom om-

för interna-initiera betydelse detbiträda med eller åtgärderi övrigt av-
biståndets område.tionella samarbetet på

Tidigt tillsattes tvåfem till gånger året.sammanträddeNämnden sex om
socialpolitiska ochförberedde ärenden på detmindre arbetsgrupper som

förvaltningsområdet.
förutsätt-frågor, hade medägnades göraHuvuddelen attannars som

exempelvis åtgärderi biståndsarbete,för medverkan FNsningarna svensk
uppgifter i internationellasig detför svenskar åtakunde underlätta attsom

tjänstledighet förför FN-upp-särskilt reglerbiståndet. Det handlade om
initiativ utfärdadepensionsbestämmelser dyl. På nämndensdrag, rege-o.

anställda. Svåra-frågor,förordningar i det gällderingen sådana när statens
i ochbeträffande anställda kommunerkomma någonstansdet attre var

företag.privata
höjningar de svenskasig fortlöpandeställde också bakomNämnden av

utvidgadetill biståndsverksamhet Detfinansiella bidragen FNs program-
of Technical Assistance,för tekniskt bistånd, Expanded Programmemet

kraftpådrivande i detfondenSärskilda och verkadeochEPTA som en
avseendet.

vissa remissyttranden. SålundaägnadesMycken uppmärksamhet utar-
ställningstagande tillförslag till svensktmedbetades ettstor enomsorg

Techni-framlades FN-systemetsprogramskrift, Forward Look,A avsom
yttrande1950-talet. NämndensAssistance TAB i slutetBoardcal av

FN-bistån-internationellainlägg i den debattennyttjades svenskt omsom
utveckling.framtidadets

förredogörelse årssammanställa 20sista åtgärd blevNämndens att sexen



verksamhet. Redogörelsen SOUavslutades sammanfattning, 199150med slut-en vars
kläm här i sinåterges helhet

Nämndens ställningstagande i biståndets huvudfrågor kan sammanfat-
följandei punktertas

samordningl Fastare det multilaterala tekniska biståndets planeringav
administration,och enhetligt under stark central ledning.ett program-

Centraliserad biståndsförvaltning i Sverige såsom förutsättning för strävan
till internationell samordning tekniskade biståndsinsatserna. Stöd åtav
Särskilda fondens utveckling till överordnat och samordnande påorgan
detta område.
2 fältadministrationenFörstärkning särskilt förTAB-kontorenav - -
planerande och samordnande funktioner. Stöd Residentåt Representa-
tives såsom centrala för hela den multilaterala bistånds-representanter

iverksamheten respektive länder.
3 koncentrationStarkare strategiskapå biståndsområden. Insatser med
övervägande utbildningskaraktär hjälp tillavseende Självhjälp. förInsatser

stärka förvaltning;mottagarländernas utbyggnadatt FNs OPEX-pro-av
gram långsiktigaStörre, projekt där kontinuiteten och utrustningsbe-
hoven tillgodoses.
4 Expertinsatser biträdandeAssistenter eller för effek-typ. experterav ny
tivare fältarbete och breddad rekrytering. Mer team-work och möjlighet

konsulterandeanlita firmor institutioner.elleratt
Utbildning5 för biståndsarbete. förutsättningEn för framgångsrika in-

i underutvecklade förländer, vidgad rekrytering, för tekniskasatser det
biståndets framtidsutveckling.

Briefing.6 Reformer i den centrala proceduren, starkare tonvikt vid
förberedande i hemlandet ioch uppdragslandet.expertens

Stipendiater.7 Fastare anknytning till fáltprojekten. Kollektiva Studiefor-
ikurser, möjliga utsträckning.störstamer,

8 Finansiell målsättning. En snabb expansion det tekniska biståndetsav
i takt med biståndsplanerFNs växande och behov. Den närmasteresurser

riktpunkten bör USD milj.150 till EPTA och Särskilda fonden, ochvara
därefter allt högre Sverigetak. bör höja sitt bidrag i konsekvensett med
denna målsättning.

När 30 årnästan läser sammanfattningenman nu senare av- -
nämndens ståndpunktstaganden 50-taletsunder hälft nämndenssenare -

konstaterar de problem lyftes fram den itestamente gångenattman som-,
de flesta fall alltjämt sinhar aktualitet också hel del alltatt trotsmen en
hänt biståndetspå område, inte minst tack nordiska och svenskavare
påtryckningar. frågornaFör i och ordningatt ta tur
l Alltjämt samordningenär FN-systemets biståndsverksamhet ettav an-
geläget problem, både internationellt och på hemmaplan. Internationellt

fortfarandeär det nödvändigt FN-systemets organisationer under-att
kastar sig planeringsdisciplin och kontroll, rivalitetenatten gemensam om

samarbetsvilja,ersätts under-attprogramresurserna gemensamtav man
lättar samordningssträvanden. På hemmaplan gällermottagarpartens egna

21Mera OPEX sid ñ.på 63om



199150SOUibiståndsfrågor överalltienskilda uppträder konsekventländerdet att
organisa-inte faller in ikommitteer ochstyrelser ochmångaFN-systemets

revirtänkande.tionernas kortsyntaeget,
särskilt Residentältadministrationen Repre-Förstärkning och2 avav

decenni-funktioner underoch överordnandesentatives samordnande var
nordiska, inlägg ii ochsvenska,ständigt återkommande ternaetter

biståndsfrågorkommittéer för lyste,inom styrelser ochFNsdebatten men
inlägg inordiska delegaternas desin frånvaro ii deförstås, regel med

alltjämtILO Så tordei FAO, WHO, Unesco,styrande etc. varaorganen
fallet.

biståndsområdenstrategiskakoncentration påstarkare3 Tankarna om
strategiskadebatten vad ärsin aktualitet,bevarat ävenhar somomom

realiseradesavseendenavslutad. I mångabiståndsområden knappast är
för Särskilda Fondens arbete.reglernaförslagen i detta stycke genom

reforme-partiellaförslag expertinsatsernastankar ochNämndens4 om
associate och,expertsrealiserats,i betydande mån ävenring har om s.

särskildafinansieras medprofessionals alltfort måstejuniorsenare,
biståndskällor.från bilateralatilläggsanslag

isärskiltmycket hänt,utbildning för biståndsarbete hargällerNär det5
flesta mycketnordiska. håll återstår göra.På deländer denågra attsom

delvis, medbriejng delvis, endasthänger6 Frågan sammanmenom
briefingfråganMitt intryckför biståndsarbete. ärutbildningen att om av

Ändåfrån dagordningen.mindre avförtsinför elleruppdragexperter mer
Minaområde.inom på dettaFN-systemetåterstår mycket göraatt egna

bekräftar såinom ärårs arbeteiakttagelser under många attsystemet
fallet.

föreslagnasig i denutformning haStipendieverksamhetens torde rört7
riktningen.

finansiella målsättningen bara konstaterakanBeträffande den8 attman
sig.önskemål långt bakomutvecklingen nämndensfaktiska lämnatden

först på bekost-Holland medbiträdandeAssociate attexperter.experts egenvar
Sverige idén ochförfogande. övertogassistentertill FN-experternasställanad yngre

mångabiträdanderelativt sådanatiden kaderskapademed experter,stor varavaven
befattningar.till senioraavanceradesnart mera

biståndskontorförutsattes på FNsprofessiønals arbetagällde dejunior uteFör att
funktioner.i biträdandeundantagsvis i FN-organens högkvarter,i mottagarländer,

människor med dennaframskola bredAvsikten bl.a. typatt avgrupp avenvar
ledandesedermera nåtti och harerfarenhet. stannadeMånga dem systemetav

befattningar.
flera förbätt-detestamente, påpekassist nämndensTill kan det, att avapropos

rekommenderade,nämndenarbetsmetoder,i biståndets existeranderingar se-som
erinrarbiståndet.bilaterala svenska Dettillämpas i det attkomdermera att om

generaldirektör.förstaockså blev SIDAsordförande, Michanek,Ernstnämndens
frånövrigt verk,för hansfrån arbete25-sidiga nämndensslutrapporten egetDen var 22till sista.första bokstaven denden



Utrikesdepartementet1.8 och internationelladet SOU 199150
utvecklingssamarbetet

grundläggande villkor förEtt den svenska u-hjälpen skulle kunnaatt
utvecklas på önskvärt bådesätt, det gällde det multilateralanär och det
bilaterala biståndet, goda och förbindelser mellannära dem hadevar som
sin dagliga gärning i biståndsverksamheten och Utrikesdepartementet.

fråga FN-biståndetl handlades alltifrånärendena mitten 1940-om av
fram tilltalet och 1960-talets islut departementets FN-byrå, som var

infogad i den politiska avdelningen. Cheferna för politiskaden avdelning-
föroch FN-byrån och många deras medarbetare blev alltså nyckel-en av

för i Svenska institutet sysslade biståndetsmed prak-personer oss, som
tiska aspekten

tilläggas fråganDet kan finansielladet biståndet, bl. ärendenatt om a.
rörande Världsbankens International forBank Reconstruction and Deve-
lopment, InternationellaIBRD, och Valutafonden International Mone-

Fund, IMF under 1960-talet handlades i byrå i Finansdepartemen-tary en
ledningunder Hans Lundström.tet av

bilateralaDå det svenska biståndet fick sin kommitté och såegen
småningom form i olika biståndsåtaganden självklartblev det UDtog att
måste isåväl Centralkommitténs plenarmöten irepresenteratvara som

Även i fallarbetsutskottet. detta politiskablev avdelningen och FN-byrån
stödjepunkter i departementet.

min personligaFör del innebar behovet fortlöpandeochnäraav en
samverkan jag åren kom tillbringa god del minatt attgenom en av
veckoarbetstid i departementet för konsultationer informa-och utbyte av
tion. Relationerna igynnades hög grad politiskaden avdelningenattav
under god del 1950-talet successivt leddes bådeen av av personer som

ingåendehade kunskaper personligtoch i frågorallaettom engagemang
rörde u-länderna biståndetoch till dem. tänker särskiltJag på Gunnarsom

Åström,arring och SverkerJ båda hade inflytande utform-påett stortsom
ningen den u-hjälpspolitikensvenska nationellt och internationellt. Deav
fick i ordning tillfälleoch föra arbetet vidare i cheferFNtur attsenare som
för den svenska delegationen i New York.permanenta

följdUnder med början vidâr l950-talets mitt Lind chefPeren av var
för FN-byrån i Utrikesdepartementet. I hans kvalifikationer for uppgiften
ingick han i tjänstgjortår hade HammarskjöldsDagatt ett par som
personlige assistent, tilldå denne FNs generalsekreterare. Per Lindutsetts

migblev ovärderligt stöd.ett
synnerligenEn betydelsefull förändring i organisationen for handlägg-

ningen det officiella utvecklingssamarbetet inträdde 1970, då UDsav
avdelning för internationellt utvecklingssamarbete skapades.

fick till börjaDen med nämligenenheter, för planering, föratt tre en en
bilateralt bistånd och för multilateralt bistånd.en

Avdelningens tillkomst ibetydde korthet, Utrikesdepartementetatt nu
skaffade sig reellt för den svenska biståndspoliti-att ta ettresurser ansvar
ken. gälldeDet bl. förvaltaså de biståndspengarnasvenskaatt atta.
regeringens riksdagensoch intentioner i u-hjälpssammanhang fullföljdes. 23



199150SOUuppkomgivarländeri flesta, inte alla,Självklart de störreomsom --
gränsdragningen mellan avdel-frågordå och dåtidigt och sedermera om

kunde dockkompetensområden. Isärskilt SIDAsningens och settstort
själva biståndet intekonflikter biläggas, sålösas ochproblemsådana att

påtaglig skada.led någon
förhållan-enklainte sällan på detuppstod byggde demån problemI den

biståndspoli-självaofta delbiståndets tekniska handgrepp ärdet att aven
biståndetsdagligen sysslar medinte orimligt de,tiken. Det är att som

itill deerfarenheter måstederasoch metoder,handgrepp tasatt varaanser
diskussionerna.biståndspolitiska

biståndet.för multilaterala Inomdetminst gäller detInte resonemanget
bistånd alltidbiståndspolitiska detta ägnatfastställda hartidigt storramar

policyfrå-vid sidan delmetodproblem elleruppmärksamhet åt som en av
praktiskabiståndspolitikerna i sökt dra på denUDTidvis hargorna.

varit dåligt saken.tidvis med denerfarenheten, har detmen
utvecklingssamar-för internationelltavdelningendagliga iarbetetDet

i sin för under-detalltid statssekreterare,har lettsbete mestaturav en
biståndsminister.ställd en

första tidnordiska u-hjälpssamarbetets1.9 Det

i SverigestudiebesökFN-stipendiater på växteframgått antaletharDet att
stipendiater hadefå dessa1940-talet. Inte såkraftigt slutetmot avav

stipendiaterVissastudieprogrammet.nordiskt land påytterligare något
villeFinland eller ocksåi Danmark, Norge,huvudsakligen studeradesom

i Sverige.tids jämförande studierbedriva kortareen
personliga kontakter mellanbörjatill med ganska tätaHärur växte att

från sidavi svenski nordiska 1949stipendiehandläggarna de länderna. tog
institutioner stodnordiskt mellan deinitiativ till fastare samarbeteett som

FN-stipendiaterna.förstudiearrangörervärdar ochsom
institutet,uppgifterna i på SvenskaSverige händernahade lagtMedan

respektive soci-uppgifter i övriga ländernademotsvarandesköttes tre av
social-huvudsakligen inom detlågalministerier, eftersom studierna ännu

försärskilt ändamålet,fältet. Finland anställdespolitiska I personen
Sjöblom. Danmarksjömansprästen C. E. Ifinlandssvenskenämligen den

Nielstjänstemän fuldmäktigordinarieärendenaoch handladesNorge av
Breie.Beritrespektive departementssekreterareEngberg,

informerasskulleSammanträffande i Stockholm beslöts FNVid attett
studie-fortsättningen ville betraktasinordiska ländernade ettatt somom

fördelningennordiska själva skulle handländernaområde och de taatt om
fyrastipendiater mellan länderna.deav

land ochvarje fungera samordnandeårskulleEtt länderna somav
stipendiaterna, alltsåförintroduktionskurs på veckaanordna somenen

tillfället på grundvalVid skulle värdarnai detborde anlända avgrupper.
studiepro-slutgiltigt fastställastipendiaternapersonliga intervjuer med

därjäm-huvudstudieland ochstipendiaterna haregel skulleI ettgrammen.
i ytterligare minststudievistelsejämförandefå tillfälle till kortare ettte en

grundsyn, ansågs 24i inordiskt Ehuru rotadeland. ston sett gemensamen



199150SOUjämförandesådanaolika förtillräckligt göraländernanordiska attdedock
meningsfulla.studier

Sverige åtoguppgiften fastställdes.samordnandeturordning för denEn
förstasig året.det

åtminstonefyra ländernasträffades defortsättningen representanter enI
riktning. Sålundai samordnandeytterligareDärvid stegåret.gång togsom

ordnade medregelbundetFNför dedagordningen mötendiskuterades
korni Manvärdländer Europa.stipendiatverksamhetensförFöreträdare
ochömsesidigt i debatternastöduppträdande,enhetligtöverens ettom

avhandla-problem,mångalösningar på detillFörslag somgemensamma
des.

särskiltaldrigbeskrivits väcktehär storsamarbetenordiskaDet som
praktiskt sättdet attinblandade sågs ettde mestuppmärksamhet. Av som

betrak-hanterlig. högrePåarbetsbördan ortdengöra meragemensamma
föremål för någraaldrigblevgillandemedvältades det ett tyst men

politiska planet.på detformella beslut

biståndettekniskairoll detinstitutetsSvenska1.10

beskri-utvecklingshjälp hari FNsmedverkanSverigestidigt skedeEtt av
befattninginstitutetsredovisning Svenskablivitsamtidigtvits och aven

1946-1961. Dentidbiståndet under dennatekniskamed det senare
uppgifterytterligareofullständig inte tvåemellertid högstbilden bleve om

omnämndes.u-hjälpskaraktärav
tillÅr biståndteknisktför svensktCentralkommitténbildades1952

Centralkommitté-tillåterkommerområden. Jagutvecklademindre strax
sammansättning uppdrag.ochens

sig inominstitutet åtogSvenska attvi endastvill nämnaHär ramenatt
Centralkommitténstjänstgöratekniskt biståndföravdelningenför som

kommittén1961 dåtill slutetkvarstodsekretariat. Arrangemanget av
u-hjälpsområdet över-arbetsuppgifter påinstitutetssvenskaochupplöstes

helstatligt äm-bistånd NIB,internationelltför etttill Nämndenfördes
betsverk.

teknisktavdelning förinstitutetsSvenskaarbetade påFör oss, som
handhavandetpraktiskafördel detframstod det attbistånd, stor avsom en

låg hosbiståndsverksamhetenbilateralamultilaterala och dendenbåde en
verk-för de bådaVissa tjänsterinstitution.och gemensammavarsamma

omhändertagan-personal ochrekryteringexempelvissamhetsgrenarna, av
médgaverfarenheternaDärtill dekomstipendiater. att ende vunnaav

idéer och synpunkter.befruktning medkorsvis
avdelningens arbe-förbetydelsefickomständighet också storEn annan

SvenskadärigenomUD och195657verksamhetsåretUnder mottogte.
utveck-amerikanskabilateralaorganisation för detfrån USAsinstitutet

Administration ICACooperationInternationallingsbiståndet som-
följande inne-framställningtidenvid denkalladesinstitutionen aven-

börd.
förekomu-hjälpsprogrammetamerikanskaför detInom en myc-ramen

svårig- 25USA hadeomfattandeSåstipendieverksamhet. attomfattandeket



heter absorbera alla stipendiateratt vid amerikanska institutioner SOU 199150och
företag. Därför uppstod tanken sända stipendiaterantalatt tillett s.
tredje länder för studier. Bl. ville ICA på detta sätt placeraa. ett stort

jugoslaverantal i andra europeiska länder, särskilt Sverige.
Efter funderandedel och tvekan i UD och i Svenskaen institutet gick

Sverige med på hjälpa till påatt önskat isätt gick underprogrammet som
Third Country Trainingnamnet Programme. Därefter fick denna bland-

form u-hjälp betydande omfattning. 195758av studeradeen 45 ICA-
stödda stipendiater i Sverige, 195859 131, 195960 120 och
196061 136.

flestaDe kom gruppvis och flertal jugoslaver.ett Desagtvar som
studerade ämnen och cellulosatillverkning, järnvägarnassom pappers-
signalutrustning, snabbköpshandeln, tillverkning lättbetong ochav av
monteringsfärdiga byggelement Gjuteriteknik ocksåetc. populärtettvar
ämne, exempelvis 196061 studerades två tiosom indier ochav grupper

jugoslaver.tretton
Då för det svenska utvecklingsbiståndetansvaret från 1962 helt överför-

des till fickså först NIB,staten sedermera Styrelsen för internationellt
bistånd, Swedish International Development Authority, SIDA, i uppdrag

sköta Sveriges praktiskaatt medverkan i FNs biståndsprogram genom
rekrytering expertis, rådgivare och konsulter för arbete iav det multilate-
rala arbetet och mottagning de stipendiater FN-systemetgenom av som
fortsatte skicka till Sverige för studier.att

1 slutet år 1971 beslöt SIDA emellertid siggöraav uppgiftenmedatt av
FN-stipendiater.att ta frågaremot Man sig det berodde på SIDAattom

ansåg handledningen FN-stipendiater biståndsuppgiftav lägresom en av
dignitet och kanske också alltför arbetsintensiv. Hur helst åter-som som
gick den till Svenska institutet, alltsedan dessnu betydan-tarsom emot ett
de antal sådana studerande. Därtill kommer sistonepå också antalett
stipendiater med studieuppdrag liknande FN-stipendiaternas, sändssom
till Sverige de västliga industriländernas samarbetsorgan iav Paris, Orga-
nization for Economic Cooperation and Development, OECD. Många av

Östeuropa,de hemmahörandeär i regionsenare utvecklingen vars nume-
sig viktig iäven Sverige.terra

Några siffror på antalet stipendiater nämnd studerade iart,av som
Sverige

197172 85 FN-stipendiater
197374 119 FN-stipendiater
varav hälften östeuropéer
197879 151 FN och OECD-stipendiater
198182 141 FN och OECD-stipendiater
varav 18 östeuropeiska
198283 l 15 FN och OECD-stipendiater

Östeuropavarav från26
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tredje 199150biståndsfönster SOUSverige motöppnarl eget1.1 ett
världen

arbetsformer ochsinautveckladetill u-ländernaFN-biståndetMedan
bilateralaframgått deninträffadeomfattningi atttillväxtelångsamt som

tidiga-1950-taletsSverige underochi Nordensitt inträdegjordeu-hjälpen
år.re

1951redanmed Norgevärldeni delstartade vårutvecklingen attDen av
landsomfattandehjälplndienfonden, medNorskadenbildade av ensom

Sydindien, däribiståndsprojektupplagti verketinsamling stortettsatte
inbegrepfisket ocksåkustnäraville utveckla deti första hand enmenman

tjäns-socialahälsovård,community-development-naturinsatserrad av
utbildning dyl..ter, o.

riksorganisationerna åroch defolkrörelsernabildadeSverige storal
utri-främstfolk Utrikesdepartementet,påinspireradedärtill1952 av-

Östen Lundberg,kabinettssekreterare Arnesjälv ochUndénkesminister
mindre utveckladetilltekniskt biståndför svensktCentralkommittén-

nödvändiggjordekommitténbenämningen påotympligaDenområden. en
vi också här.använderCK. Denenkelt blevheltförkortning, som

frivilligorganisa-riksomfattandevåra44Den storasammansattes avav
utvecklaochuppgift skapafick till ettochfolkrörelseroch atttioner

förgrundensamtidigt läggaoch ettbiståndsprogrambilateraltsvenskt
intensivtverksamheti sådan ettvidare svenskt upp-genomengagemang

Axelordförande utsågsTillopinionsbildning.aktivochlysningsarbete
jag blevKommerskollegium, medanigeneraldirektördåförtidenGjöres,

kanslichef.ochkommitténs sekreterare
bistånds-bilateralutvecklauppgifter. Denhade två attCK envarena

dåländer somunderutvecklade termeni ellerverksamhet något ett par
förklar allastodbörjan bliver svårall våriSanningen talesättetlöd.

tillväxt-försiktig ochfrågablialltså startmåsteinblandade. Det enenom
och andratillgängliga personellabehärskas medtiden kundehelatakt, som

resurser.
för växandeopinionskapahuvuduppgiften ettandra attDen var

skulle skevärldsnöden. Deti kampensvenskt mot genom enengagemang
ochfolkrörelsernaengageradeupplysningsverksamhetomfattande som

studie-frivilligakanaler, detutnyttjade alla tänkbaraochorganisationerna
allt-TVföreläsningsverksamheten.filmen,radion,arbetet, varpressen,

tiden.experimentstadiet på denjämt på
två gånger,ägdeupplysningsverksamheteninomkraftsamlingEn rum

insamlingsaktionerlandsomfattandedåoch 1961,nämligen 1955 genom-
insamling-dessasistnämndaHjälper.Sverige Denfördes under namnet av

u-hjälpstankenkonstateraalla kunderesultatsådant att nuattettgavar
för mycketstodtydligt fältet öppet ettDetfått genombrott. attett var

utvecklingssamarbetet.internationellai detsvensktstörre engagemang
januari 19621årtionde. Deniblev det närmastelivslängdCKs ett

förNämndenmyndighet kalladhelstatligCK ochupplöstes ersattes enav
gick ochemellertidgemenligen NIB,bistånd,internationellt en ungsom

SIDA.juli 1965från den ltill ochdöd mötes ersattes 27oskön av



NIB hade tillkommit efter snabbutredning, sorgfälligt SOU 199150undveken som att
underrätta sig erfarenheter,de CKs ordförande och ledningom undersom
hela 1950-talet till äventyrs kunde ha vunnit. Lika litet utredningensom
intresserade sig för det förflutna, lika ringa dess förmåga in iattvar se
framtiden. Sådant hänger i ihop.regel l det här fallet lämnade den efter sig

organisationsförslag,ett utmärktes brist pâ förutseende.som storav en
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SOU 199150Utvecklingsbistånd för fredligare2 världFNs en

insatser bilateralt via2.1 Avvägningen svenska och FNav

flesta direkt inblandade iJag vågar de skeendet påpåstå att av oss, som var
icke obetydlig ökningu-hjälpsfronten visserligen tänkte detoss en av

iakttagande geografiskbilaterala biståndet, stark ochunder ämnes-av en
framförmässig begränsning. allt menade ökat svensktMen att ett

utvecklingshjälpen iintresse för problem och skulle resulterau-ländernas
finansiella praktiska tillförstärkning och FN-betydande vårt stöden av

biståndssamarbete. meningen delades regeringen ochDensystemets av
in i propositioner, anförandenkom till långt 1960-taletuttryck på av

iregeringsledamoter här och delegater FN.hemma
lika självklaraEmellertid inte överallt och blev alltsådana tankarvar

från u-hjälpenförankrade dagliga bestyren medlängre bort desämre
inte sigförflyttade sig. Därför så få tycktedet ettsesom man var som

tillkonkurrensförhållande bilaterala u-hjälpen bidragenmellan den och
olika biståndsfonder. oftare iFN-systemets Frågan kom allt debatterupp

mindre organi-efter föredrag, i konferenser och ellerkurser och andra mer
serade sammanhang.

nödvändigt inför hemmaopinionenblev alltså klargöra detDet attatt
bilaterala multilaterala biståndet uppfattasoch måste komple-det som

biståndskanalerna sina specifika uppgifter,till hadevarandra. Bådament
fördelar försina och nackdelar, övervägande skäl talade FN-attmen

förfoga lejonparten tidens u-hjälpsresurser.borde översystemet av
få idag omfatta i Särskilt gällerså lär den övertygelsen vårt land.Inte än

varit i tillfälle följa aktiviteterna idet dem på platsennärmareattsom
vissa bilaterala biståndsprogram, exempelvis amerikanska, brittiska,de
franska, ofta tjänar givarnas politiskavästtyska eller ryska, ochsom mera
ekonomiska intressen iakttagare vill därförMångaän mottagarnas. se en

förstärkning biståndet blikraftig multilaterala det kandet så att ettav
slagkraftigt alternativ till dylika program.

multilateralt bistånd gick iavvägningen mellan bilateralt ochFrågan om
själva mycket djupare dispyten på den svenska bakgården antyd-verket än

internationella dimensionerde. hade och gällde påDen klart ytterst synen
familj organisationer. VilkenNationerna och dess roll borde deFörenta av

inflytelserikt villei FN skullevärldssamhället Hur starkt ochspela att
livvilken utsträckning vi ingrep ivara l kunde FN våraacceptera att som

individer nation, förmanade klandrade prisadeoch elleross, oss,som
fattade existensbetingelser positivtbeslut påverkade våra eller nega-som
tivt, ekonomiska bidragpåtappade oss

frågor uppfatta-nationer besvarade sådana berodde bl. på hur deHur a.
nationellasina säkerhetsproblem. Stormakter, den säker-de sågegna som

funktion intresserade ochheten terrorbalansen, FNmestsom en av var av
för förhandlingar infor-dess organisationer mötesplatser samtal, ochsom

ovilja försök utanförmationsutbyte och såg med på alla denna snävaatt
exempelvis uttryckligendär organisationer, ILO, hade utrustatsutomram.
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SOU 199150uppgiften för internationell lagstiftning sinamed bereda väg på respek-att
tive ämnesområden.

2.2 reguljära biståndsprogrammen iFör och de FNemot

fann verklighetsfrämmandeStormakterna det helt beslut u-länder-att som
igenom i konferens Unitedröstade FN, FNs handel och utveckling,na om

Nation Conference UNCTAD, organi-Trade and Development, FNson
sation för industriell utveckling, United Nation Industrial Development
Organization, i ekonomiska sociala frågor någonsinUNIDO ochetc

bindande från medlemsnationernas sida.skulle åtagandenanses som
förvånande förknappast länder, skulleDet är nästanatt som svara

förkostnaden institution fond, häftigt sig sådanahela eller motsatteen ny
förpliktelser, erinringar själva institu-de hade starka beslutetnär mot om
tionens fondens inrättande. påtvingat tilleller De menade stödatt ett en
aktivitet, inte gillade uppgift föreller legitimitet FN dedesom vars som en
ifrågasatte, integritet.innebar intrång i nationelladerasett

Även kunde finnas visst formellt fog för attityd,det sådanettom en
innebar samtidigt mäktiga iden antal medlemmar FN såg detatt ett som

viktig uppgift internationella organisationensbegränsa denatten opera-
slagkraft varje funktionertionella och hålla till överstatliga påantydan

avstånd.
;frivilligletOmvänt varitbetydde detta den och grundläggan-äratt som

för fonder för mindrede FN-systemets många eller ändamåls-snävtmer
operationella tillmättes viktbestämda verksamheter betydande län-en av

Storbritannien Sovjetunionen.der USA, ochsom
USA jämte antal andra i-länder har framträdande roll vidspelatett en

flertal fonder,tillkomsten exempelvis min tidsådana på EPTA,ettav - -
Särskilda fonden och Internationella Finansieringsbolaget,UNDP, Inter-
national Finance Corporations, IFC Internationella utvecklingsban-och

International Devlopment USAs initialstöd ocksåken, Bank, IDA. var
för tillkomsten befolkningsfond, United Nationavgörande FNs Fundav

for Population Activities, vid ombildningen tillUNFPA och UNICEFav
fond för långsiktigt utvecklingssamarbete, det gällde barn och mödrar,när
för tidigare signågra exempel. Under skeden USA också pånämnaatt tog

finansieringsbördan i fonder.mycket del sådana När EPTA komstoren av
till i början 60% bidragenstånd ställde USA med de totala och höllupp av
sig därefter kring 50%, °0.länge först sedan 40

kapitel behandlar finansiella underlaget för vissaEtt kommande det FN-
fonders frivillighe-verksamheter. Men redan här bör det understrykas att

bidragen till fonderna idet gäller de många FN-systemet, ånärten ena
sidan kommit rika exempelvis nordiska,har betyda länder, deatt att som

finansieringen,Nederländerna, Kanada, har åtagit sigJapan, andelar av
överskrider skulle uttaxeringssystemlångt vad de ha ålagts under ettsom

Åfinansierar reguljäradet, FN-systemets budgetår.artav samma som som
för innebär frivillighe-sidan och viktandra största stormakternaav- -

i finansieringen självklart inget bidra till eller 30land kan åläggas attten att -



SOU 199150ochinte gillar de regleraktiviteter, detfördel sådanadrabehöver omav -
for verksamheten.till grundprinciper, liggersom

oblidai medregel sågtill stormakternaocksåleddesynsättDetta att
ivuxit framlopp hadeutvecklingsbistånd, under årenspå detögon som

reguljäramedelsanvisningar denöverfackorganenvissaochFN genomav
medel,frånfinansiering uttaxeradefrågadetHärbudgeten. om envar

stadgeenliga del.sinbetalanationer måsteallavarav
reguljära biståndsprogramFN har sådana accepteratsdet gällerNär s.

Welfa-Socialexempelvis Advisoryvissa områdenpåstörre protesterutan
inom områ-insatsergällermänskliga rättigheter. När detServices ochre
motståndetförvaltning haroffentligutveckling ochekonomiskden som

varit betydande.i reguljära FN-budgetendensärskilda budgetpostermot
uppräkningblygsamförsök till högstalla ävenperioder harlångaUnder en

effektivtsådana anslagsposter stoppats.av
ialltidSovjetunionenUSA ochfråga har länder ageratI denna som

Sovjetunionen långtgick såperiodUndersamförstånd. attbästa manen
tillmedlemsavgifter FN medårligaminskade sinaunilateralthelt enkelt

reguljäraandel denSovjets beräknademotsvarade avsumma, somen
för den skull nämn-utvecklingssamarbete utantillanslagbudgetens att

frivilligfonder.till FN-systemetsanslagenökavärt
särskilt Sverige,nordiska ochdäribland demindreantalFör stater,ett

uppgifter ochhandlingskraft, operationellaökning FNsframstår aven
garantisystem, underinternationellaförstärkning detförmåga avsom en

världsfreden,forfrånsett betydelsedensöker skydd. Alldelesvilket de som
ekonomiskasocialaorättvisor och ochinternationellaundanröjandet av

Sverigeaktivt för länderingår FNkonfliktanledningar har, ett som ensom
säkerhetspolitiska tänkandet.iviktig faktor det

sjuderfruktar FNvälkomnar änbetyder ettDet att avsomsnarareman
sinbaserarräckvidd,sig uppgifter globalföraktivitet, lägger somavsom

orsaker ochangripa problemensinsikten måsteverksamhet på att man
nöja sig med bekämpainte kan symptomen.att

iolikakvinnor ioch FNstalesmänskälet har svenskadetAv organ,
efter årgeneralförsamlingen årkonferenser iochkommittéer,styrelser,

tillfrivilliga bidrag FN-systemetvåraenkla budskapupprepat samma
abso-betydande bådeUNICEF etc äroperationella verksamhet UNDP,

roll i världen.FNsstödja och stärkavi villrelativt, emedanochlut
motsvarande skarptfattiga länder,i rikavärlden ochIndelningen av

konflikt-allvarligainnebärnation,i enskildsamhällsklassermarkerade en
undanröja. FNmänniskors intressei alla fredsälskandehot, det är attsom
politiskaorganisationensi direkt linje medhuvuduppgifthar där upp-en

drag.
förstärkningvitillskälen gärnaocksåDet är attett resurser-avser enav

reguljära budgetensinom denför u-ländernainsatserför FNs ram.na
bistândsprogram-reguljäraviktigt devi detSamtidigt tyckthar attvara

arbetsuppgifter ochprofil, gäller valdetsig närskapar aven egenmen
utvecklingsbiståndet.inomämnen

utjämning ochbidra tillsyfteutrikespolitikens bl.svensk del ärFör atta.
internationellfrämja 31därigenomfolken förförståelse mellanstörre att



SOU 199150i isolidaritet fredlig utveckling världen. utrikesdebatten riksdagenoch I
ungefär1962 uttryckte utrikesministern sålundaden 14 saken Inter-mars

freden i fara allvarliganationella orsaka kon-klassystem sätter attgenom
flikter. För Sveriges sinaHäri ligger viktigt skäl länder i läge ökaattett

såvittansträngningar olika hjälpa ochpå sätt u-länderna även attatt
möjligt företa ansträngningardessa FN.genom
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Biståndspolitiska SOU 1991503 överväganden
3.1 Allmänt

Det har framgåttredan politisk alltidövertygelse legat i botten, näratt en
det gällt Sveriges bidrag tillhar och i FN-systemets utveck-engagemang
lingsbistånd. till oftaStödet FN har beskrivits ihörnstenarnasom en av

utrikespolitik. Lika oftasvensk har regeringen försäkrat utveck-attoss
lingsbiståndet viktig sidaär den svenska utrikespolitiken. En starken av

uppbackning u-hjälpsvensk FN måste alltså dubbeltav genom vara ange-
lägen utrikespolitisksvensk synpunkt. Häri finns övergripandeettur mo-
tiv för energiskavår medverkan i bistånd.åren sådantgenom

Vi konstaterar på 1950-talet och under 1960-talets tidigare fann viåratt
ivärde de konkreta uttryck multilateralismen i biståndet sigett togsom

liksom i principer,de låg till förgrund verksamheten. Resolution 222 Asom
förIX blev grundläggande framtida lagstiftningall i FN rörande utveck-

lingsbiståndet. Och dess principer alltfort giltiga.är
Resolutionen inleds kortfattadmed beskrivning vad kundeen av man

kalla biståndspolitiskaFNs mål, har tydlig släktskap med målensom en
för biståndet.det svenska

internationellaDe organisationer, lämnar bistånd, bör anse detsom
det primära syftet hjälpa dessa länder förstärka sin nationellaatt attsom

ekonomiska ställning utveckling industri och jordbruk. Avsiktengenom av
främjaär ekonomiska politiskaderas och i enlighetoberoendeatt med
iandan FNs stadga åstadkomma ekonomiskhögre och socialsamt att en

förstandard hela befolkningen i de finnsnämnda länderna. Här redan
implicit biståndsmålende svenska tillväxt,antydda oberoende,tre av
utjämning tillsammans med det i Sverige betraktasäven ettsom som
övergripande nämligenmål, stigande levnadsstandard för alla.en

sambandI med det utvecklingsbiståndetsvenska förstatligades, dvs.att
överfördes från folkrörelsestyrdaden Centralkommittén till det statliga
ämbetsverket framladesNIB, i riksdagen proposition 1001962 med en

vilkenbakom tämligenlåg omfattande utredningar och intensivttext ett
i litentankearbete krets politiker tjänstemänoch under led-en av yngre

ning Olof Palme, då statsminister personligaännu Erlanders medarbe-av
ltare.

etäantalproposition formuleradesI 10062 grundsatser för den svenska
u-hjälpen, i huvudsak har bevarat in giltighet åren. Bl.a. togsom genom
propositionen ställning i diskussionen bilateralt multilateraltkontraom
bistånd salomoniskt domslut, biståndskanalernabådaettgenom som gav

för framtiden.stöd
Om det multilaterala biståndet sade propositionen Sveriges hittills-att

varande prioritering detta borde fortsättningen.upprätthållas iävenav
Som skäl attangavs

multilateralti bistånd har ochsäte stämmamottagaren-
multilaterala biståndetdet ingaskapar nationella beroendeförhållanden-

den samordning biståndsinsatser, kunde åstadkommasav som genom-
internationellt aktioner,styrda biståndet effektökadger
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SOU 199150FN-organisationerna förfogar personellaöver ochstörre resurser en-
enskildabredare sakkunskap iän länder regel kan ställa med.upp

Propositionen multilaterala biståndetpåpekar också detatt motta-ger
positiv vägledning och förmodligen med detta ordval attgarna en menar

sådan u-hjälp vissa internationellt principer,överenskomna vär-styrs av
deringar målsättningar, ligger i intresseoch ochmottagarpartenssom som
vi stöder.

Proposition långsiktig100 1962 grundläggande bety-antyttsvar som av
för u-hjälpens fortsatta utformning liksom för Sverigesdelse den svenska

i u-hjälpssammanhang.agerande FN i
Regeringsförslagen i inriktades följandeärendet under de närmast åren

för följa fastlagda politiken.på åtgärder den 1968 det emeller-att upp var
tid för omfattande utvecklingsbiståndetsdags analys dåva-en ny, mera av

förnyad biståndspolitikensrande läge och diskussion den svenskaen av
huvudlinjer. utsträckning sig diskussionernaI rörde under dessa årstor

årliga anslagsökningen bli förhur brant den måste och kunde attom
i rimlig tid.enprocentsmålet skulle kunna nås

propositionen tilll 1011968 det svenska stödet FN-med numret togs
bistånd till förnyad granskning. Härtill fanns goda skäl,systemets upp

eftersom 1960-talet viktiga förändringar i multilaterala bistånds-densett
bilden. Exempelvis

ekonomiska för biståndsfonder vuxit ide FNs hade betydan-resurserna-
de grad
EPTA och Särskilda fonden tillhade smälts UNDPettsamman organ-
1965

fått luft vingarnaIDA hade under-
arbetsformer tillkommit, exempelvisrad och hade WFPen organ-

för1963, UNCTAD 1964, UNIDO 1967 speciella insatsertyper av
i befannu-länder, sig förlossningsstadiet 1967- 1969UNFPA på

biståndsföreteelse, kallad multibi, i mittenhade uppståtten ny av-
årtiondet

utredning tillsatts uppgifthade med rekommendera åtgärder,stor atten-
biståndskapacitet.skulle öka FN-systemetssom

Proposition i tiden.10168 låg alltså, det brukar heta, väl Försom
första medelsanvisningen för u-hjälp miljardgången l2 kro-översteg nu
nor.

avsnitt propositionen frågan FN-biståndets iI berörde roll denett om
u-hjälpspolitikensvenska och konstaterade starkt tillånyo stöd detettatt

multilaterala fortsättabiståndet borde ett väsentligt drag i svenskatt vara
biståndspolitik. bilaterala biståndets uppgift kom-Det närmast attvar
plettera förstärka utvecklingssamarbete. förra föreslogsoch FNs Det
dock få 60 °0 u-hjälpsanslaget.det totalaca av

Emellertid utrikesministern i riksdagen ijanpåpekade redan 1967 att
viss fortsatt förskjutningen för bilateralabelopp detstörremot program-

met minskad tilltro tillinte borde tolkas FNs och Världsbankenssom en
biståndsprogram från regeringens sida.

för FN-biståndet framställsSkälen stödet till i proposition 10168 på
följande sätt 34



angelägetdet är och svenskt intresse SOU 199150stärka FNs roll instru-ett att som-
för fred bistånd tilloch u-länderna säkerhetsaspekten;ment

i FN-sammanhang samarbetar och u-länder jämställd fot;på-
multilaterala biståndet friaredet står det bilateralaän poli-gentemot-

tiska och kommersiella biavsikter;
multilaterala biståndetdet principer i långa styckenstyrs av som-

sammanfaller med ofta förfäktadevåra åsikter, exempelvis attegna,
biståndet bör untiedobundet benefikoch naturvara av

multilateraladet biståndet kommer flertalet u-länder tillgodo och gör-
det därmed förgodtagbart enskilda givarländer effektivitetsskälatt av
koncentrera sina biståndsresurser mindrepå antal länder;ett

besitterFN-systemet betydande erfarenhet bistånd, överblickstoren av-
och kunskapöver u-ländernas nationella och utveck-om gemensamma

lingsproblem, omfattande utredningskapacitet och avsevärdaen perso-
nella resurser.

Som innehåller 10168 utveckling och preciseringsynes prop. en av
några de 10062 anförde till förmån för tillstödetargument deav prop.
multilaterala biståndsprogrammen. tillkomDessutom synpunkter,ett par

tidigare inte formulerats i regeringsförslagen, exempelvis samstäm-som
migheten i vissa grundläggande synsätt, mellan FN-biståndet och den
bilaterala u-hjälpen.svenska

Särskilt intressant förefaller mig propositionens påpekande FN-bi-att
ståndets vida geografiska spridning det begränsadegör urvaletmera av
mottagarländer för bilateral svensk utvecklingshjälp försvarbart.

frånRedan bilateraladet svenska biståndets första början på 1950-talet
Åställde ländervalet inför problem. sidan måste hjälpen på platsenoss ena

tillbegränsas fåtal länder ursprungligen två, slutet 1950-taletett mot av-Åfyra. den sidanandra måste då nej tillsäga rad länder, hademan en som
föremålbli förhoppats hjälpinsatser. Av de svenska beskickningarnas

ireaktioner sådana länder kunde förstå negativaden hållningenattman
betraktades besvärande. valDe måste träffas alltså utrikespo-som som var
litiskt känsliga, samtidigt riskerade iproblem relationerna ocksåsom man

de få.med utvalda
Bistånd innebär alltid factode inblandningmått i främmande,ett ettav

självstyrande inrelands angelägenheter, hur mycket båda offici-änparter
ellt försäkrar Det betydelsefulla förär det hållsmotsatsen. på bådaatt en

nivå inteacceptabel och sig brutala former. biståndetsparter I barn-tar
dom omhuldade intemånga minst inom Utrikesdepartementet den- -
uppfattningen omfattande bilateralt bistånd lätt kunde inbju-att ett mera

tillda skapa problem i internationellade relationerna, litetatt ettsom
alliansfritt land Sverige gjorde bäst i undvika. fasthålla vidAttattsom ett
geografiskt starkt begränsat bilateralt bistånd blev mycket lättare för-att

åt alla håll, kunde hänvisa till i förhållande till Sverigessvara ettom man
storlek och högst betydande till multilateralastöd det biståndet.resurser

fannsDet finnsoch alltjämt goda skäl lägga särskild vikt vid FN-att en
biståndets politiska neutralitet. De iFN detta sammanhangpengar, som
förvaltar är och därför,går framhållerstatsutskottet åranonyma som
1960, fria från varje misstanke politiska biavsikter. 35om



199150SOUdiskus-svenskaofta anförts i 1950-taletsi själva verketSynpunkten har
formule-för deninte denintressant barahemmaplan. Den är tessioner på

övertygelsebakomliggandeförutsätter attför denockså omattutan enrar
Förhållanden måsteunder allasjälvbestämmandevilja tillu-länders re-

insikttilli u-länder kommer attarbetarMånga snartspekteras. omsom
alltvärdehögre änalltidsjälvbestämmanderätten nästan ettanses som

sociala framsteg.ekonomiska ochinklusiveannat,
Generalförsamlingensispråkröretsvenskaframförde1951 detRedan

utvecklingsbi-till FNsbidragenför svenskamotiven deutskottandra att
ekono-nationellainte fanns någraeftersomifrågasättas, detkundestånd

tilläggasSverige bevaka. Det kanför attpolitiska intressenmiska eller att
utformades iutförligtförst klart ochför FN-biståndet,lagstiftningen som
föreskrevinteaugusti 1949, barafrån attresolutionen 222ECOSOC

in-politiskekonomisk ellerfrämmandeinnebärafingebistånd inte en
ocksåfastställdeDeninre angelägenheter.i mottagarlandsblandning ett

religiösa övertygelser.ellerdiskriminerainte fickbiståndet motatt raser
biståndetmultilateraladetbestämmelse, blevföljd sådan attEn enav

missionssällska-kristnademedi samarbeteingå närmareundvek ettatt
hållningendenfördel atti västerlandet. En varvann genomsom manpen

ochexempelvis katolskmellan protestan-i klämslapp kommaocksåman
konflikter med andraliksom undvek tros-missionsverksamhettisk man

kristna.övertygelser denän
förstatill detbl.FN-biståndets grundsatserSveriges del ledde attFör a.

tillbidragundvek lämnabistånd ocksåbilaterala svenskadecenniets att
hjälpverksamheter. Däremotekonomiskasociala ochmissionssällskaps

ipersonliga insikter dedemöjligt dra påmycketsökte så attsomman
gäll-detmissionssällskapen,i närsamlatsproblem,fattiga ländernas som

upplysningsverksam-i frågaliksombiståndsinsatserplaneringende omav
fáltprojekt,iför arbeteanställdesdem,Mångahemma.heten här somav

missionens tjänst.iu-landserfarenhetertidigarevunnit sinaocksåhade
oftasjälv under-FNdettidiga debatteni denroll speladeEn stor som

världenhelapåkunde drai sitt hjälparbetenämligen FNströk, somatt
relevantadär deni länder,dekunde rekryteras mestresursbas. Experter

princip sändasistipendiater kundefanns, ocherfarenhetenochkunskapen
studieförutsättningarna. Detlämpligaste typdetill länder med avvar en

isärskilt välförståskundemultilateralism i biståndet,förargument som
erfarenhetringatradition och medkolonialSverigeländer utan egensom

regioner.subtropiskatropiska ochiproblemenav
viNärproblem.u-hjälpenstidiga svenskamycket denHäri låg av

biståndsvensktför bilateraltämnesområdenlämpligaidentifieraskulle
problemlösningar kundesvenskafinna sådana, där antasgällde det att

utgjorde sällanslagetdetBekymmeri u-länder.ocksåanvändbara avvara
operationer.biståndetsmultilateralaförbegränsning detnågon

SverigeÄnnu sådant,Sverige inte förmätnai attatt somnog ansevar
heller över-betydelselöst. Intemycketvisste såellerinte kunde om, var

allaförmåga lösa näravårhämningslöstvi attsåskattade nognumerasom
absorberaförmågaellerhand,helt på attproblem nästan mottagarnasegen

36nivåer.tekniskaallabistånd påallt slags



3.2 Utvecklingsstrategierna den multilaterala u-hjälpenoch SOU 199150

I 1974 biståndsproposition Förekommerårs tidigare lanseratett argu-
för FN-biståndet förhållandetdet multilaterala biståndetdet ärattment

direktknutet till den allmänna inomdebatten FN utvecklingsproble-om
betraktas vidare multilaterala biståndetsdet viktigastemen som en av

fördelar. Genom denna anknytning i-ländernas biståndspolitikhar påver-
i förkats u-länderna riktning.en gynnsam

Uttalandet får bakgrunden några intensivt inomårs sysslandemotses av
strategierna förFNs med särskilt utvecklingsårtiondetdet andraram -

olika uppföljningsåtgärder.DD2 och med Jag återkommer till desenare-
element ingick i målsättningarna för DD2 och de utvecklingsår-andrasom
tiondena eller diskuterades i anslutning därtill och Sveriges hållning isom
debatten Kapitel 9. vill jagse Här endast erinra Sverige och någraattom
få andra i-länder i långa stycken ställde sida ipå u-ländernas derasupp
krav rättvisa jämlikhet.på och

tillfälleDebatten lansera några specifikt svenska tankarattgav om
utvecklingens imål och medel samband strategiernasmed utarbetande.

minstInte viktigt dock, svensk synvinkel, inspirationden tillsett ettvar ur
grundligt övervägande antal u-landsproblem, den internationel-ettav som

debatten anledning till i Sverige. Diskussionen strategien i DDlgav om
i viss hafthade mån effekt inte alls i grad.samma men samma

själva verket iI ledde debatten FN u-ländernas förslag, detnär gälldeom
det utvecklingsårtiondetsandra målsättningar, liksom kraven i-länder-på

och tillstöd medverkan frågor,antal problem och diskussions-att ettnas
framfördes i rampljusetämnen färgade sigoch också nationellapå denav

åsiktsbildningen i land Sverige. Våra möjligheter påverka detett attsom
internationella tänkandet naturligt begränsade, vårt egetvar nog men
tänkande på hemmaplan djupt intryck diskussionen i FN. Dentog av

alltjämt spår,sätter avfärdaräven många exempelvisom av oss numera
idén ekonomisk världsordning axelryckning.med Men det lärom en ny en
bero på det vilket frågansätt på i utanfördrevs och FN och mindre påmer
konceptets innehåll, i långa stycken fortfarande har svenskt stöd.som

Redan ganska ytlig granskning målsättningar förde utvecklingen,en av
formulerades i samband DD2, visar imed den mån derasattsom som

förverkligande till någon del beroende samarbete med i-länder ochvar av
bistånd från dessa bortsett från biståndet försvarade alldelesatt en egen-
målsättning inom DD2s insatserså behövdes i multilaterala for-ram -

Biståndet från enskilda länder kunde varken få geografiskadenmer.
spridning ämnesmässigaeller tekniskaoch bredd, problemens lösningsom
erfordrade.

påtagligtDet också de åtgärder måste vidtas ibåde ochattvar som u-
länder för syftenDD2s förverkligasskulle kunna förutsatte näraatt ett
samband i biståndssammanhang.med FN-systemets agerande För många

sigtedde det självklart sigtänka multilateraladet biståndet iatt att
fortsättningen fungeraskulle världssamhällets instrument förettsom
förverkligandet betydelsefulla ielement den globala utvecklingsstrate-av
gin. 37



199150SOUsjälva säkerligen mångaFN-organisationerna detminst inomInte var
tillfälle för multilateraladeti beskrivna sambandet sågdet ettsom nyss

medelutvecklingsprogramprofilera sig. FNsbiståndet klart ett attatt som
särskiltfattade beredavärldssamfundet beslut ochrealisera utrymmeav
fann lockande.perspektiv mångaprioriteringar,för detdess ett somvar

biståndspro-sådantförhoppningar det gälldekorn närMen sådana ett
införda landprogramme-kollision nyligeni med denUNDPgram som

priori-ofta sinaringsprincipen, i tecken mottagarländerna satte egnavars
fackor-hadeinternationella. speciella avseendeteringar före I dettade

demingen sig något änförsteg, eftersom väntade annatett avganen
särskilda professionella kompetens.inominsatser, deraslågsom

utvecklingsbiståndetsi multilateralaligger det detHur helst natursom
eller mål-för förverkligandealltiddet arbetarnästan ettatt annanav en

u-länder-internationella debattenenighet i densättning, nåtts omvarom
tämligen betydandeförglömmasinteskall hellerproblem. Det att ennas

regionala globalatill ochbiståndsresurserna gårmultilateraladel deav
ivärldssamfundetsi direkt bestämsinsatser, vilkas innehåll hög grad av

prioriteringar.uttrycktaFN
spela-Världsbanken med IDAorganisationsådanNär det gällde somen

DD2-strategin litenfastställandetdiskussionen i samband medvälde av
färgas USAs motstånd deundgåroll. Banken kunde knappast motatt av

iframförde debatten.u-ländernaönskemål,flesta de åsikter och somav
med någrafattiga rika ländernakonfrontation och demellan deDen
i-landssidanleddes påofta iomtalades kommentarerna,undantag, som

i självalinje, speladesig bakom USAsställdeUSA. Andra länder, somav
itill den dettaroll. Banken sågofta undanskymdverket ganska atten
föri-länderoch några andrabeskyllas USAsammanhang inte kunde attav

u-ländernas parti.ta

inflytande på FN-programmen3.3 U-ländernas

för omfattandeofta anförtsunder årens loppBland de ettargument, som
återfinns ofta synpunktenkvalitetsmässigt bistånd FN,starktoch genom

inflytande påsjälva ja, avgörandeharbiståndsmottagarna ett stort,att
former och arbetssätt.regler,biståndsprogramssådana

iochhade stämmapåpekades u-länderna säteproposition 10061l att
isvenskaframförde den delegatenårbiståndsprogram. SenareFNs samma

åsikten medlemsstaternadengeneralförsamlings andra utskottFNs att
hänvisning tillbiståndet bl. medprioritera multilateraladet mot-borde a.

bistånd. Synpunktenstyrningeninflytande i dettatagarländernas eget av
ochhär hemmaåterkommit i biståndsdebatten bådeoftahar ute.senare

inom eller medinationsfördelningen någraåterblick påEn an-organ
sociala områ-ekonomiska ochuppgifterknytning till med på detFN och

gällerfaktiska detläget närvissa upplysningar detintressantadet u-omger
församlingar. Utveck-beslutandei FN-biståndetsmedverkanländernas

1960FN mellanbakgrundeni skall denlingen detta avseende attmotses
38allamindre 35 medlemsstater,1965 in änoch utomtog varavnya



tvåmöjligen räknades u-länder även SOUde också åtnjöt 199150visstsom ettom
Årutvecklingsbistånd. 1960 nådde FN sålunda medlemstalet 100 genom

det året in 17 medlemmar, allaatt frånta Afrika söderutomnya en om
Kräftans vändkrets.

3.4 ECOSOC

FNs ekonomiska och sociala råd ECOSOC fick i originalversionen av- -
artikel 61 i FN-stadgan 18 medlemmar. l augusti företogs1965 justeringen
så medlemstalet blev 27. I september 1973att det ånyo dags vidgaattvar
nationskretsen i ECOSOC. Medlemstalet fastställdes till 54.

Under den period då medlemstalet 18, fördelades platserna oftastvar
jämnt mellan i-länder.och nio- nio regeln. Till u-länderna räknadesu- var
då Jugoslavien. i-landsgruppenI ingick varje tillår två östeuropeiskatre

Då Jugoslavien fanns med brukadestater. det få räcka med två andra öst-
statereuropeiska

Vissa fickår i-landsgruppen liten övervikt i ECOSOC 1959- 1961.en
Ökningen medlemsantalet 1965 forpunkt den möjligheten.satte Medav
27 medlemmar pendlade u-landsgruppens medlemstal mellan 16 och 18,
vilket betydde i-länderna, inklusive de östeuropeiskaatt fick delastaterna,

till tiopå åtta platser.
1973, då ECOSOC utökades till omfatta 54 fick u-ländernaatt 36stater,

platser, Östeuropa.dvs. dubbelt så många i-landsgruppen, inklusivesom
Därmed avspeglar ECOSOC bättre än under 1950- och 1960-talennumera

faktiska fördelningenden medlemsstater inom FN.av
I takt med u-länderna fått alltmer dominerandeatt ställning i ECO-en

SOC har i-länderna tilldela rådetreagerat sådant mindreattgenom som en
betydelsefull i internationellaroll de rådslagen. Deras tyngdpunkt har, när
det gäller de sociala och ekonomiska utvecklingsfrågorna, förskjutits till
andra såsom generalförsamlingens andra femteoch kommittéer,organ,
generalförsamlingens specialsessioner, UNCTAD, olika fondstyrelser

fl.m.

3.5 Technical Assistance Committee TAC

TAC-Technical Assistance Committee skapades i början 1950-taletav-
standing committee för fungera ECOSOCs utskott försom atten s. som

ärenden särskiltrörande det utvidgade för tekniskt biståndprogrammet -

1 glidandedenna formulering skylls förhållandetdet länder, visatt ett par-tre exJapan och, något Israel, hade lämnat u-ländernas ursprungliga krets. Detsenare, varocksåtveksamt hur länder Cypern och Malta borde klassificeras.som3Jugoslavienssärställing i dessasammanhang intressant.är Som varande u-landett
beläget i Europa, kommunistiskt så småningom utanför det s.k. östblocket,men
användeslandet ofta utfyllnadsfaktor i fiera de grupperingar, konkur-som en av somrerade medlemsskapi ECOSOCoch andra Landet kom på såvisom spelaattorgan.för landets storlek och ekonomiska tyngd ovanligt aktiv i olikarollen FN-samman-
hang. 39



199150SOUdiskuteradesAssistance. DärTechnicalofExpanded ProgrammeEPTA
inom helasamordningsfrågorliksombiståndsprogramreguljäraockså FNs

utvecklingsbistånd.FN-systemets
wholeof thecommitteefick TACbörjanFrån ensom var --

i-länderna utöva-innebarDethade.rådet attsammansättning somsamma
biståndetsbehandlingTACsinflytande påavgörandeoftast avde stort,ett
påfallandedetförsta tio årenderegelfrågor. Underochprincip- varmånga

kommitténsispeladeu-landsrepresentanternarolltillbakadragenvilken
hördsin röstgöranärvaro attmarkeradeOftaöverläggningar. genomman

substansdiskussionerna.utanförsighöllmedanprocedurfrågor,i man
exempelvistid,dennaunderstyrelser,andradelgälldeDetsamma en

Särskilda Fondens.ochUNICEFs
utvidgadesfebr 1957i attgeneralförsamlingsbeslutTACNär ettgenom

18,till dei tilläggmedlemmarståendeECOSOC somutanföromfatta sex
förinteskedde det attECOSOC, såirepresenterade gefannsredan
viktigtdetansågs attrepresentation. Snararestarkaremottagarländerna en

imedlemmarregelbundettill EPTA,bidragsgivare varnågra somstora
platserde 24Fördelningeni rådslagen.deltaga som nukundeECOSOC, av

ungefärblevi-landsgruppernaochdärförinnebari TAC, attfanns u-
fyratill Östeuro-inklför deövervikt tremindremedjämstarka, senare,en

peiska stater.
och dessut-minimalatill EPTApenningbidragöstblocketsEftersom var

i prak-betydelselitenfick devalutor,andrautbytbarafritticke motom
ochförslagöstblocksländernas syn-Dessutombiståndstermer.tiska var

i sådana,FNbiståndsfonderna attförandraTAC ochipunkter styrorgan
spår. Denågraellerresultat sattenågraaldrigellersällan avsatte ensde

utvecklingsbiståndet,negativ påi grundenoftaalltför synenursprang
obstruktivt änsyfteform, och derasmultilateral snararesärskilt i var

konstruktivt.
ägdeframåtfördeden debattså,alltså rumdetpraktiken blev attI som

OECD-beskrivasenklast kani-länder,och deu-länderna sommellan som
inflytande vägdegivarländernasochinnebarDet mottagar-attgruppen.

TACll960-talet.börjanioch1950-talet ävenhelaungefär jämnt avgenom
iblandgrundvalsamstämmighet påifattadesbeslutregel avdetblev att

kompromisser.uppnåddamycket mödosamt
ytterli-läggageneralförsamlingenför atttiden inne1961december1 var

därmedbestodTACmedlemskrets.till TACs represen-avländergare sex
ökningenformuleringendeninnehöll attBeslutet avländer.för 30tanter
distributiongeographicalregardhaving dueske toskullemedlemsantalet

whichcountriesrecipientandcontributingrepresentation oftheand to
Assistan-TechnicalofExpanded Programmein thespecial interesthave a

ce.
i andratidigareanväntsanvisning hadedennaförra delenDen av

UNICEFssammansättningen1951redan år avsammanhang, t omex
inblan-allaintresse hossjälvklartdelen ettstyrelse. Den sprang ursenare

fondernasolikaför desvaradei huvudsakländer,till dedade attatt somse
inflytande överreelltalltinte berövadespenningmedel,medförsörjning
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199150SOUtillfondernadömasituation skullesådanEnbidragen.användningen av
obetydlighet.operativochmedelsbristpermanent

Sverige såsommedförde bl.a.från 1957 attTACUtvidgningen av
i TAC ävenmedlembidragsgivarna blevde generösastevarande aven

löpandeflitigt i denVi deltogECOSOC.tillhördeintevidåårunder
ifattadeTACbeslutdeflestaimedverkade deochdiskussionen somav

1960-mittenikommittén upplöstestillsalltifrån 1951 avbiståndsfrågor,
talet

UNICEFUNDP,fonden,Särskilda3.6

under-direkt1959tillsattes ettstyrelseSFSärskilda Fondens organsom
hälften1964,till årmedlemmar18hadegeneralförsamling. Denställt FNs
till 24antaletökadesårSistnämndai-landsgruppen.ochfrån vardera u-

i endauppgåendeTACsochför SF-styrelsensförberedelse enslagsettsom
funktion den liträddeUNDP,utvecklingsprogramför FNsstyrelse som

1966.jan
sin kortaunderhademedlemmar24medstyrelseFondensSärskilda

i-landsgrupperna,ochfördelning mellanjämn om manocksåtillvaro u-en
styrelsen.ingick iöstblocksstaterfrån tvådenämligen bortser som

antalet ledamö-bestämdesskapades,Council attGoverningUNDPsDå
jämförelsevidaritmetikeniuppåtrejält klivdvs.37,skulle ettter vara

styrelse.SFsTAC ochmedbåde
i-landsgrup-ochmellanmedlemmarfördelningengälldedet u-När av

iresulteradekompromisstillkontroversutdragenledde somenenperna
jämlikinnehöllstyrelsehaskulleUNDPformel enföljande somen

utveckla-ekonomisktför derepresentationbalanserad merequitable och
tillbidragtill derasvederbörlig hänsynmedsidan, tagenåländernade ena
tillhänsynmedsidan,andra tagenåutvecklingsländernaförochUNDP,

medlem-sistnämndarepresentation bland delämplig regionalbehovet av
19besättaskulleu-ländernabeslötsutgångspunkt attmarna. Från denna

17.i-ländernaplatser,
emel-majoritet,knappu-ländernatillförsäkrade somArrangemanget en

styrelsei UNDPsbesluteftersom allabegagnas,och kankundelertid inte
fortlöpan-medlemmarfattas på så sättöverenskommelse atttystgenom en

besluttillsbeslutsärenden,kontroversiellaiståndpunktersinajämkarde
consensus ochdecision bykallasDettatecken.i enighetensfattaskan

i bådamedlemmarinflytelserikaallaåtminstonealla, dvs.förutsätter att
denochdrivaskanståndpunkterför långthur varkänslagodharlägren en

ligger.förhandlingipunktenkritiska en ,
UNDPshäntgångendast attdetminnas haroch kanSåvitt jag envet

styrelsemöte,vidskeddeomröstning. Det ettformellföretagitstyrelse en

alltifrånsommarsessionerTACs långaflertali3 delegatjagdeltog ettSjälv avsom ochhändelserfallerdärjag här ochomdömen1961.Detill omfram1951 sommaren erinring-ochupplevelserpersonligaminasigpågrundarsammanhangi dettaaktörer 41
ar.



hölls i Wien 1968. En delegat från Jordanien SOUsom 199150hade längesommaren
sig på consensus-förfarandetretat i situation, där u-länderna faktiskten

borde kunna sinlåta vilja i frågor.nära alla Hanstyra genomdrevnog att
styrelsen skulle frågan,rösta huruvida beslut i fortsättningen skulleom tas

omröstning. Vederbörande alldeles säker på fågenom u-ländernasattvar
förstöd sitt förslag. Många fruktadeandra han hade Tillrätt.attav oss

allas förvåning och lättnad lade hela u-landsgruppen i den följande om-
röstningen ned rösten Jordanien i-ländernamedanutom förröstade- -

fortsatt consensus-förfarande.ett
Jag har efteråt många gånger gjort reflexionenden den dagen rädda-att

des frånUNDP sjunka ihop till heltatt obetydlig fond i händelsernasen
marginal. Tydligen fanns det antal u-landsdelegaterett stort närvarande,

gjorde just sådan bedömning.som en
Redan 1972 beslöt generalförsamlingen antalet ledamöter i UNDPsatt

styrelse skulle tillökas 48. Resultatet blev 27 u-länder fick iatt säte
vidstyrelsen sidan 17 västliga i-länder fyraoch socialistiska länder.av

Beslutet gäller alltjämt.
OECD-länderna för fyra femtedelar eller de finansiellasvarar mer av

bidragen till UNDP. Det praxisär de största donatorerna haratt perma-
eller intillnäst ständiganenta platser i styrelsen. Det gäller USA, Japan,

Storbritannien, Västtyskland, Frankrike, Nederländerna och nordiskade
länderna. Ett fyrade sistnämnda sitter på avbytarbänken fjärdeav årvar

deltar flitigt iändå debatterna.men
Beträffande styrelsen för UNICEF ikan korthet konstateras den tillatt

börja omfattademed 26att medlemsländer. januariFrån 1 1957 ökades
tillantalet 30. På den nivån hölls styrelsens framstorlek till 1982. I april

sistnämndadet året beslöt generalförsamlingen UNICEFs styrelse skul-att
ha 41 medlemmar.
Fram till 1962 delade i-länderoch jämnt på platserna i styrelsen.u-

Därefter fick u-länderna knapp majoritet. Beslutet 1982 fastställdeen
fördelningen sålunda nio för afrikanska länder, nio förrepresentanter
asiatiska, för latinamerikanska fyraoch för östeuropeiska. Därtillsex kom
tolv för Västeuroparepresentanter och andra En plats skullestater. rotera
mellan regionerna i viss ordning. Därmed fick u-länderna 24 eller 25en
platser, i-länderna 16 eller 17.

På så sätt etablerades i UNICEFs styrelse markerad u-lands-en mera
majoritet iän UNDP. Men iäven UNICEF fattas styrelsebesluten normalt

Styrelsens framstårarbete vid jämförelsegenom medconsensus. delen en
andra FN-organ ovanligt konfliktfritt, vilket naturligtvis främst berorsom
på fondens uppgifterarten och säkert också förhållandetpå detav att
UNICEF har för FN-systemet unik relation till allmänheten. I mångaen

givarländer Sverigestora tyvärr undantaget folkligautövarnumera- -
organisationer betydande inflytandeett på regeringarnas hållning till UNI-
CEF.

Alltsedan 1960-talets början har, framgått, debatt pågåttsom en om
olika länders och ländergrupperingars vikt och inflytande på FNs bistånds-
fonder. I den diskussionen har Sverige självklart ställt sig på deras sida,

det naturligt, u-ländernasansett representationattsom något så när 42av-



199150SOUtillnödvändigt hänsyndärvid varit attharvärldsläget. Det att taspeglat u-
folkmängd.ochantali fråga ländernasdominerarklartlandsgruppen om
storlek ochifrågaförändringarför alla dealltsåSverige har röstat om

utvecklingsbiståndetspåolika styrandesammansättning de organenav
föregående.redovisats i detområde som

påfallandeinte har någonu-länderna storslutsatsenärI attsettstort
bistånds-multilateralaunderställdafor vissa, FNmajoritet i styrelserna

i debatter och utövaraktivt allamycketde deltarMen numeraprogram.
därförfattasbeslutdepåverkan på attbetydande utansjälvklart somen

diktera dem.
isig högu-ländernaUNDP,biståndsprogram,FNsgällerNär det ser

bidragekonomiskamedansvariga, derasoch ävendelägaregrad omsom
natur. bestäm-delägarskapjust känslansymbolisk Mennärmast är avav

Relationenfältet kan uträtta.folk påUNDPsi vadhög grad utemer
förrespektvilar helt på debiståndsgivare ochmellan mottagare senares

fatta.varitsjälva medbeslut dede attom

ochi VärldsbankeninflytandeU-ländernas3.7
valutafondenInternationella

betydandetidende meddiskussionenåterkommandedå och dåDen om
inflytande påringaofta u-ländernastill IDAbidragensvenska tog upp

Världs-hände detsällanlånevillkoren. Inteutlåningspolitiken och attpå
regimer,fascistoidamedexempelvis ländertilllånbanken somgenom

delägarnasdominerandetydligt degåsåChile, ellerPinochets attgenom
till derasoch anslutautrikespolitiska ärendenStorbritannienUSA, m

hem-härtill skarpa debattervärderingar upphovutvecklingspolitiska gav
in-uppgiftenbesvärligainför denföreträdare stod attRegeringensma.

med-fortsatt svensktförsvara inte barasamtidigti kritiken ochstämma
sågällde dåtillbidrag IDA. Detsvenska attökandelemskap ocksåutan

åstadkom-ansträngningarnasvenskabeskriva demöjligt attvältaligt som
reformer inom banken.ma

medfrekventa i sambandsärskiltfrågan bleviinläggensvenskaDe
strategier alldelesochutvecklingsårtiondetsdiskussionen det andraom

på störrenord-syd-dialogen. Kravetförinom den ettsärskilt s.ramen
i Världs-fattades bådei beslutsida defrån u-ländernasmedinllytande som

kraft u-län-framfördes medvalutafondenInternationellaochbanken av
ledarnaserie mellanmöteni första handsjälva, resultatderna av ensom

sist-Vid det1974.1972 och1970,non-aligned-ländernaför de s.
Programme,Actioni Alger,ägdenämnda ettmötet, antogsrumsom

förhandlingar-ochpåföljande debatternaför deblev utgångspunktensom
i nord-syd-ivärldsordning, först FN,ekonomisk senarenyom enna

i Paris.dialogen

till påbidrag UNDP lekonomiska4 utlovatnio haru-länderVi dock attnoterar 43för 1991.årellermiljon dollar vardera mer



SOUHuvudkraven två, nämligen full effective 199150a participation ofandvar
developing countries in all phases of fordecisionmaking formulationthe
of equitable and durable system effectiveoch b moremonetaryan
participation by developing countries. in decisionmakingthe inprocess
the of the lBRD and the IMF.competent organs

fick internationelltKraven frånstöd många håll, exempelvis i den s.k.
RIO-rapporten, Tinbergensunder Jan ledning publi-expertgruppsom en
cerade år 1976, ioch Brandt-rapporten, kom 1980. kommitté,I densom

låg bakom sistnämndaden medverkade Olofbekantrapporten,som som
Palme.

denI påpekas bl. år 1978 endast elva 65 chefstjänstemän iatta. var av
Världsbanken och IDA medborgare i u-länder. Andelen u-länningar iav
IMFs chefstjänstemän idensamma Brantrapportenprocent.grupp av var

alltså inte vidbara bristandeu-ländernas iröststyrka destannar styrande
också önskemålet en representationadekvatutan tarorganen upp om

för u-länderna inom institutionernas tjänstemannastaber lednings-och
BTUPP-

1974I års statsverksproposition för budgetåret 197475 sammanfat-
tades den svenska ståndpunkten det gällde u-landsinflytandet inär IDA så
Inom SverigeIDA har aktivt, hittills framgång, hävdatutan attmen u-
ländernas röstandel fastställasbör ökas och i stadgan. När gälldedet
situationen i sig SverigeIMF anslöt i proposition uttryckligen tillsamma
de krav u-länderna utformat vid imöte Alger år 1973gemensamt ettsom
och gick på nå inflytande istörre de internationella monetäraut att ettsom
förhandlingarna.

Beträffande de särskilda dragningsrätterna i propositionenIMF uttalar
nordiskade länderna har den uppfattningen attatt detgemensamma nu

möjligtborde finna lösning där de monetära aspekterna på deattvara en
särskilda dragningsrätterna kan kombineras med ett system som gynnar u-
länderna.

Den svenske statsministern fråganberörde u-ländernas inflytande iom
Bretton-Woods-institutionerna i generalförsamlingFNs i 1975 därnov

förklaradehan bl. Sverige förskulle komma verka reformer detatt atta. av
internationella valutasystemet särskild förbetydelse u-länderna. Därtillav
skulle sådana tilldelasländer i internationellaroll destörreen organ som

finansieringenhandhar deras utveckling.av
Den borgerliga regering tillträdde 1976 fullföljde föregåendedensom

regeringens isträvanden dessa avseenden. övrigtFör stämde hela Norden
in. I Världsbankens iårsmöte 1977 talade på hela Nor-sept en norrman
dens ochvägnar krävde bl. ökade möjligheter för u-länderna till etta.
effektivt deltagande i Världsbankens beslutsfattande.och IDAs De svens-
ka biståndsministrarnaoch argumenterade uthålligt för ökatstats- ett u-
landsinflytande i internationellade ekonomiska samarbetsorganen, till

Ävenvilka inte bara Woods-institutionernaBretton hörde. regionalade
bankerna hörde dit. verklighetenI egentligendet Afrikan-endast denvar
ska utvecklingsbanken, organiserat sig iså u-länderna regionenattsom
hade inflytande.avgörandeett

de svenska borgerligaAtt regeringarnas på u-ländernas ställning och 44syn
inflytande i IMF och VärldsbankenIDA siganslöt till den utformatssom



199150SOUföljandeformuleringarna isärskilt detidigare framgår klartunder år av
emellertidu-hjälpen. 197677 kanpropositioner Redanårens manom

Sverige ochinternationella i ärendet, Nor-debattdenrapportera att som
genomförs ifrågantilltagit aktiv del lett översynden så att en avnu

for del.Världsbanken dess
regeringen tillför dessabudgetpropositionen 197980 återkommerl

åsikter. välkomnarfrågor för in kompletterande Manockså ettmen nu par
ekonomiska situation IMF påintresse for u-ländernasökadedet som

till samarbetevilket uppenbarligen borde leda närmaresistone visat, ett
framväx-Samtidigt denhittills. stärkerVärldsbankenmellan IMF och än

u-landsinflytande i bådadessasituationen kravet på ökatande ett organ.
Året försiktig avkyl-lämpligt medefter finner regeringen det dock en

fåför u-länderna skallVisserligen fortsätter Sverige verkaning. att att en
deti VärldsbankenIDA. Men, ärröststyrka IMF ochökad varnar man,

iradikal förändring dettamöjligt åstadkommadock knappast att avse-en
från givarlän-till minskat stöd deeftersom sådan kan ledaende, storaen

utvecklingsorganisationernas positionfinansiellaförsämraderna och de
internationella kapitalmarknaderna.på de

särskiltinflytande i Världs-frågor u-ländernas1980-talet har dePå om
diskussio-vi delockså IMF, här berörtbankenIDA som en avsommen

nackdelar kriti-biståndets för- i någon månmultilaterala ochdetnen om
flera.mindre intresse. Skälenmultilateralt bistånd, väckt allt ärken mot

ekonomisk världsordning,hela debattensådantEtt ärtungt att om en ny
ochingick viktigt element, harvari ärendet tappat momentumettsom

propositioneniavförts från dagordningen. Redanpraktiskt taget
för i nordlsyd-i redogörelse lägetkonstateras sålunda kort100 198485 en

återspeglarblivit generella och dendialogen har meru-ländernas kravatt
i sittsamtidigt i-ländernastörsta nämnaren gensvarsomgemensamma

minsta nämnaren.endast kan den gemensammaenas om
genomförts ireformer faktiskt Världsban-vissa harskälEtt ärannat att

alltjämtfråga olika röststyrka. Meni de ländergruppernaskenlDA om
Storbritannien, Västtyskland ochfem USA, Japan,kontrollerar stater

19%i Hälften drygt°0 banken. däravFrankrike drygt 40 rösternaav
i°o moderorga-faller har totalt 70USA I-länderna rösternapå ensamt. av

°o iIBRD och 60 IDA.net
inflytelserikaste hårdnackadeoch ländernasViktigast deär mot-stora

i Världsbanken. Enu-landsinflytande IMF ochtanken på ökatstånd mot
för visade i bety-undersökning år sedanUNITAR-sponsrad några att en

förslag i fråga deni-länder just u-ländernas dennadelsefull vargrupp av
innebördpolitisk Sådana län-förslagbland medimpopulärastenäst sex

inflytandeinte derassäkert uteslutande måttetders motstånd gäller egetav
skaffa kapital tillmöjligheter i framtidenockså Världsbankens attutan

Budgetproposi-irimliga for sina låneoperationer u-länderna.kostnader
för svårigheten åstadkommationen 198081 just detta skäl att enanger

5 Leadership Develop-OManique Michael World and lnternat.and LernerJohn
451984ment



radikal Förändring. Sedan dess har frågan inte förts SOU 199150på ital propositions-
sammanhang.

Samtidigt har utvecklingen i världen själv fogat det så nästan alltatt
intresse internationellapå det ekonomiska samarbetets område kommit

fokuseras på problemet med u-ländernas oerhördaatt skuldbörda. Vid
sidan den angelägenheten förpassas flestade i periferin.problem utav

46



SOU 199150biståndetmetodfrågor i multilateraladet4 Några

Biståndets metoder4.1

hittillsvarande insatser iovanifrån Sverigessmula påSer enman - -
olikafor biståndsprogram, särskilt detmultilaterala UNDP, ärstyrelserna

biståndspolitiska roll.tydligt överväganden spelat storatt en
påfallande Sverige, särskilt tidigare åren,också under deMen det är att

intensivt för metodfrågor.sig biståndets Hur bordeintresserade experter
uppgif-förberedas utbildas för sinaskulle och grannlagarekryteras, hur de

erfarenheter stipendiesys-tillvara Hur skulleter Hur skulle derastaman
till optimal användning borde påkomma Hurkunnatemet man se

upphandlingi projekten multilateral skeutrustningsandelen Hur borde
rimligen mottagarländernaVilka ekonomiska anspråk kunde ställa påman

projektkriterier forprojektens Vilka borde ställas valetinom upp avram.
fältkontoren fungerabiståndet programmeras bordeHur borde Hur

Vilka relationer till delar FN-systemetskulle de ha andra av
tillVi skall återkomma någraFrågelistan kan mycket lång.göras senare

i styrelserfrågorna visa Sverige såg dem och hur ageradeoch hur påav
församlingar.och

forts itilläggas frågor, dettadel deDet bör att som sammanen av
biståndsmetodik.ligger i biståndspolitik ochkapitel, mellangränszonen

biståndetsmultilaterala resursbas4.2 Det

diskus-vi vid frågan FN-hjälpens resursbas. Itidigare snuddadeRedan om
bistån-sionen brukade multilateralapå hemmaplan under l950-talet det

insik-framhålla, vid sidan sinadets förespråkare FN-systemet storaatt av
utvecklingsproblematikens principiella praktiska sidor ocksåi ochter

erfarenhet.ifråga expertisvärldsvida och Dekunde dra på resurser om
förflutet kolonialmakterflesta i-länder särskiltoch de utan ett som --

svårighetertredje världens ochbegränsade kunskaper den sätthade omom
möjligheter tillrätta med dem.och kommaatt

internationella organisationer, bl. påDet lätt konstateraatt att a.var
sig vissregel underkastadegrund medlemmarna rapporte-att enav som

dokumentation praktiskt allaringsplikt till unikdem, hade tageten om u-
fanns exempelvis nationellsituationer och problem. Varländers mot-en

of Agriculture,till årliga State Food and FNssvarighet FAOs Therapport
Situation, årligaSocial dessperiodiska the WorldReport rapport omon

ekonomiska för inte Världsbankens World Deve-världsläget taladet om
kvalificerade oförtröttliga serie land- ochhögt ochlopment Reports och av

för få högennågra exempelproblemanalyser, att ta urnu
i rekryteringensekretariaten den regel kvoteradeDärtill kom att genom

Äveninnefattade tjänstemän från alla världens hörn. därpersonalav
geografiskjämnkvotering inte gällde bara krav på något så närutan en

nationstillhörighet, naturligt sökaspridning personalens blev det attav
jag imöjliga rekrytering. Ett exempel då slutetåstadkomma bredast av

jag eftertjänstgjorde i räknade gång och1970-talet UNDPs högkvarter, en
47fann nationaliteter fanns i sekretariatet.90 representeradeatt



199150SOUhandläggarnivåiåterfinner överallt FN-systemet påSjälvklart enman
utvecklingsbi-frånför länderövervikt personal de är mottagare avsom

BrettonWoods-institutio-vi redan konstateratstånd. Undantaget är, som
frånrekryteringen personal u-länderviss ökningäven av avom ennerna,

ansträngningi iår också dem, medvetenpåhar ägt attenrum senare
geografisk balans.bättreåstadkomma en

i särskilthjälpformtekniska biståndet, dengäller det dvs.När det som
under årensmänniskor, har u-ländernamed ochhög grad arbetar genom

bi-för de totala kadrernakommit stå växande andellopp att avaven
rådgivare, volontärerkonsulter,ståndsarbetare, dvs. etc.experter,

exempelvis 8491950-1964första komUnder EPTAs 15 år experter
Latinamerikafrån från ellerAsien och 3 375från afrikanska länder, 4 134

period besökteUnder8 348 totalt 30679sammanlagt experter. sammaav
stipendiaterför studier. Totala antaletFN-stipendiater u-länder2291l var
vidstatistiken for 1988 handen38 584. tittunder dessa år En på attger

3 ochgick till u-länder 1987 152°0 samtliga expertuppdrag3 280 38 av
stipendiater 1987 5 552.°0 samtliga studerade där2647 51att av

från u-länderprojektutrustning och konsulterUpphandlingen motsva-av
26%milj.milj. 61 dollar eller78 dollar 1987rade värde drygtett avav

upphandlingen.totaladen
rådgivare,diskussionernasida i hävdatsu-ländernas har detFrån att

bekanta med under-från fördelen de välu-länder, har ärkommer attsom
personliga planetlätt på detutvecklingens problem och dessutom har att

har ocksåi u-länder. Desig till levnadsvillkor, seder och synsättanpassa
erfarenheterteknikfor anpassad och derasförståelse behovet egna avav

särskilt relevanta, då deutvecklingsföretag i hemlandetframgångsrika är
i u-land.konfronteras problemmed motsvarande ett annat

till del legat bakom detdetta slag harTankegångar program, somenav
går underför femtontal sedan ochinom UNDP årlanserades ett som

DevelopingCooperationTechnicalTCDC, vilket ärämnet uttytt among
tekniskt mellan u-länder.Countries samarbete

inga svårigheter dennasvensk del hadeFör att acceptera grennyaman
exempelvis ilopp,särskilt under årensbiståndsträdet,på sam-som man

utvecklings-förordade ökatdiskussionen DD2,band med ettvarmtom
globalt. Detsärskilt regionalt ocksåu-länderna,samarbete mellan men

Sverigebudgetpropositionen 10168 uttalarexempelvis iskedde attsom
mellan u-länderna. Ettvidgat handelspolitiskt samarbetestödjabör ett

internatio-hållningen tillpositiva svenskaexempel denkonkretannat var
råvaruproducerande ländernainnebar debl.a.nella råvaruavtal, attsom
förhållandena råvarumark-stabilisera påkonsumentländerna sökteliksom

diskus-i särskilt i samband medaktualiserades hög gradnaderna. Frågan
International Economicvärldsordningekonomisk Newsionen en nyom

ff.Se 125NIEO. Mera dettaOrder, senare. s.om
oftaSverigeregeringarna från 1976 återkomborgerliga höstenUnder de

syftei uppnå,samverkan u-länderna emellantill önskvärdaden att som
generalförsamlingen hösten 1976 uttrycktechefsdelegaten tillsvenskaden

Önskvärdheten ekonomisktsjälvtillit. ökatkollektivsaken, ett sam-av
isärskild svenskafinns punkt 48u-lânderna också medarbete mellan ensom



regeringens SOU 199150yrkande till förberedelserna förFN angående det andra ut-
vecklingsårtiondet, iutarbetades UD våren 1969.som

Några år 1974 talade handelsministernden svenska delegatsenare som
i generalförsamlingFNs behovet ökad handel u-länderna emel-om av en
lan. Synpunkten återkommer ofta i följande.det

invändningarNågra u-ländernas ökande praktiska imedverkanmot
olika multilaterala biståndsprogram aldrighar avhörts. Inte heller har man
från sida ifrågasattnordisk inomverksamheten TCDC. Man har också här

i i-länder undvikit diskuteraandra företeelser idessaattsom samman-
hang, där hör nämligende hemma, då klagomål anförts för dåligtmot ett
återflöde till i-länder för upphandlinganväntsav resurser, som av varor

tjänster. Sverigeoch sigkan berömma ha iakttagit måttfullhet påattav
denna punkt, medan i-länder iandra Norden särskilt Finland sigålagt
betydligt mindre restriktioner.

Ändock självklarhetdet förär skänks multilate-atten om pengar, som
ralt utvecklingsbistånd, i möjliga utsträckning verkligenstörsta hamnar i
u-land, projektbåde de stöds och den upphandlinggenom som genom som

så har verksamhetens syfte tillgodosetts effektivareäger deänrum, om
skänkta helt enkelt tillgivarna.återvänderpengarna

Biståndets4.3 bindning fråga både metoder ochen om-
politik

omständighet,En tala till multilateralaansågs det biståndets förmån,som
framhävdes särskilt i proposition nämligen10168, dess i princip obundna
karaktär.

Medan det bilaterala biståndet i flesta fall,de exempelvis i ameri-de
brittiska,kanska, franska, tyska och ryska förutsatte, attprogrammen

personal och utrustning frånkorn givarnationer,vederbörande detvar
multilaterala biståndet i princip fritt från bindningar.sådana Där kunde
upphandlingen och tjänster fördelaktigastske, där den bådeav varor var

teknisk och ekonomisk isynpunkt. Det kunde sammanhanget lätt visasur
bistånd intebundet sällan väsentligt fördyrareatt änmottagarenvar en

öppen anbudsprocedur med internationell konkurrens, oftast tilläm-som
pades FN-organisationerna. biståndspropositionenI till 1970 riks-årsav

fördyringendag ligga kring °0.20uppges
förMen det multilaterala biståndetäven det generellt undantag.ettgavs

Öst-europafinansiellaDe bidragen från de kommunistiska i tillstaterna
bl. UNDP i inkonvertiblahuvudsak därföroch kunde endast utnytt-a. var
jas för upphandling i vederbörande länder. följdEn blev sådana bidragatt

olika oftaskäl bl. de snåriga illaoch anpassade upphandlingsreglernaav a.

vWérbörandei interna förländers administration ochsystem exportenav
alutarelationerna med utlandet föga utnyttjade.blevav, iDe ligger alltjämtlåg och oåtkomlig klumpnärasom en nog av- -

oanvändbara valutor i organisationräkenskaperna hos UNDP. Deen som
inte bara död fråganär de väcker vissa egentligenländerutan 49en resurs om

Multibistånd.4 lO-l121. 2Annex



199150SOUprinciper,multilateralismens grundläggandeforhar respektnågon som
funge-organisationer UNDP skall kunnaförutsättningen forutgör att som

ra.
ibiståndsprojekt sig kostnader antal valu-Eftersom varje drar med ett

Sverige,konvertibla, får vissa länder, bl.alltid andeltor, svaraa.varav en
Östeuropa.iupphandlingför den kostnadsandelen då UNDP gör

långt in på 1970-taletsida 1960-talet ochhar alltsedanFrån svensk man
biståndetjust obundenhet i ochmultilateralism innebärenvist hävdat att

flera decennier via sina språk-årligendärför praktiskthar taget genom -
Östeuropabidragsgivare frånvädjat tilli särskilt UNDPFN ochrör att-

konvertibla.bidragen frittgöra
diskussionernaSverige i k.deltogRedan i mitten 1960-talet om s.av

utfärda-rekommendationertill detied aid i DAC och medverkade som
sitt bistånd formed begränsaländer borde handskasdes 1965 hur attom

sigskadeverkningar. Senare anslötupphandlingen och dessden bundna
DAC-ländernas bi-till multilateralabidragSverige till uttalande att

aldrig lyckatsuntied. Däremot harståndsprogram borde manvara
avbindningkollektiv, reciproköverenskommelseåstadkomma avomen

tioDock beslöt medlemmarbiståndet DAC-medlemmarna.mellan av
1974,DAC-memorandum årdäribland Sverige, undertecknaDAC, att ett

i praktiskt alla u-länder.vilket upphandling skall skeenligt kunna taget
bristenofta 1960-talet pådiskussionen framhölls påI den svenska att

biståndspro-för multilateraladragkommersialism utmärkandeettvar
minst i fmansdepartementets bila-återfanns inteSådana uttalandengram.

finansiellatid frågorna dettill statsverkspropositionen den dåpå omgor
biståndet handlades där.

erinrar finansminis-for 196667statsverkspropositionen budgetåretI
bistånd.bundet I deninkonsekvens i debattenuppenbartern omom en

förmå andra länderbör sökadiskussionen han, delshävdas, säger att
till delsbiståndsgivningen denminska sin bindning exporten,att egnaav

biståndsgivning.Deti bordevi bindningen vårbör ökaatt varaegen
förvinna respekt och gehör våra strä-möjligheteruppenbart våra attatt

just politiksjälva började tillämpa denförsämras vivanden skulle somom
finansministern.vi skrivervänder mot,oss

iutrikesministern i riksdagsdebattmaj ämne1970 påpekadeI sammaen
inriktade sittorganisationeri internationellaoch anda regeringenatt age-

för minska givarländernaskollektiva aktionerfå tillrande på att stånd att
bordebiståndsupphandlingen till länderna. Denbindning de egnaav

han.för menadefördelaktigast mottagarländerna,ske där det är
visserligen liten, delkvantifierat för bindningmålNär år 1971 ett av en,

särskilt efter yrkande denbiståndetdet svenska sattes nyssavupp,av
vivi borde leva lärde,finansministern, 1966 ansågåberopade att somsom

till internationellaförkomplicerat svenska delegaterblev livetså mera
fickmoraliserandebistånd. brösttonernaDemöten tonas ner.om

följande.bilden för Sveriges del Underfakta i måletgäller ärNär det

Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Neder-Australien, Danmark, Finland,Belgien,
Sverige, Västtyskland, 50Schweiz, Storbritannien,Zeeland,länderna, Norge, Nya

Osterrike EG.USA, samt



199150SOUochsvenskaanlitades 7911950-1964 experterfemton årförstaEPTAs
i Sverige.stipendiater studerade986

1988underför delsiffra UNDPsmotsvarandejämförelseSom var
gick tillexpertuppdrag156160inom parentesför 1987siffrorna

studier.förSverigebesöktestipendiater158148svenskar;
utrustning inköptesSverige kanupphandlingen iBeträffande attnoteras

föranlitadeskonsultföretagsvenska ett2,6 ochför milj. dollar2,6 att
1988.undermilj. dol1arl,50,6värde av

stipendierexpertlöner,form andelarSverige iiutbetalasVad avavsom
förlikvidertill konsulter,arvodenlevnadsomkostnader,för studerandes
tillåterflöde från bidragenutrustning räknasupphandlad ettetc som

inkomster,diverse andraDärtill läggasbiståndsfonder. börmultilaterala
exempelvis ersätt-biständsverksamheten,följduppstår avsom ensom

tjänstemänsinternationellaenskildaflygbiljetter,förtill SASningar per-
försäkringsutbetalningarpensions- ochSverige,upphandling isonliga

m. m.
betänkandenutrikesutskottetsbiståndspropositioner ochregeringensI

återflödeunderstrukitstillfällen ârflera påvid atthar detdäröver senare
lånaförbiståndspolitiskt mål,får bliinte något attochinte är -

198283. Utskottet20 årbetänkandeiord dessutrikesutskottets avnr
sig bakomsjälvfallet ställertillfälle detvid sistnämndatillägger att en

i biståndettjänsterochsvenskainslagetökasträvan manmenatt varorav
metodbindningsgradenökning attinte förordavill dock somaven

imajoritetbredåterflödet. Enväsentlig höjningåstadkomma aven
bedömning. det kanMendenna att ettha delat noterasriksdagen torde av

praktikenimotion,framladepartier årriksdagens ett somensenare
biståndet.svenskabindning detl00-procentigföreslog närmast aven

överför tillSverige varje årbidragSverigetill deåterflödetden månl av
tillmätsbiståndsprogrammultilateralaandraochUNICEF, IDAUNDP,

fastfinns någonknappastdetkortfattat konstaterabetydelse kan attman
fondernasipraktiska medverkanstorlek och vårbidragensrelation mellan

anbudsförfaran-tillämpar så ÖppetOrganisationernafältverksamhet. ett
till antalet med-hänsyngenomförbart,praktisktde, tarär manomsom

sig påminta iintressen måste görasvenskainnebär bl.Detlemsstater. atta.
företa-svenskaalltså på deupphandlingsfall. berorMycketenskiltvarje

och odlafölja utvecklingenviljaförmåga ochinstitutionernasoch attgens
organisationerna.internationellasina med dekontakter

särskildamedvetnabör dockintressenter ettSvenska om-paromvara
finns medlemsstaternaidet FN-systemetständigheter. En är att en av

sådannärhelst ärupphandling i u-länder,preferens försjälva skapad en
utveckling,sådanför sin delSverige har stöttlämplig.möjlig och somen

tidigare påpekat.
Washington, så harochupphandling i New YorkskeriVidare den mån

tillverkare, leverantörer,kanadensiskai månoch, någonamerikanska
geografiska närhetsinförsteg redankonsulterochentreprenörer ett genom

och syd-i mellan-får ländernaförmånMotsvarandetill uppköparen. nog
organisationer med högkvar-internationellarelation tillihaEuropa anses

iexempelvis påfallande 51Wien. Det ärParis, och attGeneve, Romiter



199150SOUUNDP-finansieradeverkställerför rad FN-organSchweiz säte somen-
till värdeUNDP-projektutrustning förupphandlades ettprojekt av-

olika tjänsteravtalkonsultföretag slötschweiziskamilj. ochdollar8,4 om
Österrike försäte1987.milj. dollar under6till värde överett av -

1987underlevereradeFN-kontor utrust-ochUNIDO, IAEA stortett -
hälften landetsexaktmotsvarande nästanmilj., dollarning for 4,9 av

UNDP mångfaldigas.kanExemplenbidrag till
prioritet ifåttavbindning lägrebiståndetsfråganår harPå omsenare

alltfördet,översvenska bekymmer menat,stigandetakt med som man
bilate-i svenskabistånd detandelen bundetSamtidigt haråterflödet.ringa

22,3% vitill ochuppgick denvuxit 1987något.biståndsprogrammetrala
länder med lägreundantagsposition. finnsDetinte längre någonintar

svenskaBITS debiståndet utgörgällerbindningsgrad. När det genom
politiska hänsynkombination medibland ikommersiella intressena --

ocksåSWEDFUND bärsför verksamheten.själva grundvalendel aven
sällan värdettalarexportintressen. Numerasvenska avommeraupp av

dämpat.röstlägetsker,och det ärbistånd närobundet mer
Sverige, till-placeratharUNDPLedningen för ett numeraorgan som

ytterligare någraochnordiska ländernaövriga statermed desammans
kallasiutnyttjandegrad,relativt lågbidragmed grupp somenstora men

countries. Tanken är attmajor donorunder-utilized att genomman,
erbjuda i frågaländer kansådanauppfattning vadskaffa sig bättre omen

öka upphandlingen där.skall kunnatjänster,lämpliga ochvarorom
iekonomiska insatser deSverigesstorlekennärmande mellanAtt ett av

med-vårt landsutvecklingsbistånd ochorganisationernasinternationella
naturligtvisSverigeför kanintresseoch ärtjänsterverkan med avvaror
politiska in-kommersiellt. Vårafrämstinteintressetförnekas. ärinte Det

ocherfarenhet, kunskapi formvärdenandratillför rad avsatser enoss
erinrat önsk-sammanhangi olikadelegaterDärför har svenskainsikter. om

medverkansvenskolikamellan debalansbättre typernavärdheten avav en
i programmen.

Rickardinläggexempeltydligt ärovanligttidigt och ettEtt av--
hanpåpekar1963. Därvårenstyrelse attSärskilda FondensiSterner

periodenbidragen underfinansiella7%för deSverige hade svarat av
12% värdetoch3% lför endast19631959- experterna avavavmen

utnyttjande förbidragenssvenskahade deutrustning; totaltbeställd svens-
utgifterna. Men0,9% totaladeendasttjänster ochka motsvarat avvaror

bristen påtillföranordningar rättasärskildainga attSverige begärde
lika villkor.konkurrens påkrävdeAlltbalans. varman

svenska delega-oftahar sedermerasistnämnda kravet upprepatsDet av
upphandlingsmönster kom-organisationernasinternationelladetioner, då

nordiskaövrigafrån deframförts delegaterocksåDet harmit på tal. av
länderna.

52Österrike bidragsgivarligan.övrigt alltid legat nära botten3 förHänderBland har av
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offentligaDet tryck och arkivmaterial, jag haft tillfällehar gåattsom
igenom, innehåller litet direkt kritiskaoväntat uttalanden FN-av om
organisationernas bistånd. sigMest kortfattade,rör det mycket all-om

hållna Vi fårmänt påståenden. exempelvis vid tillfällenupprepade veta,
internationella organisationernasde bistånd har alltför administ-högaatt

rationskostnader. preciseringarMen saknas.
Var skulle, måste läsaren eller fråga sig, besparingsåtgärderåhöraren

in.kunna Kunde nöja sigsättas UNDP med lägre igrad noggrannheten av
sitt ekonomiska redovisningssystem Kunde UNICEF sina arbets-överge
krävande upphandlingsregler och dra friapå den anbudskonkurren-ner

Är intesen det så med rapporteringen till regeringarna verksam-noga om
hetens utveckling Behöver inte omsorgsfull,så då det gäller attman vara
värdera betydelsen projektförslag förutsättningarnaoch undersöka förav

lyckosamma genomförandederas Kan lättare förberedelsernapåtaman
för utvecklingsåtgärd Kan förhandlingarnaersätta med mottagar-en man

myndigheterlandets med några korta, kärnfulla villkor och krav
Med andra ord vad egentligen alltförmed höga administrations-menas

kostnader Ställer frågan,den leds till egentli-vad ärman man en annan
administrationskostnader i biståndetgen

Alla sysslat praktiskt utvecklingsbistånd,med antingen idet skettsom
bilaterala multilateralaeller biståndssystem, uttrycket administra-vet att
tion får täcka både förvaltningsmässiga uppgifter och sådanarent som
bestämmer verksamhetens syften, innehåll och resultat. Den egentliga
administrationen ordning,har med reda, logistik, redovisning, anställning

arbetsvillkorpersonal, göra.attav
Ville insatsernareducera ipå sådana områden UNDP,ettman organ som

innebäraskulle det konkret drog på personal ioch verksamhetatt man ner
Division ofUNDPs Division ofPersonnel, Finance, Division of Manage-

Services3,Information Division for Administration och Managementment
DivisionServices, for Audit and Management Review, Division of External

Relations and Governing Council Secretariat, och MobilizationResource
Unit. kretsenI den liggerarbetsenheter den egentliga administrationen.av

för tvåårsperiodenDe kostade 198889 65 milj. dollar.
beloppetDet kan relateras till totala omslutningen förden den verksam-

het bedriver hjälpUNDP med fonder förvaltning.rad under dessav en
uppgick för tillDen 198889 miljarderdrygt 2,3 dollar. Därav svarade de

direkta projektkostnaderna för miljarder1,75 dollar. 65 milj. dollar motsva-
2,8 °0 miljarder2,3 dollar %och 3,7 1,75 miljarder dollar.rar av av

För min del jag detta storleksordningen verkligaär på denattanser
administrationskostnaden för huvudkvarter.UNDPs Resten är utveck-
lingsbistånd i eller form, biståndsproduktionen,dvs. delen annan en av
alldeles själva vårdinsatsen sjukhuspå alltså läkares sjuk-ochettsom -

insatsersköterskors knappast hänföras tillkan administrations-vårdens-

3Det här inte fråga public relations-inriktadeär den informationen denutanom om
datoriserade löpande redovisningen för 53verksamheten internt informatics.brukav



SOU 199150föromkostnaderterminologi kallas dennaUNDPskostnader. I typ av
costs.programme support

iförvaltningskostnaderna de verkstäl-egentligaHärtill läggas demåste
liksomliknandefackorganen ochorganisationerna, dvs.lande organ --

tilluppgick 198788förras kostnader årenfáltorganisationen. totalai De
milj. svårttotalt 220 dollar. Det ärfáltkontoren kostade238 milj. dollar och

administ-egentligden deluppskatta support costs,att som avseragencyav
för UNDPshälften. kostnadernasig När det gällerration. detKanske rör om

erfarenheter vilja påståminajagfáltorganisation skulle döma attatt av egna
sig högstadministrationskostnader,till egentliga rörandel, gården omsom

högkvartermilj. dollar till de 65 UNDPstredjedel. alltså 200Lägg somen
förmodagoda grunderadministration, runda uppåt och låt påfördrar ossav

omslutning förmiljarder dollar, blev UNDPs totala2,3deatt somav
%.egentlig administration, 12milj. till dvs.gick dollar198788 275

villkorför litet lagom beror helt på deför mycket, ellerOm detta är som
administrativt hänse-vilka prestationer ioch påställer,verksamhetens art

kräver.bidragsgivare biståndsmottagareochende som
administrativaexempelvis debetänkaförra avseendet kanI det man

fáltkon-organisation 12i har luppståkomplikationer, måste somensom
tillvaro komplicerasnationell personal,internationell ochmedtor avvars

förväntas verkadussin officiella språk ochpå halvtarbetar ettatt somman
spriddainternationella organisationer, överi med 40-talsamarbete ett

jordklotet.
samråds-förhållande världsomspännandesistnämndaBl. kräver etta.

särprägel,multilaterala biståndetförfarande. detDet ensamt somenger
bilaterala, också omkostnadsmäs-skiljer från detdetpå avgörande sättett

sigt.
effektivitet, andrahäri bristande medanSomliga finner tecken på menar

männi-organisationer, ochi länderligger betydande värdedet attatt ett
och denvärldsomfattande samverkanvävblir delarskor attavav en

pris.därför sittbiståndsapparaten värdmultilaterala är
frågordessa harofficiella svenska pågäller denNär det nysssomsynen

administrativaFN-biståndetsframkommitkritik då och dånämnts mot
generalförsamlingspreciseringar. i 1953 årsRedanehurukostnader, utan

Lind-riksdagsledamoten Ullaanförde svenska delegaten,den2a utskott
för måsteadministrationskostnaderna EPTAsynpunktendenström, att

egendomlig,någotnedbringas. Kritiken verkar så här långt om mansenare
kommit startblocken ochännuknappast hadeEPTAbetänker att upp ur

efterdimensionerasfanns måstmaskineri, hadelilladetatt merasom
faktiska bidragsläget,efterinkomster detförhoppningar än som varom

forutsett.sämre än
ianfördes årens lopp FNsoch då underliknande synpunkter dåMedan

utrikes-i riksdagen och dess statsutskott,generalförsamling liksom senare
dylik kritik framfördes,motioner, därspeciellt resultatutskott, avsom-

påföreträdde nyanseradSverigepåfallande längedetär att synmeraen-
programverksamhe-särskilt nivåfrågor. gällde på närmareDetdessa en

särskiltstyrelser. dessa hördes,exempelvis i och UNICEFs IUNDPsten,
54



199150SOUåsiktensvenskaofta dentidigaste år, att1970-taletsoch1960-taletunder
for biståndetsbetydelsekostnader hadecentrala storvissa entyper av

fördjupadesatsades påkronainnebar bl.kvalitet. Det att extra somena.
slutän-projektetsavkastning ioftaprojektförberedelser storextraengav

menadeda, man.
framocksådrevsförsvaras ettsig vällätståndpunktenDen avmen

ienvist möteländer,sig från denskiljasvenskt behov ut somatt grupp av
slösaktigförbiståndsfonderFNshäftigagick tillefter mot enmöte angrepp

särskilt under deFrankrike,oftaleddesförvaltning. Den somavgruppen
med.kommakritik FN-systemetfoga attledning hade änGaulles motmer

FNhållningkritiskatill motdistans denmarkera onyanserat somAtt
kändessida,ländersfrån störrei dagenofta kom ensådant, somsom

nödvändighet.
betydelseFNsfrån strävaninte sällankritik utgick att tonaSådan neren

småmedaninternationella debatten,till i denhänsynfaktor att tasom en
Sverige någraochvitalt FN.ochstarktvälkomnadeSverige ettstater som

intaFNpositiva påsin attmarkeravilleländer meraandra engenomsyn
omkostnadsfrågorna.gälldedethållning också närkringsynt

u-hjälpeneffektivitet imedVad4.5 menas

exempel-administrationbiståndetsdiskussionenharårUnder omsenare
från den198485 utgått198384 ochför bådepropositionernaivis

biståndsadministra-effektivviktigt meddet ärpositiva synpunkten att en
med-måste197879 uttalar27betänkande attUtrikesutskottetstion. nr

Ibiståndet.multilaterala etteffektivisering dettillverka senareaven
verksamhetenbedömningsvenskframhåller utskottetavsnitt att aven

effektiviteten.tillmåstebl. sea.
i debattenordofta återkommandeblir 80-taletEffektivitet på omett

i omedveten-Ofta användsmultilaterala.minstinte det termenbiståndet,
Effektivitet ärfinns inbyggt. ettsemantiska problem,dethet somom

bi-internationellianvändsord,i tvåinnebördentäckerord, somsom
Internationellteffectiveness.efficiency ochnämligenståndsjargong,

ting.olikatvåhär talarmedvetandestarktdet attfinns ett ommanom
biståndet.aspekternaförvaltningsmässigaEfficiency gäller de avrent

ersättningarochBetalas lönerhandgreppenadministrativadeFungerar
personalförvalt-förrutinerändamålsenligaFinns detenligt schema.ut
ändamålsenligtansvarsfördelning,vettig ettsamråd,interntning, för en

be-verksamhetenspersonalstyrkanupphandlingsförfarande Motsvarar
förorganisationen överkapacitet Harledig gapatfinns detellerhov

fordröjnings-Vilkaarbetsuppgifterfor siggällt läggadetmycket, när att
tid innan deorimligt långdetmed Gårbiståndetarbetarfaktorer en

mellantidsavståndetbesked Hur ärfårbistånd stortsökerländer omsom
handlingochöverenskommelse

effektivitet i betydel-handlarfrågor,exempel pånågraDetta är omsom
biståndsmaskineriet,självaupplysningarefficiency. Svaren omgersen

sidor.starkadessochsvagheter äveninbyggdadess
verksamhetens 55nämligenheltnågothandlarEtfectiveness annat,om



199150SOUsinautvecklingseffekt. biståndetNåddesikt, desskort och långresultat på
felmålsättningarna ellerpåinte, berodde detmålsättningar Om att var

genomfördesplanerades ochverksamhetenformulerade, påorealistiskt att
bristfälligt vadellersätt,på ett

i måttobegrepp såefficiency besläktadeärEffectiveness och att
effectiveness. detMed äruppnåendeti regel underlättarefficiency av

finns sidanomständigheter. Det åunder alla gottinte alldeles säkert ena
haradministrativa göromålenbiståndsprojekt, där deexempel på rentom

utvecklings-verksamhetenanmärkningsfritt resultatetdärflutit uravmen
Å fall,ingalundasidan saknasmisslyckande. andrablivitsynpunkt har ett

svårighe-administrativabetydandeslutresultatbiståndsinsatsensdär trots
Förenklat kan sägatillfredsställande. Någotblivit attmyckethar manter

Är inteinnehåll. deteffectivenessform,efficiency handlar omom
fall hotefficiency i vissa kan utgöraalltför dos ettså, storattrentav en

elfectivenessverksamhetensmot
administra-fråganför illustreraanförda får räckaDet tesen attatt om

föga för svepandesigi biståndet lämpareffektivitetochtionskostnader
sigfärgade övertygelsendenvipåståenden. Somtvärsäkraoch noterat av

biståndsfonder underi några FNsståndpunktstagandensvenskapå av
itillbaka denföreträdaresvenskahalkadeperioder. Under andravissa
aldrigformulera och nästanså lättageneraliseringar, är att somsorts som

egentligen hasig hörasinvändningar. Vill låta attnågra utanmöter man
ochadministrationskostnadernaalltid påklagakannågot säga,att man -

applåder på köpet.inhösta

Samordningsproblemet4.6

till konkretavissa bidrag debattenårens loppSverige lämnade under om
FN-bistån-aspektenorganisatoriskaförbättra denkundeåtgärder, avsom

År exempelvisgjorde1956resultat.verksamhetensdärmed heladet och en
försig till talesmangeneralförsamlingens andra utskotti ettsvensk delegat

irepresentationer u-län-olikaförslag FN-systemetsframsyntmycket att
bemanning. Tan-till medsammanföras kontorderna borde ett gemensam

splittradmindresituationen äntidpunktvid dåframfördesken varen
iviktigt framsteg denvisserligengjordes1960-taletidag. I slutet ett avav

in irepresentation UNDPsbyggdesFAOsriktningen, dåSverige påkallade
medverkade1970-taleti FAO i slutetsvenska delegaterfältkontor. När av

FAO-represen-för etableraåterriva dettatill separatattsystematt enupp
tillgränsadeuppträdandefå sådantinte ansågtation så att ettsomvar

förräderi.
Över ochdessförinnan EPTAsfrågan UNDPsåterkomhuvud taget om

ställning ochländerrepresentantersgemensammaSärskilda Fondens
tillframalltifrån 1955 och ändainläggständigt i svenskafunktioner en

sporadiskt,för frågan blevintressetför tiotal år sedan, dåtidpunkt ett mer
förefaller.detsom

ställning ochstärktinläggen, krävdesvenskadeMan attnoterar ensom
samordna FN-för UNDPs länderrepresentanterbefogenheter attökade

i generalförsam- 56imånga håll FN-systemetbistånd, gjordes påfamiljens



199150SOUockså styrel-i i UNDPs styrelse,utskott, ECOSOC,lingen dess andraoch
vissa fackorgan.förserna

delegationen vid ILOs styrelse-iingick jag exempelvis den svenskaSjälv
iregeringstalesmansvensk1960-talet ochår undernågramöten satt som

samordningen FN-tekniskt bistånd.för JustutskottILO-styrelsens av
ställningbistånd fältet och länderrepresentantenspå ettsystemets var

vi från sidamina inlägg. svenskåterkommande i Detregelbundet tema
inga-samordningsträvandenavisa, i fackorganssammanhang,sökte attvar

förkvävaaktiviteter eller derasville lägga hämsko på dessalunda organsen
förentusiasm. gällde det skapainitiativkraft och Snarare att ett system ett

nämligenverkligt tillgång,utnyttjande derasrationellt stora enavmera
problemlösningaroch påkunskap problemojämförligt överlägsen om

respektive fackområden.
inlägg iårtiondena svenskaharMitt intryck under de tvåär senasteatt

tillfáltnivå i begränsatsbiståndet påfrågan samordningen settstortavom
periodervissa harstyrelse. Undergeneralförsamling och UNDPsFNs

inte berörts.överhuvudtagetärendet
Ändock i Sverige funnits stark medvetenhethar det åren omengenom

gäller samord-förborgad i FN-systemet, detpotential ligger närden som
all propositionen 10062u-hjälp. Redanpraktisktningen taget gerav

hänvisning till samordningdenbistånd stöd bl. medmultilateralt ava.
internationelltskulle kunna åstadkommasbiståndsinsatser, genomsom

effekt.biståndet ökadaktioner, och därmedstyrda ge
synnerligen frekventsamordningsisttill anmärkas ärmåsteDet ettatt
efterlyserdiskuteras.multilateralt bistånd När deord då mera sam-som

främstofta gällersig, får intrycket detkonkretiseraordning skall attman
of efforts overlapping.duplication ochföreteelserundvikaatt som

minsta bekym-mening det våramin erfarenhet och sådantEnligt är av
föredra framföroverlapping iblandkanmått k.Ett attattvaraav s.mer.

Duplication,biståndsbygget. dvs.sprickor och luckor ilämnarman
faktisktorganisationer sakergivare ärförhållandet flera och göratt samma

ofta tidigt och kan åtgärdasföreteelse, upptäcksganska sällsyntnumera en
innan skada skett.någon större

FN-familjens organisationer betyder and-frånSamordning biståndetav
viktigare ting.ochra

mening följandeenligt minDit hör
enhetligalla erkänd,biståndet landnivå måste ha FN-organpå en av-

ledning;
disciplin,sigFN-organisationer måste underkastaalla gemensamen-

biståndspro-meningsutbytet medgällerdetnär mottagarparten om
innehåll;grammens

just tala medmåste uppträdaFN-systemet tunga,ett system, ensom-
i konflikt med varandra;till inte stårsignalersända mottagaren, som

för stärkan-sig verkaFN-organisationerna åtamåste ettatt gemensamt-
uppgifter;samordnandede mottagarpartens egnaav

UNDPs landrepre-efter och kontakter mellantätade sträva näramåste-
FN-organisationer detta kan ochförföreträdarna andraochsentant
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bör där så möjligtär underlättas lokalarrange- SOU 199150genom gemensamma
mang;

pâ platsen förrepresentanter FNs fackorgan och fonder bör alla instru--
fungera rådgivareatt till UNDPseras landrepresentant;som

FN-organisationerna bör förenhetliga sina logistiska operationer på-
landnivå;
de bör formulera och tillämpa uppförandekod för inter-en gemensam-
nationell personal och tilldela UNDPs landrepresentant,en person,

övervakareansvaret reglerna efterlevs.som attav
Kan sådan önskelista förverkligas, ja, dåen har åstadkommit denman

efterlysta samordningen det multilaterala biståndet.av

4.7 Strödda kritiska synpunkter på multilateralt bistånd

iEn ljuset erfarenheter något malplaceradav kritiksenare framfördes i
slutet 1950-talet alltför långvarigamot biståndsprojektav inom EPTAL
Den svenske delegaten föreslog högsta livslängd tiopå år, varefteren
projekt under alla omständigheter skulle överlämnas till mottagarlandets
fulla ansvar.

Vi vet nästan alla biståndsprojekt,attnumera sigägnar institu-åtsom
tionsbyggande, i regel har framatt mycket långamotse engagemang, som
ofta sträcker sig fleraöver decennier.

Vissa förslagandra till förändringar i existerande arbetsmetoder och
biståndsinnehåll speglar svenska uppfattningar tillkortakommanden iom
FN-biståndet.

1959 föreslog Sverige FN-programmen föratt bistånd breddasskulle så
socialförsäkringsfrågor,att arbetarskydd, skolning och omskolning han-av

dikappade och sysselsättningsskapande åtgärder skulle ökat utrymme.
1967 gjorde sig svensk delegat till generalförsamlingenen till tolk för den

meningen fackorganen behövdeatt omstruktureras för bättre fylla sinaatt
uppgifter i utvecklingsbiståndet. Några närmare anvisningar lämnades
dock inte.

UNIDO med 1976 formellt födelseår fick 1969som och vid flera- -
tillfällen kritiksvensk i generalförsamlingensenare för förägna sig litetatt

fältverksamhetåt och för mycket åt seminarier, konferenser och publika-
tioner.

Vid flera tillfällen, särskilt under 1970-talet, vände sig Sverige med
eftertryck mångfaldigandetmot specialdestinerade fonder inomav s.
FN-sysstemet. Under period föreföll det varje internatio-en störresom om
nell konferens med nödvändighet måste i skapandetutmynna av en ny
fond för insatser inom konferensens ämnesområde, finansierad med frivil-
liga bidrag.

Många fonderna föreslogs från u-landshållav med utgångspunkt från
felbedömningen,den på dettaatt sätt skulle lyckas ökaman den samlade

resursöverföringen till u-länderna via FN-systemet. Som blev resul-vet
inte sällantatet de förväntade frivilligbidragenatt uteblev. Det gällde

åtminstone bidragen från i-länder, följdmed de fonderna inteatt nya 58ens



199150SOUmycketmedparaplyUNDPsinfogades underfåsåstyrfart. Intefick
i bagaget.ekonomiskabegränsade resurser

dessadeltillbidrainbjudaninför attställdes avSverige enNär en
Sverigemotiveringenmed attinte sällanavböjdefonder,nytillkomna man

bi-ansågi ställetoch attfundsof UNproliferationsig themotsatte
fonder,etableradevälfå större,sig på någrakoncentreradragsviljan borde

kritisktEtt temaoch IDA.WFP annatUNICEF,UNDP,exempeltillsom
återkommit ifrekvensväxande1960-talet medalltifrån slutet avsom

biståndetsutvärderingengällerbiståndsdebatteri FNs avinläggsvenska
behovet syste-talar1011969Proposition enavresultat.och ommetoder

utvecklingshjälp ochmultilaterali syn-elementutvärderingmatisk ettsom
ii inläggliksomstyrelserbiståndsfondernasiinläggiåterspeglaspunkten

utskott.2ageneralförsamlingens
effektivitetbiståndetstalåterkommande samman-ofta1980-talets om

regelmässig utvär-ochfördjupadönskemåletmedsjälvklartkopplas enom
sådanaingalundaSverige ensamtutfall. omprojektensdering varav

evalueringsfunktio-förstärkningtillleddedeoch snart avsynpunkter en
i UNDP.särskiltnerna,

Kapacitetsstudien4.8

UNDP-FN-familjensochUNDPpåsynpunkterkritiskagällerdetNär
publicera-1969denanledning attfinns det noterabistånd attfinansierade

ofStudyAbiståndskapacitetFN-systemetsochUNDPsstudien överde
System, utfördesDevelopmentNationsUnited somof theCapacitythe

stöd.svensktstarktmycketfickJackson,Sir Robert ettledningunder av
punkter.väsentligaflertalpåkritik ettriktade systemetStudien mot

programmera-planladesbiståndetvarpåsärskilt det sättgälldeDen
relationerinbördesochrespektive rollerfackorganensochUNDPsdes,

relationernautvärdering,ochgenomförandeplanläggning,biståndetsunder

ochundersökningar rapporterserieheliingåkapacitetsstudie kom4 attJacksons en utkomutvecklingsbiståndet,internationella somoch detproblemu-ländernasom huvudmänskiftandehadeStudiernaframåt. menårtiondeoch drygt1969från ett behovetutvecklingsstrategiema och nyeni FN avtill debattenallaanslöt om
världsordning.ekonomisk inPartnersPearsons rapportJackson-studien Lesterförutomkom1969 -- tillpublicerades1972 rapportVärldsbanken.initierats enhadeDevelopment, avsom Club-ofandrasåkomGrowth. 1974The Limitstiteln enunder toof RomeClub Mihajlo Mesa-Författarethe Point.Mankind Turning varkallad atRome-rapport RIOdärRIO-rapporten,1976 denföljdesPestel. DenEduard s.ochrovic av

produceradesInternational Order. Rapporten gruppenthe avReshapingbetyder Tinbergen.professor JanledningunderThorssonIngabland dem avexperter -- Mankind. DenforGoalstitelnunder varClub-of-Rome-rapportfjärde1978kom en Brandtkommissio-1980komLaszlo.Ervinlettgrupparbeteresultatetockså ett avav 1983följdesSurvival.for Den avNorth-South ProgrammeAförsta rapport.nens forC0-operationNorth-SouthCrises.Commonandrakommissionens rapport Görannationalekonomensvenskedenförtjänar attDet noterasWorld Recovery. Brandtkommissionensi Pearssonssåväl Lesterviktig roll somspeladeOhlin en publiceradesintillnärmastoch åren1970-taletårUnder dessautredningar. -- enskil-ochorganisationerinternationellautredningar avantaldessutom stort avett från FN-den rapporthärSärskilt börpubliken. noterasför denländerda egna under1969höllsdimensioner,socialautvecklingensStockholm somiseminariet om 59fl.105sid.vidareSeThorsson.Ingaledning av



mellan UNDP fackorganenoch å sidan och SOUmottagarländerna å 199150denena
andra, bristen effektivpå samordning fältet,på samordningsproblemen på
högkvartersnivå, de existerande informationssystemens brist på automa-
tisk utbytbarhet, brister i förmågan lära tidigare erfarenheteratt ochav att
översätta sådana erfarenheter i riktlinjer för framtidens bistånd.

Pâ alla punkter, där studien anförde kritiska synpunkter, hade den också
förslag reformer förbättringaroch i existerandeom och metoder.system
Så småningom våren 1970 nåddes överenskommelse i UNDPs styrel-en

radikalt stöpaatt metoderna biståndet.se att Det existe-om programmera
tillvägagångssättetrande med strikt landprogrammering,ersattes en vars

uppgift det låta biståndets innehåll sinatt utgångspunkt i devar ta enskilda
u-ländernas problem, prioriteringar och önskemål. Svenska delegater spe-
lade framträdande roll i förhandlingarde ledde till denen sksom consensus,
varigenom kapacitetsstudiens huvudförslag i lörverkligades.stort sett

Det kan tilläggas vissa viktiga element i landprogrammeringensatt
metodik redan tidigare på 1960-talet utgjorde del Världsban-en av- -
kens och IDAs sätt arbeta. Världsbanken tillhördeatt därför de FN-
organisationer, välkomnade de signalerna, medan mångasom andranya
internationella organisationer stretade eftersom de ansåg sin dit-emot,
tillsvarande handlingsfrihet hotad landprogrammeringens regelsystemav

De svenska insatserna i UNDPs styrelse i detta sammanhang när-var
självklara, betänkermast svensk jag själv ingick iattom denman en sex

starka stab, biträdde Sir Robert Jackson ipersoner utredningsarbetet.som
I fick jag huvudsakligen migägna åt utforma förslagetgruppen tillatt ett

landorienterat programmeringssystem.nytt
Studien arbetade också med liten referensgrupp, bestoden som av

framstående från halvt dussin länderett med anknytning tillpersoner
utvecklingssamarbetet. I den ingick SIDAs generaldirektör, Ernstgruppen
Michanek. Den sammanträdde några gånger och därvid klart ställningtog
för förslaget sk landprogrammering country programming.om

mobiliseraAtt officiellt svenskt förstödett de tankegångarnanya var
inte svårt. Därom formuleringarnabär i propositioner, utskottsutlåtan-
den, anföranden hemma och utvecklingssamarbetetute ständigt vitt-om
nesbörd, särskilt under 1970-talets förra hälft. Den svenska övertygelsen

landprogrammeringens fördelar ledde tillocksåom den infördesatt nu
imetod SIDAs arbete, där den alltjämtsom överlever när det gäller

biståndet till huvudmottagarländerna.
I Sverige har den utvecklingen skett givarparten inom landprogram-att

meringens sig ha rätt och skyldighet spela aktiv iramar anser rollatt en
dialogen med mottagarland. SIDA både villett och kan arbeta på grundval

vissa övertygelser, bygger på erfarenheter,av och sigsom vunna menar
också kunna för sina åsikterargumentera det utvecklingsbefräm-mestom
jande sättet använda givnaatt Den svenska hållningen kan interesurser.
heller helt oberoende de praktiska insatser, vårtvara land bäst kanav som
ställa med. Så har det alltid varit. Men när det kommer tillupp kritan är
det myndighetermottagarpartens måste bära det politiskasom ansvaret
för sina utvecklingsåtgärder och de måste därför också få sista iordet
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199150SOUför denmöjlighetenalltidåterstårbiståndsgivare. Dockmeddialogen en
insats.föreslagentillnejsist tackatillsistnämnda att en

biståndet,humanitäratekniska ochmultilateraladetgällerdetNär
påberoendemyckettill land,från landdialogenirollgivarpartensskiftar

måstehåller. Ii landrepresentation settstortkvalitet dess ett manvilken
medalltsåi dialogeninsatsgivarpartensmultilateraladenmedge att -

lägreärarbetssättWoods-institutionernasfrån pro-Brettonbortseende -
bi-multilateraltförproblemnormalfallet. Ettbilateralai detfilerad än

imedverkantillnejtackasvårttills hardet attocksåstånd är att nu
deekonomiskagivnainom denutvecklingsprojekt, ramen, omrymssom

Man kanverksamhet.för FNsprincipernai strid medståruppenbartinte
i åtgärder,vapenfabrik elleriexempelvis somvägra satsa enpengar

samarbete.internationelltförsvårauppenbarligen skulle
önskvärtdetövertygelse attkändadjuptmin längeEnligt sedan vore

ochför bådekriterierregelverk medstyrdesbistånd ettFN-systemets av
ochprofil i samarbetethöja FNsskulleutvecklingsprojekt. Dettillnej

roll.dessstärka

i UNICEFinsatsersärskildaSveriges4.9

huvudsakligenFN-systemetspåSynpunkternasvenska avviktigasteDe
redovisats. Dåhar härutvecklingsbiståndfinansierade sermanUNDP

betydandevårtstyrelse ochi UNDPsagerandevårtbåde påtillbaka
till,upphovdenreformer,dekapacitetsstudien ochi gavsomengagemang

FN-verksamhet hardennainflytande påSverigessigsägamåste attman
ansenliga.varit

exempel på hurytterligare ettUNICEF,gäller ettDetsamma som ger
målmedvetetsidan ochbidragspolitik å ettgeneröslandlitet enaengenom

betydandekan utövaandraå den etti styrelsenagerandeuthålligtoch
målsätt-inriktning ochhelaorganisationsinternationellinflytande på en

ningar.
UNICEFefter UNRRA.1946skapades arvtagarnaUNICEF som aven

efterkrigstidensibistå barnennödhjälpsinstitution, skullesomenvar
UNICEFbeslötsmedicin. 1950 attkläder ochmedKinaochEuropa mat,
årochi u-ländertilllångsiktig hjälp barn tresig åt senareskulle ägna mera

ehuruutvecklingsbiståndförorganisationenpermanentades ett organsom
nämligen barn.bestämd målgrupp,med en

vid detemellertidEmergencyförUNICEF stårEdärAkrononymen var
inte ändrades.inarbetad, denvälså attlaget

stödetåtnjuter det bredastetvivel FN-organdetUNICEF är utan som
ocksåregelMyndigheterna harsida.allmänhetenssvenskafrån somden
alltidhar nästanoch denverksamhetbarnfondensvälvilja påmed storsett
dessklagomål överinstitution. Någrafungerandevälomtalats ensom

aldrig avhörts.sällan elleradministrationskostnader har
dessförhållandetdetbl. attUNICEF harKunskapen gynnats a. avom

kom-folkrörelserepresentanter sammansattsärskild,stöttsarbete avenav
61insamlingsmark-svenskapå denbarnfonden kunnatochmitté att operera



naden, bl. mycket inkomstbringande försäljning SOUjul- 199150a. ochgenom en av
nyårskort, äger med postkontorens hjälp.som numera rum

Mot denna bakgrund är det naturligt de statliga årliga bidragen tillatt
UNICEF visat raskt stigande kurva åren. 1953 nådde bidrageten genom
för första gången milj.1 För 1990 blev bidraget 290 gånger så 1989stort.
såldes UNICEFs jul- och inyårskort Sverige för sammanlagt milj.,16ca

12 milj. levererades in till UNICEF. Ungefär milj.1,5 skänktesvarav av
allmänheten i former.andra Detta betyder folketssvenska bidragtotalaatt

skattsedlarnaöver och på andra vägar till UNICEFs centrala resurser- -
för 1990 kan väntas överstiga 300 milj.

Som bidragsgivare har Sverigestor varit medlem UNICEFs styrelseav
alltsedan 1956. Själv har jag delegat närvarit vid fyra möten 1959,som

Åren1960, 1970, 1981. 1958- 1961 jag verkställande ledamot i denvar
svenska UNICEF-kommittén och dessförinnan i år dess sekretera-ett par

Ordförande sedan 1954 det år då UNICEF-kommittén skapadesre. var -
Nils Thedin och han kvarstod sådan till mitten l980-talet. Detsom av-

förstås han i allmänhet förde Sveriges talan i styrelsen.var Hansom
tjänstgjorde också styrelsens ordförande åren 1970- 1972 och blevsom en

inflytelserik i UNICEFytterst sitt personligaperson genom engagemang
och därtill formuleringsförmåga.svarandeen

Sverige kom alltifrån 1950-talets sista åratt spela unikt aktiv irollen
utformningen UNICEFs verksamhet. Som Ulla Wickbom visade i sinav
studie Sweden and UNICEF 1955 1984 idet utsträckning Sveri-storvar-

förtjänst UNICEF vid ingången 1960-talet företogatt tämligenges av en
radikal kursomläggning.

Den innebar i korthet UNICEF började sammanhangenatt mellan dese
problem, drabbade barnen i u-länder, dvs. det ömsesidiga beroendetsom
mellan fattigdom, sjukdomar, föräldrarssvält, bristande kunskaper om
barnens behov Från ha varit huvudsakligenatt uppgiftmedosv. ett organ

förse WHO med utrustning förnödenheteratt och för sjuk- och hälsovård
för barn, skaffade sig UNICEF helhetssyn på barnens behov ochnu en
breddade samtidigt sitt verksamhetsfált. Socialaeget aspekter på barnens
situation i förgrunden.trädde Mödra- och barnavård i svensk mening blev

återkommande iett de svenska inläggen,tema byggde kritiskpåsom en
uppfattning UNICEFs traditionella roll. Och UNICEF företogom som
nämnts den påkallade kursjusteringen.

Ett förområde unik svensk insats,annat för tiden och deen som gav
internationella organisationerna unika famiüeplanering.resultat Denvar
insatsen återkommer vi till i sammanhang.ett senare

Sverige också tillfället i akt i UNICEF erinratog organisationensatt om
särskilda möjligheter och skyldighet insatsgöra för förbättraatt atten
kvinnornas isituation u-länderna, bl. särskilt uppmärksammaatta. genom

Ävenkvinnors flickorsoch behov utbildning. detta ämne återkommerav
vi till.

intresseAv blev också energiskstort insatssvensk Nils Thedinsen -
sista självpålagda uppgift förstora åstadkomma internationellatt en-
överenskommelse särskilt hänsynstagande tillett och förskydd barn,om

hamnat i krigszoner. Barn skulle med förklarasord för ensom neutralett 62



199150SOUomedelbaradebarnsig besparaskulle åtakrigförandeochzon att mera
uppgif-frånundantasskulle barnkrigshandlingar. Dessutomföljderna av
kundeöverenskommelsesådankrig.i Ensoldatertjänstgöraattten som
vilkenrättigheter,barnensdeklarationenuppföljning omavenses som

1959.redanantogs
justiresulteratansträngningar harThedins och andrasNils ennumera

för deöverenskommelsebindandejuridisktdvs.konventionantagen en-
krigssituationer.särställning ibarnensratificerar denstater omsom -

förskyddasoch skallkrigstjänstbesparas15 årunderskall barnEnligt den
krigshandlingar.följderna av

höjts medIS-årsgränsenhadevelat,fått alldelesSverigeHade mansom
riktningi rättmarkeraruppnåtts ett stegdetår. Men ävenett nusompar

UNICEF.aktion isvensk-leddförframgångoch enen ny
betydandeSverige1960 väckte1959 ochstyrelsemötena upp-Under

medhandskasUNICEFs sättkritiskt granska attmärksamhet attgenom
naturkatastro-uppståttsärskilt sådananödhjälpssituationer, genomsom

falli sådanaarbetsmetodertraditionellaUNICEFsifrågasatteSverigefer.
kortsik-omedelbara,lämna deregel bordeorganisationen iföreslogoch att

förfrivilliga skapatsorganisationermångainsatserna åt detiga som--
återuppbyggnadsar-försigintresserai ställetföråtgärdersådana att mera

situation. Trotsförbättra barnenskundedel däravsärskilt denbetet, som
början,tillstyrelsemedlemmarfrån andramotståndupprörtmycket en
tillleddeigenom ochsmåningom attsåSynpunkternasvenskaslog de

iomformuleradeskatastroflägenihandlandeUNICEFsförriktlinjerna
riktningen.påkalladeSverigeden av

iroll kata-dessi frågai UNICEFkursändringenframstårmigFör om
envistpå hurmärkligt exempelsärskiltstrofbiståndet genom-ett ensom
100-procentigtnästanlyckas,land kanenda ettaktion trotsförd ettav

sida.medlemsstatersfrån andrainledningsskedetimotstånd
iöverläggningarförberetts hemmasvenska insatsen hade enDen genom

generalsekreterareSvenska Röda Korsetsvariintresserade,liten grupp
erfaren-ochiakttagelserroll. HansframträdandespeladeHenrik Beer en

AgdaocksåaktivMycketvi behövde.deheter argument varossgav
konspirationerna.försin bostadupplätRössel, som

inflytandeSverigesunik.fårSverige i UNICEFHistorien varaansesom
varit såarbetsmetoder har attbiståndspolitik och stort,organisationenspå

försärskiltkommit kännaSverige harmärkligt ettattinte ansvardet är att
tillfinansiella stödSverigesPåfallande äröden.vidareUNICEFs att

sigtagit depålandvårtUSAs ochi höjd medligger attUNICEF nu
föra på talochklagai UNICEF attutanekonomiska åtagandena utan att

fördelningrättvissharing, dvs.equitable burdenfrågan avenom
finansieringsbördan.

förslagsvensktidé ochsvenskEnOPEX ett4.10 -
biståndsverk-FNsutformningeniinsatserefter svenskasökerNär avman

träffar påoch spår,resultatsin tidverkligen på sattesamhet, mangavsom
63sätt.intresse på änharaktion, ettmersomen



SOU 199150iinsatser inomförsöka beskriva Sveriges roll och FNOm skall u-man
förbi FNsegentligen inte komma betydelsenlandsfrågor, kan attavman
framåt och hettefrån 1953 och år svenskgeneralsekreterare våren åtta var

Hammarskiöld.Dag
ifrågor sitt handlandefrån Sverige i bestämdeutgå mångaMan kan att

Hammarskiöld.informellt rådgjort Detförst efter ha medFN att var
initiativ diktera-Sveriges ställningstaganden ochuppenbart mångaatt av

förstärka politiskaHammarskiöld hansstöd ochdes önskan attattav en ge
frågor följdesinitiativ i mindreplattform. Generalsekreterarens ävenegna

insats.tillfälle för Sverige Detibland görastuderades ochoch att engav
OPEX-initiativ.exempelvis Hammarskiöldsgällde s.

före-Hammarskiöld hållit uppmärksammatbörjan 1957 hadeI ettav
talet ägnadesvid universitetet i Montreal, Canada. En deldrag stor av u-

generalsekreterarenlågoch deras problem ämneländerna varmtett som-
FN-organisatio-lanserade talaren tankenhjärtat. sammanhangetI attom

förfogan-tilli sitt utvecklingsbistånd borde kunna ställaledettnerna som
rådgivare med ordinte konsulter, utredare ochde bara ett experters.-

operationella uppgiftertilldelades undertjänstemän,också ettutan som-
organisa-internationellatjänstemannaansvar både dendubbelt gentemot

tjänstemänexperter skul-nationella myndigheten. Sådanationen denoch
i förvaltningsapparat och uppbärafogas in mottagarlandetsalltså nor-

för sitt FN skulle det kommaenligt lokala skalorna arbete. Frånmal lön de
konkurrenskraftiga.tjänsterna internationelltlönetillägg, gjordesom

i form fick OPEX,bistånd alltsåmed dennaEtt namnetsystem en
Executive DetOperational and Personnel.förkortning byggd på orden

åtskilligt i delmotståndintresse på många håll ocksåväckte en u-men-
Latinamerika.särskilt iländer,

biståndskommit-idén i ECOSOCsEmellertid gällde det prövadattnu
1950-Committee, delenTechnical Assistance TAC. Underté, senare av

förtjänstfullti Utrikesdepartementet högstförestods påtalet FN-byrån ett
tjänstgö-i början HammarskiöldsLind, under några årPersätt avsomav

i sinpersonlige assistent. sigHan åtogring i arbetat dennesFN attnusom
intresse förinternationelltchef för söka skapaegenskap FN-byrånav

Hammarskiölds OPEX-idé.
Generalförsamlingensanföranden i andraserie i TAC ochGenom en

personlig basisintensiva övertalningarkommitté, påkompletterade med
få positivtLind beslutsammanträdena lyckades Permellan attett om

ordinariei praktiken. Medel FNs budgetOPEX-idén skulle prövas togs ur
förvaltningsområdet.för bistånd på

såexperimentella skedet lämnade sådana resultatDet programmetatt
fått väldigtaldrigsmåningom Det har någonkunde storpermanentas.

på huromfattning kanske klaraste exemplet hardetutgör ettmen
sekretariatets stödoch medmedlemsland målmedvetet arbetegenom --

biståndsidé igenomdriva FN.kan lansera och en ny
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199150SOUekonomisktirollorganisationersMcllanstatliga5

utvecklingsbistånd
lividé med mångaSUNFED5.1 en-

huvudsak gällt detidiskuteratbeskrivit harochhittills manVad som
förinvesterings-kunskapsövterFöring.bistånd,tekniskt dvs.kallabrukar

bi-förekomst.undersökningarforskning.vissstudier. naturresursersav
utveeklingsprocessen.ifaktornmänskligainriktning på denmedstånd

detdiskussionenförtefter haECOSOC.ägnade1950redan att omMcn
lyckligt slut.tillbistånd EPTAteknisktFör ettutvidgade programmet

tillresursöverföringaiekonomiskafråganåtuppmärksamhet u-stor om
gran.v-irz-czidgåvobistånd.investeringar och ski formbådeländerna av

i uppdragfickVisa attnioEn expertgrupp menpersoner s.om -w
ofta åberopadi maj 1951produceradefrågor ochdithörandeöverväga en

ofUnderdcvelo-Economic DevelopmentforMeasuresbenämndrapport
skulleIBRDaåtgärderrekommenderadebl.a.Countries. treped som

årligen bmiljard dollartill Lt-länder på 1utlåningårligfeminom år nå en
utveeklingsorganisation, bl.a.internationellborde etableraFN somen

bordeFNspecifika ändamål; eförtill u-ländergåvobiståndfördelaskulle
Finance Cor-Internationalfinansieringsbolaginternationelltetablera ett

företagprivatatilllånandelskapital ochskulleporation somsatsa gesom
underutvecklade länder.iopererade

rekommendationer etti enlighet medlanserades1952 expertgruppens
utvecklingekonomiskfond försärskildaFNsskapandetförslag av enom

SUNFED.Economic Development.forNations FundSpecial United
u-ländernasbestrida delräntefria lånochgåvorskulle medDen aven

så-infrastrukturellafrämstutvecklingsinvesteringar.kapital förbehov av
långsiktig. Fondenvarje falliindirekt ochoftavilkas lönsamhetdana. var

ocksåförslag ladesEttröst.medlemprincipenenligtskulle styras enen -
inom FNsCorporation lFCFinanceInternational ram;om en

enhällignäravari u-lâinderna möttevidtog,diskussionlivligEn nogen
organi-FörslagetbetyddedelFNssida. För attfrån i-ländernasopposition

organisationen 25-följaskullefråga. ettfick agendanpåsationen somen
i tiden.framåttal år

villkorpåIFCi frågaståndpunkt attplötsligtUSAändrade1954 om
gjordesSUNFEDi frågaVärldsbanken. Menunderordnadesbolaget om

medgixanden.inga
början till i-landsgruppenssig tillSverigediskussion anslötl denna en

medinteSverige sågkölvatten.i USAssegladeoch gärnaståndpunkter
bistånds-multilateraladetbyggasträvandenvälvilja allapå utattsamma

systemet.
huruvidasina håll tvekanuppenbarligen påregeringskansliet råddeI

till u-länderlågråntelångrants-in-aid ochbiståndekonomiskt vargenom
ibiståndsfrågor FNsihuvuddelegateitsvenskaör Denuppgift FN.en

Ullariksdagsledamotenbörjanfrån 1950-taletsgeneralförszitnling var
beslötbiståndsminister. Honförstaijuni blev vår1954Lindström, som
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sig från början SOU 199150sig SUNFED-tankenmotsätta och tidigt mycketatt var
kategorisk sinai inlägg.

iRedan december 1951 sade i generalförsamlingenhon på tal tankenom
fondpå särskild för ekonomisk utveckling Sverige ifrånlångtatten var

övertygat och önskvärdheten interna-upprätta ännunyttan att ettom av
tionellt Världsbankens sade hon, tycktes för närvarandeorgan. resurser,

kapitalbehov.förslå för u-ländernas Eftermöta vidare framhål-haatt att
lit Sverige skänkte avsevärt belopp till tekniska biståndet,detatt ett som

hoppades kunna öka, påpekade Sveriges kapitalexport tillhon attman u-
länderna ringa och politiska intressennågra svenska fannsatt attvar
bevaka. Alla länder vidtaborde dock föråtgärder underlätta kapital-att
investeringar i u-länderna.

Vad kunde inlägg frånän detta Sverige,säga så kunde inteman om man
förbeskylla det djupare insiktnågon eller visionär kraft.någon Följande år
emellertidnyanserade talare Sveriges ståndpunkt i någon månsamma

understryka Sverige ville ökat teknisktgärna och ekono-att attgenom se
miskt bistånd till därifrånu-länderna. Men och till endosseringen av
SUNFED-idén lång.vägenvar

1953 ville Sveriges delegat inte med på det bedrivasskulleattens
något ytterligare utredningsarbete SUNFED-förslaget. Det endaom
land, började sig u-landsgruppen,närma Nederländerna.som nu var

1954 blev avvisande iden de inläggande mindresvenska någottonen
definitiv. Sverige förklarade sig kunna stödja SUNFED vissa vill-nu om

uppfylldes,kor främst ordentliga bidragsutfåstelser från de i-länder-stora
Utan sådana skulle insatssvensk alla omständigheterunderna. en vara

meningslös. interpellationsvar1 i riksdagen i 1956 förklarade Ullaett mars
Lindström bidragsutfästelsesvensk skulle kastaatt atten nu vara som

ismåslantar sjön.
Vid tillfälle berördes i tämligen ordalag idésamma vaga en som- -

Sverige sedermera skulle återkomma till vid flerfaldiga tillfällen, nämligen
det tekniska biståndets regelverk skulle breddas iså ökadatt att man

utsträckning tillgodosekunde behov utrustning och föralltså ettav svara
investeringselement i projekten.

En tankegång, Sverige ofta återkom till under dessa år,annan som var
det tekniska biståndet underförsörjtsvårt finansiellamedatt var resurser.

Om det internationella samfundet mobiliserakunde för ut-mera pengar
vecklingshjälp, så i förstaborde de hand till förstärkning deten av
existerande biståndet.

Särskilt tydlig utförligoch Ulla Lindström svensk delegat tillvar som
1955 års generalförsamling. återkom tillHär hon synpunkten löftenatt om
svenska bidrag till SUNFED meningsfulla förstblev sedan deett stora
länderna gjort sina utfastelser. Samtidigt vände hon sig USAs åtgärdmot

villkoret förställa sin fastlands-Kinamedverkan inte fick iatt säteatt ta
i förFN stället Taiwan. Hon förslagberörde också det presidentsom

tillFram juni 1948 hade Världsbanken lämnat lån på totalt USD 26 miljarder,
femtedelknapp gick till u-länder. radikal förändringEn inträdde förstvarav en mera 66årett par senare.



SOU 199150tillrustningar skulle användasEisenhowcr besparingarlanserat påattom
förstärkning u-hjälpen.av

fick bestämtLindströms skeptiska hållning till SUNFED-tankenUlla
rekommenderadefinansdepartementet, i yttranden och brevstöd av som

chefen för UDsanslutning till USAs ställningstagande, medansvensken
Även dockLind på saken. hanFN-byrå Per såg nyanserat varmera- -

villighetframhålla de industrialiserade stormakternasmed att attnoga
förförutsättningtill fonden avgörandebidraga måsteatt anses vara en

ifondens upprättande PM 29 1957.av
utvecklingsbiståndeti ekonomiskaläget debatten detDet låsta av-om

viktiga resultat.allt slutet 1950-taletmot tresatte trots av
amerikansk sidakursändringen frånförsta 1954,Det kom redan då

Internationaltill första för skapandet IFC theledde deatt stegen togs av
utarbe-Corporation Världsbanksträdet. BankenFinance påsom en gren

dyl.till internationell överenskommelse IFC, stadgartade texten om o.en
förbigående ECOSOC ochförelades bankens medlemsstater med avsom

inför fait accompli,generalförsamling. i frågaställdes dennaFNs Dessa ett
kommit därifrån. Såvitt jag upptäckainitiativet egentligen kunnattrots att

erinringar. formelltSverige inte anföra IFC etableradesfann skäl någraatt
i juli 1956.

Sveri-SUNFED och dendebattenDet andra resultatet avsprang ur om
biståndet.förstärkning tekniskatanken på detoch andra stödda en avge

investeringsverk-till existerandesidan knytasborde å närmareDet ena
väsentligtinnehållai borde det kunnasamhet u-länder och å den andra ett

för resursundersökningar,utrustning i insatspaketenelementstörre av
för ekonomis-forskning, kvalificerad utbildning intresse dentillämpad av

Särskilda fondenutvecklingen uppstodUr sådana övervägandenka osv.
inledde sin 1959.Special SF, verksamhet årFund, som

kraft sitt relativtbörjan i fondens styrelse, iSverige blev från medlem av
fondentills Särskilda ochbidrag, och kvarstod sådanbetydande som

från jan. ficktill UNDP 1986 och alltsåEPTA sammansmältes 1 en
styrelse.gemensam

Särskilda fondens statssekreteraren,Sverige i styrelserepresenterades av
Rickard tidigare bl.generaldirektören Sterner. Sterner hadesedermera a.

i forskningen bakom den berömda boken Ame-biträtt Gunnar Myrdal An
rican Dilemma liksom i författande.dess

isuttit för Sverige ECOSOC på 1950-talethade också delegatHan som
sig intensivt för u-ländernas problem ochoch kommit intressera ut-att

jagerinrar mig exempelvis 1953 utkom medvecklingsbiståndet. närJag att
vi,i Världsnöden och utlösteförsta boken på svenska dettaden ämne
iartiklar Rickard Sterners hand dåvaran-engageradeden långa ochtre av

Morgontidningen.de
fondens anmärkningsvärda på mångaåri Särskilda styrelseSterners var

kunnigför första debattör, utövadedet påläst ochsätt. Han ettsomenvar
sinainflytande sällan gjorde hanpå styrelsens beslut. Intebetydande

i sittfå anteckningar. oräddmed hjälp några Haninlägg endast av var
östblocketshan under alla år kallaspråkbruk. Sålunda vägrade stateratt

uttrycket kommunistiska län-socialistiska. deHan brukade konsekvent 67



199150SOUåsikter ochkritisk vissahan starktsällan statersderna. Inte motvar
iofta förödandeartig i formenpolemik lagomhandlande. Hans menvar

innova-delpersonligen bakomlågHanför meningsmotstândare.sak en
förvaltningen. Hansekonomiskaredovisning deni sekreteriatetstioner av

intressera-Dessutomskarpsynt.från styrelsemötenarapportering hem var
mellanocksåverksamhetSärskilda fondenssig för allt rördede han som

i Utrikesdeparte-vederbörandei kontakt medstodoch tätstyrelsemötena
kommentarer.sina iakttagelser ochfåför dellåta demattmentet av
uppmärksamhetsig Sternerssärskiltfrågor ådrogBland de varsom
finansiella regler,striktavilade på så attprojektplaneringssystemet, som

projekt-projektansökningar ochgodkännandetmellantidsavståndet av
betydandetillbl.leddeonödigt långt. Dettablev attverksamhetens start a.
avkastadebanken ochvisserligen påstoduppstod,reservationer som

förut-donatorernaanvändning,snabbafick inte denderäntor, sommen
lättafå administratornoch andrasmåningom lyckades Sterner attSåsett.
före-196869Jackson-studientvångströjan. Ifinansiellapå denavsevärt

funding skedde ocksåupphöra. Såskulle ettfull heltslogs genomatt
1970.studiens förslag årbehandlingeni samband medi styrelsenbeslut av

styrelse medSärskilda fondensiSverige ocksåstöddeGenom Sterner
Sommarenfonden och EPTA.sammanslagningpâeftertryck tanken aven

styrelse-vid förstachefsdelegat detsista svenskgång1966 Sterner envar
organisationen UNDP.i denmötet nya

för SUNFEDi stället5.2 IDA

deladesförmoda,fårhållamerikansktFörhoppningen på avmansom,
fondensSärskildamedregeringensvenskaLindström ochUlla att manvar

FörutsättningarnaSUNFED-frågan. attkunna begravaskapande skulle
Interna-fattades skapa1959beslutet åröka, dådet tycktes attlyckas med

Association,DevelopmentInternationalutvecklingsfonden,tionella
tredje resulta-blev detVärldsbanken. IDAdotterföretag tillIDA ettsom

SUNFED.1950-talets debatttet omav
deuppgift lämnafå tillutvecklingsfonden skulleInternationella att

särskiltutvecklingsprojekt påspecificeradeförlånfattigare u-länderna
amorteringsperiod,innebar långvillkor. ettförmånliga, mjuka, Detsk

ingenelleri början, lågamorteringsskyldighetfrånbefrielseantal års
amortering-medgefann lämpligt kunnaden såFonden skulle attränta. om

valuta.avgifter i lånemottagarenserladesoch egenar
Specialutveckling,ekonomiskförFN-fondenSärskildaDebatten om

projekt,3 fonden, godkändeSärskilda då denfunding innebar ettFull reserve-att
femtillbegränsadesi praktikenlivstid, dockförväntadeförmedel heladessrade som

faser, denin ilångvariga, deladesbliförväntaskundeProjekt,år. varavmersom ochgodkännandefas krävdefem Nästkommandeförsta pågick i år. nytt en ny
medelsreservationermedförde mycketmcdelsreservalion. Systemet att stora upp-

frånutgåJackson-studien, kunnaUNDPmenadestället borde,stod. l ennumera
därför spenderaocherfarenhetsmässigt inte underskreds,inkomstnivå,viss som försiktighetsåtgärdeninfiöt, med dendock atteftersom dealltinkomsterna en

ibeslötstyrelseinrättades. UNDPskostnaderför oförutseddabetryggande reserv 68förslag.enlighet med detta



SOU 199150United Nation for EconomicFund Development, SUNFED hade bl. a.
handlat internationell fondbehovet med möjlighet deattom av en ge
minst tillgång till lånemöjligheterutvecklade länder betydandemed ett
inbyggt gåvoelement. I IDAs lån gåvoelementet detär så medstort att
lätthet överträffar den på 86%, OECDs Developmentgräns sattssom av
Assistance Committee förDAC, resursöverföring till u-land skallatt en
få Officialräknas ODA, Development Assistance.som

biståndsformSom hälsades tillblivelse tillfredsställelse,IDAs med sam-
tidigt sina förpå håll medveten huvudkanalattsom man var om en
ekonomisk hjälp till fattiga huvudsakligenu-länder lades under ameri-nu
kansk SUNFEDkontroll. Ett under FN skulle ha styrts systemettgenom

för varjemed Styrelsemedlem, rikedom.röst storlek och I IDAoavsetten
röstningssystemet,skulle det tillämpadesvägda alltså det Världs-som av

banken och innebar medlems röststyrka bestämdes storlekenattsom en av
finansiellapå insats i fonden, blidess rådande.

U-länderna vi tidigareskulle, redan konstaterat, fåmed andra ordsom
föga till USA skulle i exempelvis Storbritanni-säga samarbete medatt om.

Frankrike och Västtyskland bli i tillfälle diktera fondens politikheltatten,
och praxis. frånUtstängda medlemskap länder, medlem-var som var

Världsbanken.mar av
ÖstenEn oroades denna aspekt dåvarande utrikesministernsom av var

vid nordisktUndén, utrikesministermöte i Reykjavik i septemberettsom
1959 påpekade skulle bli universell fullt multilateralIDA ochatt uten
institution. fickFöljaktligen i Washingtonsvenske ambassadören Un-av
dén personligen instruktion vid sina samtal amerikanskemed denatt
utrikesministern Dillon anföra vissa svenska reservationer IDAsmot
tillkomst i den föreslagna skepnaden.

linje i självaUndéns stöddes verket Ulla Lindström. fråganNärav om
tillkomstIDAs skulle underställas Världsbankens beslutande dessorgan,

Governors,of vidBoard bankens iårsmöte slutet september 1959,av
Undén ochönskade Lindström Sverige förslaget.skulle röstaatt mot

Sveriges statsrådet Gunnar emellertid instruk-Lange, haderepresentant,
finansministertion från Sträng Sveriges iG0vernor bankensom var-

förslaget.stödja försök från sida tillEtt Langes på bankensvägatt att-
Lindströmårsmöte och bevistade FN-församlingen iUndén som-

uppfattning därförNew York ändra misslyckades, och Langeatt tvangs-
i det anförande han höll nordiskapå alla de ländernas markeravägnaratt
Sverige kallsinnig attityd till Vid självahade IDA. omröstningenatt en var

frånvarandedock tillfälligt tjänsteman finansdeparte-Lange den imen
sig oförhindrad förhonom ansåg lägga Sveriges röstmentet ersatte attsom

förslaget. tjänsteman finansdepartementet,Källa den i ersattesom
nämligenLange, Lars Kalderén, det utvecklingsbiståndetssvenskaen av

pionjärer och veteraner.
I oktober i Lind-återkom Undéns synpunkter anförande Ullaett av

i generalförsamlings formuleringarström FNs 2a utskott. Anförandets
friskatyder på den beslutsamhetens hy, alltid karakteriserade Ullaatt som

Lindströms inlägg i den internationella i förbytts idebatten FN, hade
eftertankens kranka blekhet. 69



199150SOUbilaga 9Finansdepartementetsföreslog regeringenEmellertid genom
196263från budgetåretSverige och medstatsverkspropositionentill att

kapital,stadgeenliga i dvs.sin andel IDAspåbörja inbetalningenskulle av
därtilloch läggaerläggas kontant,skulleden del därav ett extraattsom

kapitalbudgetenuppfördes påresultat häravfrivilligt bidrag. Som ettett
i på dekapitalhjälp avvaktanför internationellmilj. kr.belopp 60av

tordekapitalhjälpens områdeinsatser påförslag vidgade svenska somom
vårriksdag.föreläggas 1962 årskomma att

bidragetvilkenproposition 1001962 enligt detåsyftadesHärmed extra
enkeltSverige heltmilj.kr. innebartill 30 Detför skulla uppgååret att

lika bidrag. Underreguljära insatsen medfördubblade den stort extraett
vårt landbidraget så,Sverige detföljande åren ökadede närmaste attextra

1964 hade1962finansieringsperioden på årförstavid slutet den treav -
150% dettill med översteginsatser värdebidragit med sådana ett som

1966finansieringsperiodenföljande treårigareguljära bidraget. För den -
därtill ladesreguljära bidrag ochmilj. dollar1968 15avsattes sam-som

påfyllnadsarrange-med debidrag. sambandmilj. dollar i Imanlagt 13 extra
öka sinastadigfortsatt i taktträffats, Sverigedärefter har attmang, som

Sverige totalthadefram till 1980-talets slutvibidrag till komIDA. När
28 åren.till under de gångnamiljarder dollar IDAbidragit omkr 1,5med

3-4°0sjunkit frånbidragen tillreguljära IDA harSveriges deandel av
2,6% 1987.till sedanunder 1970-talet

utveck-särskilt 1960-taletunderpositiva på IDA harsvenskaDen synen
till statsverks-bilagori Finansdepartementetssärskild utförlighetlats med
nyinrättadeUtrikesdepartementetssvaradepropositionen. Från 1970 u-

förslag medregeringensuppgiftenavdelning föräven att presentera avse-
biståndet.finansiellapå detende

bl.för 196263 sägsstatsverkspropositionen budgetåretbilaga till9I a.
och In-första Världsbankensfinansorganens, i handinternationellaDe

sigvisatbiståndsverksamhet, harutvecklingsfondens IDAternationella
flertalet formerjämförelse medeffektivitet iframgångsrik och dess stora

obestridlig. specielltharDetfinansielllt bistånd tordebilateralt varaav
fri från deobjektiv till sin ochverksamhetframhållits denna är naturatt

tenderar begränsahänsynstagandenkommersiellapolitiska och attsom
finansiella insatser.vissa bilateralautvecklingseffekten av

ovannämndatill protokolletdepartementschefens uttalandel upprepas
bistån-multilateralaiakttagelsen detdenDärtill lägger hansynpunkter. att

i givarlan-administrationresursermindre krav påbetydligtställerdet
det.

förekom iflitigtdärför denintressantsynpunktensistnämnda ärDen att
därovanföri SIDA ochhandläggarnivå UD ochdiskussionen både på

Ännu förpropositionendärefter. ihälften 1960-talet ochunder avsenare
Sveri-multilaterala biståndettillbidragen det198687 sadesbudgetåret ge

Samfinansieringsoperationer-kapacitet.administrativtillfalle att sparage
tidpunkt och bidrogvid dennautvecklades rasktSIDA och IDAmellanna

styrfart.fickkvicktfinansiella biståndetbilateralatill svenskadetatt upp
formocksåtekniska biståndet,gällde detMultibiverksamheten togsom

utvecklingslinjer 70motivet föroftast anförda dessaoch tillväxte snabbt. Det



i biståndet varjust bristen administrativapå SOUhär hemma. 199150Samver-resurser
kan med de internationella organisationerna möjlighetenmedgav sättaatt
in betydande medel på utvecklingsbistånd behöva överansträngautan att
vår biståndsapparat.egen

l statsverkspropositionen för budgetåret 196465 finansministernskrev
IDAs verksamhet den representerar effektivastedeatt former-om en av

internationell biståndsgivning och återkomna av sorts argumentsamma
under 1960-talet, dvs. så längeresten det finansiella biståndetav som
hörde till finansdepartementets ansvarsområde.

5.3 Den svenska på IDAs verksamhetsynen

Samtidigt Sverige på olika försågsätt IDA med betydandesom resurser,
fördes envis kampanj för inifrån reformera iIDA några viktigaatten
avseenden. Den kritik Sverige sålunda riktade IDA sinhadesom mot
utgångspunkt i ständigt pågående debatt i riksdagen. Alltifrån 1971en
lades varje år riksdagenspå bord åtminstone ibland flera, motioneren,

sig inte bara de särskilda bidragenmotsatte till IDA självasom utan
medlemskapet i Världsbanken och Internationella valutafonden. Envisast

VPK3.på den punkten var
Svenska och nordiska officiella uttalanden och hemma, dvs. iute

Världsbankens årsmöten, i generalförsamling,FNs i propositioner, ut-
skottsutlåtanden och riksdagsdebatter riktade kritik IDA iochmot -
förekommande fall Världsbanken på några bestämda punkter.-

tidigareI sammanhang sidse ff.ett 43 har vi redan berört dessaen av
punkter, nämligen u-ländernas ringa inflytande på Världsbanksgruppens
beslut. Deras låga andelar i bankens inkl IDAs kapital dem lågger en- -
röststyrka.

En kritik innebörddenna betyder indirekt Världs-av att attman anser
bankens politik i alltför hög igrad gått ledband hos fåtal rika ochett stora,
mäktiga i-länder och alldeles särskilt USA. Världsbankens agerande har
vid flera tillfällen förstöd amerikanskasetts utrikespolitiskaettsom
strävanden i länder Vietnam och Chile.som

Jämför exempelvis svenske delegatens på världsbanksgruppen iangrepp
anförande i ECOSOC 1973 i fråganett hjälpen till Allendes Chile. 1974om

gick Sverige till mycket skarptett Världsbanken för dessmotangrepp
förslag bilda rådgivande för Indokina,att i Vietnamen grupp represen-

Saigon-regimen. Sverigesterat har också då och då invändningarav rest
de politiska värderingar internmot tycks ha legatnaturav mera som

bakom vissa IDAs beslut. sittI betänkande 3 973l anmärkerav nr exem-
pelvis utrikesutskottet

Det borde inte finnas anledning för IDA singöra kreditgivningatt
avhängig ersättningar for nationaliserad egendom till privata företag iav
enskilda länder.

3Man kan inte undgå just VPK åren 1965att och 1967motioneradenotera att omökade svenskabidrag till IDA utöver vad regeringenföreslagit. frånMen 1971sågs
IDA, liksom Världsbanken i övrigt, den internationella imperialismens red-som
skap, för låna terminologin i 1972års VPK-motion.att 71



199150SOUfasthållitenvistSverigeharslagincidenter dettafrånsett enstakaMen av
för dennaökadebehovetofta talattill ochsitt stöd IDAvid resurseravom

den 5i riksdagenanförandeutrikesministernsexempelvisJämförfond.
maj 1970.

tillfällenvidför någradentill grundligger ocksåbedömningpolitiskEn
ettmotverkarfår såVärldsbanken attsynpunktenhörda manatt agera

Finansministersamhälletireformergenomförau-lands strävan att
fram-synpunkterSamma1974.30årsmötei Världsbankens sept.Sträng

iförslagnärår,ECOSOC restesanförande isvensktikom mensammaett
anledningmedVärldsbankenutträdaSverige skulleriksdagen avatt urom

medregeringen bl.a.sigvärjdeChile,Pinochetregimen itilldess stöd
möjlighetersig allaliktydigt med avsägautträde attatt ettargumentet vore

Även regeringsskiftet,före1976,inifrån.Världsbanken straxreformeraatt
försvara vårti riksdagenanledningbiståndsministern attfick svenskeden

Världsbanken.imedlemskap
för NordenellerSverigefortsattetiden ensamt gemen-Under genom

Världsbankensisynpunkterdriva sinaoförtrutettalesmän attsamma
NordenspåBakke,artikuleradSärskiltårsmöten. somnorrmannenvar

Världsbanks-grup-krävde1977 bl.i september attvid årsmötetvägnar a.
inriktas påhand skullei förstabiståndpens
underpriviligerade;de mestgynnarprogram som-

framåtskridande;socialtefterländer strävarsom- u-länder-medverksamhetbankenskopplarklart sammansomprogram-
basbehov.prioriteringar ochegnanas

effektivtför u-ländernamöjligheterökade attdet skapasDärtill borde
mjuka-blibordeutlåningsvillkorBankensbeslutsfattande.i bankensdelta

lokalkostnadsfinansi-andelenliksomökabordeprogramlånAndelenre.
ering.

enskiltländerNordensönskemålsålunda desammanfattadesHär som
iåterkommaskulleframgentframfört och ävendittillsieller somgrupp

faktisktvilketdemgradvis tillgodosågintebankeni måninläggen, den
önskemålennordiskadefleraför övrigtkanskedde. Det attnoteras av

rekommendationer i Brandt-rappor-1980 återkomårnågra somsenare
bekantOhlinGöranOlof Palme ochsvenskarnatillkomsti somten, vars

del.betydandehade en
uppmärksamheten,hälft harl980-taletsårenUnder de senaste senare

operatio-ValutafondensInternationellaochVärldsbankensdet gällernär
fallit sigdåskuldkris. harDetu-ländernasinriktats pågradi högner,

ingri-aktivtkrävaWoods-institutionerna ettnaturligt Bretton meraatt av
övrigtför stöttsvidtagits harkris. åtgärderDei denna avpande som

för under-exempelvis ihandling, atti ochSverige både ord programmen
afrikan-antalnäringslivet iekonomin och ettomstruktureringenlätta av

iska länder.
mindre hörtsalltsärskilt IDA,gäller attdet noterasövrigt kan, närFör

1970-talet.ofta underrelativtförekomkritik,denårunder somsenare av
värderingarsvenskautifrånvilka detbeslut,delvis bero påkanDet motatt

sinmedlyserkritik, alltmerfärgadpolitisktriktaanledningfinns att en
72insatser påsinakoncentrerapolitikIDAsfrånvaro. Tvärtom stämmer att



199150SOUbistånds-svenskihuvudtankemedväl överensu-ländernafattigastede en
ReportDevelopmentWorldiVärldsbankenskrives hardettapolitik. När

ochproblemfattigastesallradeinläggvägandegjortför 1990 ytterst omett
till dem.bistånddirigeranödvändigheten att merom

med ellervärldsbanksgruppeninstitution harlevandeanstårSom en
förverksamhettraditionellasindå enkritik då ochsvensk utsatt egenutan

frågor, sär-Gradvis harjusteringar.företagitoch somgranskningkritisk
befolkningsök-basbehovsstrategin,exempelvisSverige,intresseratskilt

irollväxandespelakommitmiljöförstöringen attproblem, enningens
arbete.IDAs

gradi högsåinstitution,allmäntalltmerinses det att somDessutom en
kapitalmarknadertill världenstillträdeberoendeVärldsbanken är avsom

framträdan-sittbalanseramedupplåning, måste attsinför nogavaraegen
deu-ländernablirså ske,Skulleförtroendet.förlorarintedensåde att

tillfällenfleravidregering harSverigesförFöreträdareförlorarna.stora
insikten.densig delaförklarat

kapitalutvecklingsfond UNCDF skapasFNs5.4

överraskande kannågotresultatytterligarefickSUNFED-förslaget ett - Årredovisats.ochövrigt händeivadi ljuset nysstyckas somdet somav
till-fondensSärskildaefter ochgeneralförsamling, trotsFNsbeslöt1961

tidigareexpertkommitté,till denmandatFörlängt somkomst, ettatt ge
kapitalfond ochFNsförförutsättningarnaundersökaförtillsatts enatt

fond.sådanförstadgarföreslåuppgifttillhafthade att enävensom
tillräckligtärendettyckttidigare hade attårnågra varSverige som- Året efterresolutionen.stöddeländerbland deåterfanns somutrett -- påbeslutför nyttattmedförslagsställare ettSverigestod1962 som- praktiskaföreslågälldemandat. Det attförlänga nuexpertgruppens

kapitalfond. Där-FNsupprättandetsäkerställaägnadeåtgärder enatt av
Storbritannien ochUSA,länderfrontSverige klart motgjordemed somnu

fråga.Frankrike i denna
länder,nordiskaövrigaförening mediSverigeprövadeårEtt senarepar

fondensSärskildaÖsterrike gradvis vidgatankenoch attNederländerna
öppningsådanEn trånginvesteringar.vissainnefattaocksåtillmandat att

aldrig någonfickbasis ochexperimentellpåockså,skapades rentmen
betydelse.större

betydandesinhjälpgeneralförsamling medFNs u-fattadestället avI
kapitalutvecklingsfondFNsinrättabeslut1966landsmajoritet år attett en

Året skulledärpåCDF.Fund,Capital DevelopmentNationsUnited
Besvikelsenfonden.till denbidragsinabekantgöramedlemsstaterna nya

fårhåll,andrapålikabelåtenheten manoch storhållsinapåblev stor -
oanvändba-ihuvudsakligen närmastdollarmilj.,1,3endastdåförmoda - bidragmedställdei-landendaDetutlovades. uppu-landsvalutor, somra

Nederländerna.var
UNDPanmodade attföljande årgeneralförsamlingenFöljden blev att

föruttryckärendetkunde ettSålundaCDF.förvaltningen somöverta av
73fortsätt-dagordningen. Ifrånavförasu-länderochmellankontroverser



ningen fick generalförsamlingen nöja sig med SOUUNDP-styrelsens 199150att notera
årsrapporter, alltid innehöll avsnitt Kapitalutvecklingsfonden.ettsom om

För fondens del skedde emellertid intressant utveckling. Det beslötsen
efter några fondensår investeringar skulle formenatt ha gåvor. Vidareav
inriktades verksamheten nära uteslutande på de minst utveckladenog
länderna. Projekten fonden stödde och stöder oftastlåg påsom s.- -
gräsrotsnivå, dvs. människornasnära basbehov oftastoch med stark regio-
nal och lokal anknytning.

Med tiden började Sverigeäven med välvilja på CDF. mittenIse av
1970-talet blev Sverige bidragsgivare och har nått positionennu som en av
CDFs främsta tillskyndare. Till år 198990 har riksdagen anvisat bidragett
till CDF på 55 milj. Alltjämt sigrör dock CDF med blygsam årsbudgeten
på 40 milj. dollar. l-länders återhållsamhet kan sig något förvånande,ca te

betänker den vältalighet deras delegater harom man utvecklat, när det
gällt behovet gåvobistånd till minstde utvecklade länderna och deav
fattigaste befolkningsgrupperna.

5.5 De regionala utvecklingsbankerna

Ur den mylla skapades 1950-talets debatt behovet multilate-som av om av
finansielltralt bistånd för möta del u-ländernas efterfråganatt påen av

kapital för utvecklingsändamål vid sidanväxte, IDA, också radav en
regionala utvecklingsbanker och fonder.

förstaDen Interamerikanska utvecklingsbanken lnteramericanvar
Development Bank, lDB tillkom 1959. SverigeMen blev medlemsom
först år 1977, dvs. efteråret Sverige fått borgerlig regering.att Denen
avvisande svenska hållningen hade vid sidan skäl, redovisades iav som
den interna svenska biståndsdebatten, också säkerligen sin iorsak en
allmän brist intressepå officielltpå svenskt håll för Latinamerikas pro-
blem. Det bilaterala svenska biståndet det utformades under 1950-som
talet riktade all sin uppmärksamhet på länder i Asien och Afrika. När
frågan bistånd till latinamerikanska länder fördesgångom på tal meden
utrikesminister Undén i början 1950-talet, hänvisade han tillbl.a.av att
Latinamerikas situation i huvudsak USAs bord.var

Det är naturligt USA kom särskiltatt dominerande ställningatt ien
IDB ibåde kraft sina kapitalinsatser och sina politiska intressen. USAav
svarade från begynnelsen för 50% det inbetalta kapitalet. Inom IDBav
förvaltas i tillägg vissa särskilda fonder, exempelvis Fonden för särskilda
projekt, dit USA Ävenpå 1960-talet bidrog nio tiondelarmed kapitalet.av
fonden for förstudier till investeringsprojekt fonden föroch sociala fram-

förvaltadessteg, IDB, helt beroende amerikansk finansi-som av var av
ering. För övrigt hade USA i alla lånebeslut.veto

1974 genomförde utrikesutskottet i sitt betänkande 3 bl. kritisknr a. en
granskning det multilaterala biståndets kanaler och deras lämplighetav

förmedlare bistånd.svenskt Beträffande de regionalasom utvecklings-av
bankerna konstaterades, de uppvisade olikheter iatt väsentligastora av-
seenden och därför måste beskrivas för sig svenskamottagarevar som av
biståndsmedel. 74



199150SOUmissnöje medtillsärskilda skälSverige hasigansåggällde IDBNär det
tjänster ochochupphandlingbankensstyrdepraxis, somden varoravsom

anbuds-fritt och öppetmedtillämpadeinte ettinnebar systemetatt man
År intelänge deSåklagomål häröver.Sverigeanfördeefter årförfarande.

till fonden.bidragfrån lämnaSverigeavstodgehör, attvann
1974, ansågårutrikesutskottetframhöllsSverige,Därtill kom att avsom

iländernautveckladegynnade degradför högutlåning i allt mestIDBsatt
Latinamerika.

stödd påregeringen,svenskadåvarandebeslöt denSom ennämnts
imedlemskulle ingåSverige1977riksdagsmajoritet, år attknapp som

deltaÅtgärden skulle kunnaföretagsvenskanödvändig föransågs attIDB.
projekten.finansieradeför bankenupphandlingen debudgivning påi av

föranled-till utlandetvaruutförselnsvenskatill denstödkaraktärDess av
utrikeshandel ochföri budgetenmedlemskostnaden ex-de togsatt upp

tillbidragetemellertid det svenskaöverförs199091portfrämjande. Från
till biståndsbudgeten.IDB

deninsatser underfärskamedmedverkaåtagit sigSverige ocksåhar att
bidraglämnas1994. Dessutomför 1990- ettpåfyllnadsperioden åren7e

Special Opera-forFundmjuka lån,förfönstertillmilj. kr. IDBs8på
fyraårsperiod.förFSOtions, samma

till IDBhållningenpositivarebetydligttillAnledningen den numera
198990statsverkspropositionen förisålundaförklarassidafrån svensk

regimeniländermångaregeradesSveriges inträdeförtidpunktenVid av
Demo-förändrats.lägetårtiondet harmilitärdiktaturer. Under det senaste
Chile iivalenoch medIdiktaturerna.avlöstregeringar harvaldakratiskt

Latinameri-idemokrativiktigtytterligare1989 har steg motdecember ett
försvun-i regionenför ökathindertagits och ännu ettka ett engagemang

behandlingvälvilligaIDBsChile förstås,anmärkningen attnit. avAv om
svenskadeförargadesärskilt gradi högregimPinochetsunderlandet

biståndsmyndigheterna.
Bank,Även DevelopmentAsianutvecklingsbankenAsiatiskaden

startadeBanken,i Sverige.stadium i onådtidigtpåråkadeAsDB somett
window,soft loanmedkompletterades1966,verksamhet årsin en
AsDF årFund,DevelopmentAsianutvecklingsfondenAsiatiskakallad

1974.
in sin andeloch betaladetill bankenbildandetvidsigSverige anslöt av

idelta denvägradetotala,°0 dettill 0,41uppgickkapitalet menavsom
SverigessjönkDärmed1971.beslutadeskapital,ökning bankens somav

0,15%.tillandel
Utri-isammanfattas sålundahållningavvaktandeSverigestillSkälen

14 1975betänkandekesutskottets nr
länder,utveckladerelativttillutlåningenkoncentreratbanken hadea
svenskprojekt;kapitalintensivatillochtraditionella tillväxtcentra -

ländernasasiatiskafattigaresig åt dehabanken borde ägnatåsikt mer
utveck-spridninggeografiskbredareförsigintresseratbehov, avenmer

insater;sysselsättningsskapandevikt vidlingsinsatserna och lagt större
medsamarbeteprojekt iindokinesiskasig ibanken hadeb engagerat
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Saigon-regimen mitt under pågående krig, vilket Sverige fann SOU 199150högst olämp-
ligt.

Enligt meningsvensk borde ibanken större utsträckning stödja insatser
massfattigdomen i Asien föroch verka socialmot rättvisa. Vidare borde

den medverka till återuppbyggnaden krigshärjadedet Indokina.av
Synpunkter denna innebörd framfördes i skilda sammanhang ochav

i flerahade färgatår Sveriges hållning till AsDB. Från 1977 övertog ett
återförenat Vietnam medlemskapet i AsDB och faktumredan detta ledde
till uppmjukning Sveriges bedömning regionaladen utvecklings-en av av
bankens verksamhet. Sålunda tillstyrkte utrikesutskottet i sitt betänkande

17 197677 svenskt bidrag lämnades tillatt ett AsDF, lämnar lånnr som
mjukapå villkor till de fattigaste minstoch utvecklade bankens med-av

lemsländer.
Dock dröjde till innandet 1988 Sverige gjorde den kapitalinsats iextra

AsDB, återställde den svenska andelen bankens kapital tillsom av ur-
sprunglig nivå.

Vad så gäller Afrikanska utvecklingsbanken African Development
AfDB,Bank, skapad 1963 och dess fond for mjuka Afrikanskalån,

utvecklingsfonden African Development AfDF,Fund, tillkom årsom
1972, ikan korthet konstateras Sveriges stöd varit omfattande ochatt
reservationslöst. Under perioden 1988-1990 Sverige exempelvissvarar
for °04,5 den totala kapitalpåfyllnaden till AfDF eller totalt 765 avrun-av

milj.dat kr.
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SOU 199150multilateraltfinansieringenSverige och6 av
bistånd

-
6.1 UNDP

tidi-Technical Assistance EPTA blevofExpandedThe Programme som
förfinansieradefrivilliga bidragförsta meddet programmetnämntsgare

försvann till1950 och änutvecklingsbistånd. startadeDet namnet om
uppgick itill UNDP.1965, då detgagnet

100-taldrygttill 1964 lämnadefrån 1950 slutetde 15 årenUnder ettav
milj. dollar. Däravvärde 456,8utfästelser bidrag till samlatländer ett avom

exempelvis2,8%,eller medanSverige milj. dollar närabidrog med 12,57
47% inkomster.EPTAsperiod bidrog med drygtUSA under avsamma

efter-jämförelsevis blygsam,i begynnelseninsatsen blevsvenskaDen
medelsanvisningarna.i Ibörjan visade återhållsamhetSverige till ensom

förintresse elleri Sverige varken något utbrettbörjan fanns det1950-talets
utvecklingsbistån-problem ochpåfallande u-ländernaskunskapnågon om

minst tack dentiden, intesig medinnebörd. detdets Men tog vare
folkrörelserna iupplysningsverksamhet, bedrevsintensiva samver-som av

tekniskt bistånd under delenCentralkommittén för svenskt störrekan med
förbidragen årenl960-talet. svenskabit in De1950-talet och påenav

för perioden 1950- 1954.1960-1964 blev gånger större ännästan sex
1959-Särskilda fonden SF. För årenbidragen till1959 tillkomFrån

årliga nivån höjdesmilj.kr.totalt 266 DenSverige med1965 ställde upp
milj.milj. till 47 kr.från 10 kr.under dessa årsex

ingångsbidraget 70,21966 det svenskainleddes blevDå UNDPs era
bidrag tillvi,1990 vårtskrivesmilj.kr. När detta attvetsommaren

fastställts tillriksdagen199091fond för budgetåretcentralaUNDPs av
förvaltasfonder,bidrag tillTill läggas någramilj. detta bör625 kr. avsom

kapital-minst utvecklade länderna, FNsför bistånd till defondenUNDP
Afrikai i påför insatsen Sahel-områdetutvecklingsfond fondensamt

iför verksamheteranvändsmilj. sistnämnda medlenkr. Detotalt 145 som
identiska ellerverksamhetsformer närasyften, ärfråga innehåll ochom

ordinarie verksamhet.UNDPsbesläktade med
bidragsgivarnaSverige plats blandpå andra1967 1971 lågUnder åren -

milj.,årligt bidrag 18,7 dollargenomsnittligt påtill UNDP med motsva-ett
bidrogendast USAbidragen. låg9 de totala Förerande över somossav

1970-taletsperiod. Underunder denna°0 totala38 demed resursernaav
några år då någraSverige sin plats. Sedan komförra hälft andrabehöll

och Norgeexempelvis Nederländerna, Japanbidragsgivare,andra stora
bidragsgivare.varandra näst störstamed ochtävlade attom varaoss

Sverigei 1990i position och år ärSverige obestritt denna1987Sedan är
bidragsgivare.allastörst av

svenskai juni 1990 förklarade denanförande i styrelseUNDPsI ett
särskild stolthetSverige inte kände någon överdelegationens ledare att

rikaandraeftersom enkelt betyddepositionen, den heltsvenskaden att
till sin förmåga.för litet i förhållandebidrog medländer

9% totalatidigare med deSverige 20 år1989 bidrogFör avsom 77



bidragen. USAs andel sjunkit till SOU 199150hade 11°0, vilket illustrerarväl detnu
sjunkande i fördetta land både u-hjälpen.FN ochengagemanget

iDet kan sammanhanget Finland,Danmark, Norge ochnoteras att
Sverige med totalt 23 milj. invånare, dvs. tiondel befolkning,USAsen av

försammanlagt svarade 28 UNDPs totala bidrag år 1989 eller drygtav
och12 dollar capita år ca 70 kr.. bidrag förEtt motsvarande varjeper

medborgare i USA givitskulle ha kassaförstärkningUNDP på drygten
miljarder2,7 dollar.

6.2 UNICEF

fårUNICEF 10% frivilligaockså sina regeringsbidrag från Sverige.ca av
År 1990 uppgår det bidraget biståndsbudgetensvenska tillöver 340
milj kr..Även i UNICEFs fall iakttog Sverige förstaunder de åren vissen
återhållsamhet. Under hela 1950-talet låg det offentliga svenska bidraget

milj.kr.på 1 året eller miljdäröver 1,1 kråret 1957 1958,ochstraxom
1,35 milj.kr.året 1959 och 1960. Under l960-talet Sverige någotvar

och slutet decennietgenerösare 1969 bidraget milj.kr.nådde 15mot av
Sedan har det raskt gått uppåt. 1977 IOO-miljoner-kronor-passerades

1985 bidragetgränsen. nådde 220 milj. kr.
Till offentligade bidragen kommer tillskjutits frånde medel privatsom

liksomhåll inkomsterna för ständigt försäljningenden växande UNI-av
CEFs hälsningskort.

Återhållsamheten det gällde de statliga tillnär anslagen UNICEF i slutet
1950-talet 1960-talets tidigasteoch år hade särskild förklaring. Denav en

dåvarande biståndsministern Ulla Lindström intensivt iengageradvar
befolkningsfrågorna i u-länderna. Som vi skall det på hennessenare se, var
initiativ, ivriga försök gjordes familjeplaneringens istandarattsom resa

internationellaalla organisationer, överhuvudtaget kunde kommasom
ifråga. Särskilt till hands onekligen förmånära låg det söka UNICEFatt att

befolkningstillväxtenssätta problematik på schemat. förstaMen de åren
ivägrade UNICEF vändningarna.

Statsrådet drog härav den slutsatsen UNICEF borde bestraffas medatt
frysning bidraget tidigare fastställddet svenska på nivå. Ståndpunk-en av

tillledde motionärer inågra riksdagen i slutet 1950-taletten att utma-av
biståndsministernnade föreslå viss ökning statsverkspro-attgenom en av

positionens UNICEF-anslag. Till allmän överraskning riksdagentog mo-
propåtionärernas

Bidragsutvecklingen beskrivsnär det gäller IDA i ett annat samman-
hang. Den på tilltagande välvillighetenår harIDA därmot note-senare

liksom de bidragen stadigtsvenska har ökat åren.rats, att genom
I den statsverkspropositionen 198990 påpekas 90%senaste att av

IDAs utlåning till minstgår de utvecklade länderna och iden huvudsakatt
inriktadär på sådant landsbygdsutveckling, utbildning, hälsovård,som

Såvitt jag kan konstatera är detta den enda de u-hjälpsmotionermånga hundraav
under årens 78lopp, direkt fick riksdagensja.och debattnästanutansom



SOU 199150lDA-utlåningenVattenförsörjning väl medöverensstämmer svens-mm.
biståndspolitiska propositionen.ka mål, säger

fonder för utvecklingsbi-finns inom ytterligareFN-systemet någraDet
stödja insatser,Sverige funnit det lämpligt medstånd, har att somsom

fleraligger betydligt genomsnittet. Bidragens storlek har bestämtsöver av
effektivitet ifaktorer, exempelvis bedömningar angelägenhetsgrad, or-av

bistånds-Förhållande till svenskadets båda betydelser, verksamhetens den
politikens målsättningar osv.

för livsmedelsförsörjningFrihet från6.3 hunger program-

jordbruksnäringens och utveckling i u-länderna iSveriges på rollsyn
utförligt i avsnitt Kapitel 9 sid 118 ff.beskrivsallmänhet ettmera av

för finansiella insatser ii redogörelsen lands detMen samband med vårt
multilaterala biståndet här uppmärksammas, det svenskabör det redan att

-försörjningens kvantitativaintresset för livsmedelsproduktionens ochoch
Världslivsmedel-insatser ikvalitativa problem backades betydandeupp av

tillkom 1961.World Food Programme, WFP,sprogrammet, som
tredje sidan i multilateral biståndstriangel,bildar liksomWFP den en

i utvecklingshjälp.dominerar Sveriges insatser DetFN-systemetssom
sidornainte påpekas de andra båda UNDPbehöver att representeras av

och IDA.
uppgift livsme-organisationens och gåvorDen är attvar genom avnya

utvecklingsprojekt, distribution dylika till istödja där dedel av varor
familjer verkningsfulltprojekten derassysselsatta och utgöra ettanses

i uppgift livsmedel tillingår ställastöd. Dessutom det programmets att
efter jordbävningarförfogande i nödsituationer, till exempel ochakuta

naturkatastrofer.andra
form livsmedelsina bidrag från medlemsländerna ierhållerWFP av

formkombination Bidrag ieller kontanter eller båda.av avsom en
fråga frånlivsmedel självklart i länder med Överskotts-kommer endast en

i jordbruket.produktion
förfadderskapet Världslivsmedelsprogrammet.FAO delade påFN och

organisationer.följaktligen Medanunderställt båda dessaWFP anses som
i övrigtnöjt sig välvillige beskyddarens rollFN i regel har med den men

peri-sina FAO vissalämnat WFP sköta angelägenheter, har underåt att
aktiv i tidvismycket roll WFPs skötsel och tenderatoder spelat att seen

till Därvid det givetvislivsmedelsprogrammet FAO. harettsom annex
iFAO och har stad. Det har lettspelat roll WFP högkvarterstor att samma

fråntill och fältet ofta har vandrat denpersonal både hemma påatt ena
chefsnivå.organisationen till inte minst Avgörande har dockden andra, på

FAOs generaldirektörer utvecklat. Settvarit, starka maktanspråkhur ur
alltför ofta varit nödvändigt förhar detWFPs synpunkt programmet att
försvara sin integritet. inte minst förkrafter Det gällerlägga på attner

närvarande.
proposition milj.kr. åt sidani 10062 på 3,45Redan sattes en summa

första verksamhetsperiod. 79för bidrag till För närvarandeWFP under dess



SOU 199150bidragen till 93 milj.kr.ligger nivån reguljära svenska WFP påpå de om
bidragen.°0året, dvs. 3 de totalaca av . kritiktill varit positiv.Sveriges hållning WFP har genomgående Någon

intrycket i Sverige varit skött sinahar WF Phar sällan avhörts. Tvärtom att
uppgifter framgång. organisationensingalunda med När det gällerlätta

bedömningen varit positiv.uppgifter katastrofsidan likaledespå har
i Katastrofbi-Linnérs granskning arbete betänkandetSture WFPsav

representativ. prisar tillfor utveckling 1986 dentorde Hanstånd vara
organisationeen.effektivt WFP har,omfånget begränsade och arbetande

internationellt förtroende.han, vunnit starktsäger
Sverige för givare skall möjligaverkat alla störstaInom WFP har att ge

livsmedel, tillbidrag Sortimenten sänds u-länder,i kontanter. somav
tilläg-till Och smak, kundemottagarländernas behov.måste mananpassas

Universalitetentidiga saltsilleveranserna i minne.svenskamed de gottga,
funnit försvarare i Sverige, exempelvis då WFP-i aktiviteter harWFPs en

amerikansktprojekt i Vietnam motstånd.har stött på
tidigt stadiumkompletterades på med spannmålsdo-WFPs ettresurser

FAC,Convention,nationer inom for Aid alltsedanFood somramen
fått svenska bidraget 40000svenskt stöd. För närvarande detärstarten

kanaliseras helt WFP.spannmål år. Detton genomper
katastroflag-Internationellainrättades med aktivt svenskt stöd det1975

Ävenför livsmedel den verksamheten går WFP.IEFR.ret genom
jordbruksutvecklingsfonden InternationalInternationella1977 kom

förslagfor Agricultural till stånd på 1974Fund Development, IFAD, av
världslivsmedelskonferens och blev den medlemmen FN-års yngsta av

familjen fackorgan.av
för finansiell hjälp till utvecklingen u-ländernasIFAD är ett avorgan

profilerat sigjordbruk livsmedelshantering. Fonden har klartoch som en
inriktning produktionsformåganorganisation särskild på höja hosmed att

ifattigaste invånare u-länderna. Men IFAD behandlaslandsbygdens allra
kraf-givarländer. OPEC-länderna ocksåsnålt rad Sedanganska av en nu

operationsmöjligheter tilltigt beskurit sina reduceratsanslag, har IFADs
alltför nivå.lågen

frånför övrigt personal ochIFADsDet är värt att att toppennotera
folki hemortsrätt i u-länderna. Hur har dethuvudsak består medneråt av

organisationeni-länderspåverkat och andra påvår syn
finnssåvi den saken tycker något allsVad må tyckaän om om --

uppmärksamma också IFAD arbetar meddet skäl att att ett system av
röstfördelning fördelningen såi de beslutande Men ärvägd organen.

betydligt ityngd u-landsgruppenuträknad den större åt änatt ger en
Världsbanken.

milj. °0Sveriges bidrag för perioden 1977-1981 kr. eller 2,5115 avvar
milj.bidragsbeloppet. Sveriges bidrag 148,3 kr. ellerhela 1981 1983 blev-

°0 bidrag.3,1 av summan av
bidrog Sverige 131,7 milj.kr. För denFör åren 1986-1988 med nu

skjutapâfyllnadsperioden 1990- 1992 Sverige åtagit siglöpande har att
3,9% påfyllnaden.till 143,9 milj. kr. eller helaav

från början sig 40intresse OPEC-länderna åtog 80Av är att notera att av



bidragsbördan. Den andelen har för tredje påfyllnaden SOUden sjunkit 199150till
%,22 därmed återspeglande oljeprisernas uppgång fall ioch tid.vår

iHär skall korthet omnämnas två särskilda multilaterala Församlingar,
också hör till bilden Sveriges i u-ländernas problemsom påav engagemang

livsmedelsförsörjningens område.
Den är Världslivsmedelsrådet, World Food Council, WFCena som

bildades 1974 och har 36 medlemmar. De nordiska länderna turas attom
hålla rådet med vice ordförande. 1989 vederbörande den svenskeen var
jordbruksministern.

Rådet sigägnar inte fáltoperationeråt diskuterar och formu-sökerutan
lera strategier for livsmedelsförsörjningen i u-länder, varvid samordningen
på hög nivå mellan inomåtgärder jordbruket och läget för livsmedelsför-
sörjningen i allmänhet i förgrunden.står Sverige har deltagit aktivt, vinär
haft isäte rådet, den åsikten börjar vinna mark rådet harmen att numera
förlorat i betydelse och dess uppgifter fördelmedatt skulle kunna övertas

exempelvis FAO.av
Den andra särskilda församlingen Committeeär World Food Securi-on

etablerades 1975. Dennaty, kommitté förär öppen deltagande allasom av
medlemsstater i FAO. Den sysslar kort uttryckt frågor,med har ettsom
direkt samband tillgångenmed på föda i u-länderna, såsom lagerhållning,
transportfrågor, uppskattning framtida konsumtionsbehovav etc.

Även i denna kommittés arbete har Sverige deltagit sändaattgenom
delegater från jordbruksdepartementet och, vid tillfälle, SIDA till det- -
årliga mötet. Kommittén står för införnärvarande den svårigheten deatt
länder, traditionellt för världens livsmedel,svaratsom reserver av nu
allmänt lägger sin jordbrukspolitik i syfte reducera,attom o. m. -
avskaffa den Överproduktion, upphov till de mångomtalade ber-som ger

livsmedel. När sådana berg jämnats med marken, har u-länder ingetgen av
val vidtaän nödiga åtgärder förannat kunna försörjaatt sig självaatt och

hålla svälten borta lokalt och regionalt.
Den hållningensvenska vilar fundament.på två Det insiktenär attena

livsmedelsgåvor utifrån i längden inte löser u-ländernas försörjningspro-
blem. U-länder måste själva eller i regionala grupperingar drivaensamma

jordbrukspolitik, stimulerar och gör det tekniskt möjligt fören produ-som
radikalt öka sin produktion. Ochcenterna att konsumenterna måste råd

livsmedelköpa de utbjuds.att som
Det andra är uppfattningen tills så sker måste världenatt allt byggatrots

buffertlager försvar den livsmedelsbristenvärsta imot detupp enklasom
syftet rädda människor i akutatt nödsituation. Det gäller med andraen
ord till inte kon dör, medanatt att gräset Därav det uthålligase stödetgror.
till förslag internationella reservlager för spannmål och andra livsme-om

liksomdel till WFP.
Sträng åtskillnad görs dock mellan katastrofinsatser och det lång-mera

siktiga utvecklingsbiståndet. det förraAtt måste laborera bulfertlagermed
och dra vissapå länders överskottsproduktion är uppenbart. vilkenl mån
överskottsländernas fortsatta jordbrukspolitik också kommer påverkaatt
tillgången livsmedelpå for katastrofhjälp återstår Men måsteatt se. man

81

6 10-1121.MultibiståndAnnex2



199150SOUkatastrolhjälpför framtidenstillfinns vissa skäl lägetinse överdetatt oro
livsmedelsområdet.på

olikadelivsmedelsförsörjningen i u-ländernaframgåttSom har genom
sidan UNDP ochi föregående, vid IDA,beskrivits detinsatser, avsom

för stödetområdet det svenskablivit fjärde betydandeUNICEF det mera
utvecklingsbistånd.till multilateralt

6.4 Andra program

finansielltför kraftfullt svensktområdefinns femte klart avgränsatDet ett
jIyktinghjäpen.nämligenstöd,

förföremål betydan-blivitfrämst FN-organ,tvåHär detär somnumera
flyktingkommissarie, United Nationsnämligeninsater, FNsde svenska

1951 och dennesfor Refugees, UNHCR etabl.High Commissioner
Östern, Unitedflyktingar ihjälporgan för Mellerstasekretariat, FNssamt

Refugees in East,for Palestine the NearNations Relief Worksand Agency
Sveriges finansiella stöd medfallen1949. båda harUNRWA etabl. I

får UNHCR 145proportioner. 1990Verksamhetsåretbetydandeåren nått
tillägssbidragOfta särskildabidrag från Sverige. lämnasmilj. i reguljärkr.

i värl-katastrofsituationer, plötsligt uppstår någonstansspeciellaför som
den.

flykting-varitSverige 1958 medlemtilläggas alltsedankanDet att av
kommissariatets exekutivkommitté.

År från Sverige, vilketi reguljärt bidragfick milj. kr.1989 UNRWA 100
utgifter för det året.7% UNRWAs beräknademotsvarar ca av

beskrivits ii detinsatser, korthetVid sidan betydandede sommeraav
multila-andraradSverige åren med stöttföregående, har pengar engenom
omfatt-i begränsadbiståndskaraktär, ehuruverksamheterterala meraav

familjepla-framförallthörTill på dettaning. de områden sättgynnatssom
syftenarkotikabekämpningen, medneringen också attprogrammenmen

främjaför u-länder-ställning i åtgärderkvinnornas u-länderna,stärka att
biståndsiniti-multilateralafl. lista alla deEn komplett överexportnas m.

skulle blipenninginjektioner lopp,erhållit under årensativ, svenskasom
mycket lång.

Multibi-biståndet6.5

multibi-i sammanhang spelats deroll har dettanågot särprägladEn av s.
genomförsutvecklingsbistånd,Därmed av ensomavsesprogrammen.

från bilateral bistånds-FN-familjenorganisation i med stöd anslag enav
källa.

efter tillkomst 1965.SIDAsinleddes något årdetta slagArrangemang av
SIDAFAO ochöverenskommelse mellanförsta exemplet blevDet en

biståndsprojekt FAOvarigenom sig bekosta antalSIDA åtog att ett som
i linjesamtidigt låg med detgenomföra ochintresserad att somavvar

framprojekt,inriktning. de växtebiståndets Det störstasvenska som urav
Sverige loppförlades till Afghanistan, under årensdärsamarbete,detta

främjaförsök 82upplagtbelopp på brettbetydandekom attettatt satsa



framväxten jordbrukskooperation i några provinser SOUomfattande 199150medav en
odlingar frukt vindruvor.ochav

Själv hade jag SIDAs uppdrag förhandla fram den första multibiöver-att
enskommelsen med FAO. följdesDen liknande avtal med andrasnart av
FN-organisationer, såsom UNESCO, ILO och, tiden,med WHO.

Bakom de så småningom mycket betydande svenska medelsöverfö-
ringarna direkt till vissa FN-systemets sektoralt inriktade organisatio-av

fleralåg överväganden.ner
Till börja med förbehöll sig SIDAatt bestämma vilka fackorganatt av

Föreslagna och exekverade projekt på detta ville stödja.sätt Detman gav
möjlighet i någon mån låta svenska värderingar färgaatt sig på FN-av
organisationers fáltverksamhet, exempelvis via satsning på producentko-
operation FAO, sysselsättningsskapande åtgärder ILO,genom genom
kamp analfabetismen UNESCO, utbildningsprogrammot for kvin-genom

Äveni Afrika flera FN-organ den geografiska fördelningennor genom osv.
kunde påverkas, varigenom fattigastede länderna kunde med ökatgynnas
bistånd.

Multibiverksamhet därtill på många värdefull insynsätt i viktigagav en
multilaterala organisationers arbetssätt, foräven den bilaterala bi-ett
ståndsverksamheten betydelsefullt kontaktnät och Ökade möjligheter att
dra oförnekligaden rikedomennytta på kunskap och erfarenheter,av som

förborgadlåg i de multilaterala organen.
Viktigast i själva verket avgörande fackorganen hade vadattvar- -

SIDA i början saknade, nämligen fungerande biståndskapacitet,en som
bl.a. byggde på världsomfattande inärvaro u-länderna och omfat-en en
tande dokumentation. Men SIDA hade vad FN-organen sin sidaå i stor
utsträckning saknade, nämligen Sådana hade tillströmmatpengar. genom

riksdagsbeslutgenerösa och måste isättas arbete i biståndet med minsta
möjliga tidsutdräkt, intresset för utvecklingsbiståndet inte skulle sval-om

Multibi med andra möjlighetord verkställa biståndna. attgav utan att
denutsätta svenska hjälpapparaten för påfrestningar, den knappastsom

skulle klara.
Statsverkspropositionen år 1970 samlar motiven for multibi i endaen

mening Det möjligheter begränsademed svenska administrativaattger
insatser inom vidare länderkrets finansiera projekt i hög grad kanen som
uppfylla målen för det svenska biståndet.

Det alltså kombination faktorer, ledde till multibivar en av som som en
form för samarbete mellan flera FN-systemets organisationer förny av var

sig och Sverige. Ett antal biståndsgivandeandra länder, enkannerligen
vissa de nordiska och Nederländerna, fann det svenska initiativetav
efterföljansvärt.

Sett de berörda fackorganens synpunkt utvecklades multibi medur
Ännutiden till inkomstkälla. i slutetstor 1960-talet stod UNDP foren av

nära tredjedelartvå de extrabudgetära inkomsterna inom fackor-av s.
för biståndsändamål, inkomsterdvs. utöver dem inbetaladesganen som

medlemsavgifter inom den reguljära budgeten. I organisationsom en som
FAO svarade förUNDP medelsöverföringar ungefär lika storasom var

de reguljära inkomsterna. På så sätt behöll UNDP länge ställningensom 83



199150SOUii och FN-tinansieringskälla FAOdominerandeoch heltcentralensom
bistånd.tekniskaföri helhet dessdesssystemet

penningen följde påfördelar. Medmedförde flera ettcentrala rollenDen
UNDPsamordningens område.uppgifter påobestriddasjälvklart sätt

verkligenverksamhetenfinansieradefondengällde denkunde detnär av
helapåbiståndsmottagareförhandla medtala ochanspråk pågöra att

samarbetsavtal slutas,viktigakundeInomvägnar. systemetsystemets
till sammanslagenleddeFAO,UNDP ochexempelvis mellanett ensom

faltrepresentation.
självförtroendeförtroende ävendetvisade, ochUNDPstyrkaDen

bidrag i rask takt.sinaökagivarnastimuleradei spår,dessväxte attsom
i UNDPsökningstakten1960-talet,särskilt påår,Under några resur-var

flera årbidragenl4°os ökning ellernåddeförvånande hög. Man mer avser
tilliten.växandebekräftelse på deni rad som en

stjälpa rasktdettautveckling näramultibi-biståndetskorn attTyvärr nog
blivitmultibi-inkomsterna1970-talet hadebit in påframrullande lass. En

för biståndbidragenextrabudgetäradeandelUNDPsså attstora av
måntredjedel.sjunkit till Ihadefackorganvissa FNs sammaenavgenom

FAO,nämligenbiståndssynpunkt,särskilt detfackorganen, största ursom
finansiella beroendemultibi-bidrag derassåfick starkt växande avtog av

forintresseavtagandeisig uttryckutvecklingen ettUNDP. Den snarttog
till ound-1970-taleti slutetFN-familjen och leddeinomsamarbetet enav

detFAOförbifarten sadeijag tidigareviklig konsekvens. Som antytt, upp
fältrepre-UNDPavtalet medihopsyddamödamed så gemensamomstor

obero-antalbörjade i takt byggarask stortsentation och ettatt egna,upp
ville intefallflestaI de accepterai mottagarländer.ende kontor ensman

med UNDP-lokalerdela representanterna.att
1970-taleti slutetvid UNDPs högkvarteruppgifteringick i minaDet av

dittillsvaran-avvecklingen detadministreravägnarpå programmets avatt
generaldirektörmig FAOsförfick klartdåFAO. Jagmed attde samarbetet

restriktivi-iakttabordedei u-ländernaombudsinadiskret lät veta, attute
etableradedenärrelationer med UNDPssinai representanter, egnanutet

kontor.
nordis-övrigadeSverige ochdäriblandländer,Märkligt lät månganog
UNDPmellansamarbetetförbättradedetsin tid hade hälsatpåka, som

invändning-hörbaraskilsmässan ske någraentusiasm,FAO medoch utan
vilka ökadestudera,ingen närmaresigSåvitt jag brydde attvet ens omar.

beslutdettamedbiståndsverksamhetenmultilateraladenkostnader som
resultat.ochför anseendetill förfång dessi ochalldeles onödansigåtog -

allrapendeln deutveckling visar,Multibiprogrammens att senas-senare
innebärDetriktning UNDP.itillbaka attnågotåren svängt motte

UNDPs gäller detdetnärrole inom FN-systemetfundingcentrals.
länder, sär-förstärkts något. Någraförinvesteringsbiståndettekniska och

multibiengagemang.sinamån reducerati motsvarandeSverige,skilt har
multibi-biståndförtill FAOanslagSverigesnotabelttill exempelDet är att

medWHO gynnadesmilj. kr. etttill 7uppgick nära mest,1988 endastår
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svenskt bidrag på totalt 180 milj. SOU 199150över kr. Men i övrigt dessa extraordi-var
omfattningbidragnära svenska ringaav

har återgivitJag detta skeende för visa multibi-biståndet,att att som
från början tycktes idé, igod längden visade sig ha varit ettsom en
missgrepp, åtminstone i formden omfattningoch fick.det gickDet påsom

övergripande intresse,tvärs Sverige samtidigt villemot ett ochsom gynna
ofta för,pläderat nämligen UNDPs funktionersamordnande ställningoch

FN-familjens centrala fond för tekniskt bistånd.som
hindrar inteDetta det kan legitimt för land Sverigeatt ett attanses som

biståndspengar inom det multilateralastyra så, de stärkersystemet att
aktioner, ligger särskilt väl i linje biståndspolitiskamed de svenskasom

Vimålen. återkommer till den aspekten sid 93 vill här endastmen
understryka särskilda bidrag endast bör lämnas i begränsadatt utsträck-
ning och i medvetande det syftet inte får försvåra förverkligan-attom ena
det det andra.av

6.6 Synpunkter biståndetspå omfång

Vill kort karakterisera de svenska bidragen till FN-systemets utveck-man
lingsbistånd kan beträffande kvantiteten frånde, hanotera att attman

Ävenbörjat i mycket försiktig skala, har beskrivit brant stigande kurva.en
ide absoluta tal små hela 1950-talet och även under 1960-taletsom var

första år, utgjorde de dock tid lejonpartenunder denna det svenskaav
utvecklingsbiståndet. bilateralaDet biståndet sågs närmast kom-ettsom
plement, alltid skulle spela mindre roll multilateralaän vårasom en
insatser.

Vändpunkten kom med proposition 10062 i så imåtto att ettman nu
bidrag tillvåra multilaterala organisationers bistånd ordent-svep gav ett

ligt lyft. Därtill kom emellertid bilateralavåra påatt togs ettprogram nu
allvar tidigare.än En helt snabbt förolyckadannat än statligny om- -

organisation, NIB, hade förskapats sköta biståndets vidare uppbygg-att
nad och förvaltning.

Ur bidragssynpunkt det särskilt viktigt accepterade detattvar man
första utvecklingsårtiondets målsättning för den internationella resurs-
överföringen till u-länderna, nämligen den borde tilluppgåatt procenten

rikade nationalinkomster.ländernas Sverige deklarerade det anslötav att
sig till sådan långsiktig föresats.en

förhållandetDet vi sade beredda strävaatt att mot ett enprocents-nu oss
ñck självklartmål effekt på framtidens budgetbehandling biståndet.av

Lyften fortsatte regelmässigt och bidragvåra till multilateraltatt storavara
bistånd fick praktiskt varje rejälaår ökningar i absoluta tal,taget även om
de totalt lade beslag förpå varje minskandenästan år andel de totalaen av
resurserna.

Sedan %-målet forverkligades1 inpånågra år 1970-talet, har de multila-
terala iavsaknad allvarliga invändningar erbjuditprogrammen av en- -

2 ILO-18 milj. kr., UNESCO-8,5 milj.kr., övriga sammanlagt 25 milj.kr. för kalen-
deråret 1988. 85



199150SOUorimliga svenskaställa krav påbiståndsnivån höghållaväg attutanatt
bistånds-leveranser, allt detprestationer, svensk personal, svenska som

småningomså omsättspengar
Ännu 80%bistånd detbidragen till multilateralt1960 motsvarade av

till °0.bistånd 62sjönk andelen multilateraltbiståndsanslaget, 1962totala
nivån det%. 29%. den hari 35 1980 den På1970 denna andel varvar nere

Årets statsverkspropositionbiståndet hållit sig sedan dess.multilaterala
27,4%. därtillvid Ommultilaterala biståndets andel199091 lägger det

organisationer för biståndsändamåltillbidrag FN-systemetsläggs andra -
biståndsra-emellertid på 35särskilt multibi hamnar andelen ca av-

försvartill sittpropositionenpåpekarmen,

bidragensvenskatankar bakom de6.7 Några andra

iframställning beskriva de bedöm-tidigare i sökt elementenVi dennahar
huvudsakligenmultilaterala biståndets vikt och värde,ningar det somav
Ytterligaretill u-hjälp.bidragen sådansvenskalegat bakom de generösa ett

omständigheter kanske åberopas.börpar
biståndsmyndigheternas handlanderegeringens ochsvenskaDen ger

följt ipåpekats, harfor biståndspengar, redanbeläggmånga att som
värderingar utveck-specifikt övertygelser ochsvenskakölvattnet på avom

lyfts fram varandevikt. Vissa frågor harlingsproblemens relativa avsom
färgade ståndpunkterför idémässigtspeciellt intresse Sverige. sådanaMen

ofta givit karaktärharroll på Dehar spelat betydande även sätt.annaten
i ochinternationella debatten,inläggen i denoch innehåll åt de svenska

utanför FN.
sigi sammanhangframtoningen sådanasällan har den svenskaInte tett

varit proselyter blandSyftetradikal, ibland påträngande. har värvaatt
interna-tillbidra skapandetnationer, de tveksamma,andra övertyga enav
Sverigevisavarit angeläget kunnationell opinion. Självklart har det attatt

Ordentligt tilltagetsina övertygelser.ord påberett änär att satsa mer
ståndpunk-aktiviteter bidragit till vårafinansiellt till vissa harstöd att ge

legitimitet.kreditibilitet ochter
sid HI,37i sammanhang,föreligger, redan påpekatsDet annatettsom

idéer u-ländernasömsesidig vårapåverkan mellanmed andra ord omen
tillstånd och behov åsociala ekonomiskautveckling ochoch världensom

multilateralabidragen tillpolitik, gäller detsidan och vår detnärena
iakttagelse. 28 septemberingen Denbiståndet å den andra. Detta är ny

riksdagen vårexempelvis utrikesministern i strävan1971 uttalade att
målutvecklingsstrategins kraftigt stärka FNsenlighet medattborde ivara

organisa-åvilarenligt stadganförmåga det störreatt motsvara ansvar som
tionen.

nationernasvi bl. dethär talar harDe gemensamt attprogram som om a.
Ändå ifråganyansskillnadfrivilliga. föreligger ävenfinansiella bidrag är en

frivilligheten.om

3 för procenttal,deavrundning uppåt bör alltså ävenmotsvarande görasEn som 86redovisats för 1970 1980.åren och



Några fonder, såsom UNDP, SOUUNICEF, WFP 199150stora har mycket storen
uppslutning bidragsgivare. I UNDP har exempelvis inte mindre änav ca

nationer,140 alltså lika många medlemmarna i FN, minst fem årsom
under 1980-talet lämnat bidrag till fonden. Liknande situationen iär
UNICEF, medan WPF naturliga skål litamåste till rikaredemestav
länderna och länder med betydande livsmedelsproduktion.en mera

Vid sidan fonder,sådana får stöd praktiskt alla länder,av tagetsom av
finns rad andra, med avseende på blygsamt utrustadeen resurserna mera
frivilligfonder, för sin verksamhet beroendeär några särskilt in-som av
tresserade länders stöd. På den kategorin erbjuder United Nationssenare
Revolving forFund Natural Resources Explorations, exempel.ett extremt
Fonden tillkom japansktpå initiativ år 1973. Sammanlagt 16 länder har
under årens lopp lämnat bidrag. Japan har emellertid i praktiken nära nog

hållit fonden gående. 1988 tröttnadeensamt fondensäven Japan och
inkomster det året sjönk till 390000 dollar, hälften frånänvarav mer
Finland.

Många fonderandra försörjs i utsträckning frånmed medel Sverige,stor
exempelvis UN Trust Fund for Sudano-Sahelian Activities, år 1989som
erhöll fjärdedelarnära sina inkomster fråntre vårt land.av

förvaltarUNDP även Development forFund Women. Endast %5en av
inkomsterdess för 1988 frånkom Sverige, vilket kan tyckas något förvå-

nande då betänker våra många och vältaliga inlägg i internatio-denman
nella debatten the of women. Mera därom i kapitelstatusom ett senare

sidse 137 ff.
Uppenbart är det intressesvenskt så många länder möjligtett såatt som

kraftfullt möjligt finansiellt stödjer FN-aktiviteter, vi betraktarsom som
särskilt viktiga. De ansträngningarnastörsta i den riktningen harsom

emellertid inte på några de många småfondemasatsats påutanav snarare
få de och ekonomiskt starka nationernaatt stora rejäla insatsergöra iatt

särskilt UNDP också UNICEF, WFP, IDAmen m.
Vi tidigarehar Sverige flerasedan år försett ungefäratt ensamt svarar
tiondel UNDPs inkomstertotala från årliga bidrag. Nordens länderen av
alla iär detta sammanhang.stora Gemensamt förser de UNDP med i runt

tal tredjedel dess Samtidigt har flertal länder, däriblandetten av resurser.
USA, Storbritannien, Frankrike, förVästtyskland inte tala Sovjet-att om
unionen och öststaterna i allmänhet, Australienävensom och Nya Zeeland
utanför den europeiska nationskretsen, visat återhållsamhet ifrågastor om
finansiellt förstöd UNDP.

Åren 1975- 1976 genomled UNDP svår ekonomisk kris, leddeen som
till smärtsamma nedskärningar i programverksamheten liksom ien -
själva verket på många nyttigsätt administrativ åtstramning. UNDP-
fick akuta likviditetsproblem. Svårigheter sådant slag riktade medav
särskild skärpa uppmärksamheten bidragsläget.på

Det vid tidenden Sverige och det Övriga Norden förde in begreppetvar
burden sharing i debatten, efter sedan länge ganska följthaatt noga
andra bidragsgivares prestationer. De rika länderna borde, menade man,
på sätt bättre avspeglade deras relativa ekonomiskaett styrka åta sigsom

förse UNDP med ordentliga ekonomiskaatt inteDet kunde 87resurser. vara



199150SOUekonomis-befolknings-i ochrelativt småallalitenrätt stater,att gruppen
skulle bäraCanada,ochnordiska, Nederländernadeka såsom entermer,

finansieringsbördanfdelså stor av
och i andrai styrelseUNDPs1970-talet ochdiskussionerna påI senare

svenska delegater enträgetföresloginomlämpliga sammanhang systemet
möjligheternautredaadministrator skulleuthålligtoch programmetsatt

ochdärefter vidta måttsharing ochför burden stegskapa systernatt ett
finansiellafördelade deträttvisareordninggenomföraför att somen

tillväxt.fortbestånd ochför programmetsansvaret
vissa svårigheter. Bordeburden, skapadebruketRedan termenav

intebörda detVorebetydandebiståndetbetona att var en meraman
utflöde upplystu-hjälpens kostnaderriktigare ettettpresenteraatt avsom

återflöde alltochegenintresse med
sekretariat, hurminst i UNDPsintefrågade sig många,Vidare man

Vilka kriterierbidragsgivare.varjelämplig förandelskulle mäta upp en
slagsnågotsig tanken pånärmadepå såanvändas Om sättskulle man

bidragsgiv-frivilligheten idåbeskattningssystem,internationellt vart tog
fundamental ochabsolutflestadeningen vägen ansågsDen somav

menadefrån nationer,bidrag allsförutsättning försäkerligen några somen
reguljärai FNsinte hemmahördeutvecklingsbistånd strängt tagetatt
frivilliganationernasbedrivasi sin bordehelhetbudget ettutan som

åtagande.
ofta betydandederasinflytelserika ländervissaSlutligen undrade om

diskuteradefick in, dåintei alls vägasinsatser u-ländernabilaterala man
tillrelativt små beloppförhållandet debiståndsbörda. Detderas att gav

förinsatser u-ländernasderas samladeinte betydabehövdeUNDP att
biståndsbud-ländersmångautveckling Regelnsmå. snarast attvar nogvar
bilateralt ochanvisningarna tillfördelning mellanhade heltgetar en annan

uppfattade deländersådanaNågrabistånd den svenska.multilateralt än
för bristandeprickningoförtjäntganskaansträngningarnasvenska som en

inre angelägenhe-iintrång ländernasi u-hjälpen och ettsomengagemang
ter.

framför alltför signaler. Menmottaglig sådanasjälvAdministratorn var
tillattitydennedkylainitiativ, kunderädd någrahan taatt somvar

burden-sharingförfruktadedel håll. HanUNDP på att ett systemen
givarnationer,från antalbidragenfrysningmedföraskulle ett somaven

huvuddel dessförsåg medförhållanden UNDPnuvarandeunder aven
islogsvenskapå delåtsades lyssnabiståndsmedel. Han argumenten men

till.själva verket dövörat
rikaallaståndpunktenden svenskaförefaller mig uppenbart attDet att

för bredaredetfinansiellarättvist dela detnågot så när ansvaretländer bör
iliggervisso detgrundad. Förutvecklingsbiståndet välmultilaterala är

intresse så sker.FN-biståndets och u-ländernas att
utveck-för sådansida verkafrån svensk bordejagMen atttror enman

hittills använ-ordval detoch änling något andramed ett annatargument

bidragen till UNDPs4 °0 totalaför 43 dedrygtdessa länder1988 svarade avsex 88fond.centrala



199150SOUDetsammanhang.i dettaförvisas språkbruketbörda börOrdetda. ur
ochgivare emellanrättvisamindretalajag,också,gäller att ommenar

intressen.mottagarnasmera om
bidraget börsvenskadetstorleken påforfáktajagvill attDessutom

utvecklingsbiståndetsmultilateralavärdering detutifrånbestämmas aven
vi detFinnerSverige.iochi u-ländernaacceptabilitetochbetydelse

vi ävenstöd, börkraftigt svensktFN-biståndetmotiverat ett extraatt ge
vissaStorbritannien ochvad USA,detfortsättningsvis kunna göra oavsett

andra presterar.
i korthet beröravill jagkapitaltill dettaslutetvi kommer enInnan av

styrelsemed-Sveriges och andraliksomUNDPaspekt,särskild gavsom
östeuropeiskanämligen de stater-bekymmer, attdelegaterlemmars stora

non-konvertibladel iövervägandetilltillbidrag UNDPsinalämnadena
bundetdiskussionersamband medibehandlatsFrågan harvalutor. om

bistånd.
l980-talen1970- ochhelaUNDP undertilläggasskall endastHär att

tillvalutorobrukbarapraktisktinnehållandekassakista tagetsuttit på en
varitvalutordessamilj. dollar. Hadeoch 5040mellantotalt värdeett av

utnyttjas skullekundeform dei sådankonvertibla eller lämnats attfullt
uppkommit. Bris-aldrig ha195556ikrisen UNDPfinansiellasvåraden

milj. dollar.just 40nämligensigrördegångendenten om
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Biståndsrelationen7 SOU 199150

7.1 U-land vad detär-
För tjugotal år sedan lanserades i skriftett utgiven Overseas Deve-en av
lopment Institute i London the aid relationship. Därmedtermen avsågs
förhållandet mellan givar- och inom utvecklingsbistån-mottagarpartema

Författarendet. hette Andrezej Krassowski.
Under utvecklingsbiståndets tidigaste år utgick med all rättaman - -från det de underutveckladeatt länderna allt hadesom s. mest av

massfattigdomen. företeelsenDengemensamt utgjorde viktig delvar en av
u-land.beskrivningen Och den fattigdomett främst hade i tankar-av man

den, där människornas grundläggande behov inte tillgodosågsna mestvar
något skyla sin nakenhetmat, med, takatt över huvudet.

Staleys här åberopade definition intressantär bl.a. därför den i sittatt
andra led uttrycker den åsikten vissa länder, nämligen deatt utvecklade,
sitter inne med problemens lösning och massfattigdomen kan avskaf-att
fas, bara överför deras erfarenheter och utvecklingsmetoder. Detom man

jag tidigare framhållit, den grundsyn bestämde utvecklings-var, som som
biståndet under förstadess 15 20 år och lär alltjämt delas många i ochav-
utanför biståndsarbetet.

Något förenklat uttryckt låg det alltså i sakens biståndet till denatur att
nationerna, fram iväxte avkolonialiseringens spår, byggdenya påsom

givarnas föreställningar utvecklingens innebörd, på deras värderingarom
och synsätt. Under tidigastede åren dvs. i slutet 1940-talet och underav-
1950-talet dominerades u-landskretsen de nytillkomna istaternaav-
Asien, fåmed undantag hade varit engelska kolonier. Engelsmänsom
spelade tidigt framträdande iroll utvecklingsbiståndet, både inomen
Colombo-planens inomoch det multilaterala biståndet.ram

När franskaockså och holländska kolonier kom frigörelseproces-med i
intresserade sig de gamla moderländerna särskilt för derassen, öden.

Motivet egenintresse, dessutom kände förpliktelsede hjälpavar men atten
sina tidigare besittningar på traven.

7.2 The donor bias givarvinklingen-
De band, existerade mellan kolonier och moderländer, desom gav senare
tillgång till goda kunskaper de ländernas problem ochom nya attresurser
lösa dem. Det inte så konstigt de sigansåg vilket biståndattvar veta, u-
länderna behövde därföroch ville och ställa, detnär gälldestyra utveck-
lingsmål- och metoder.

Jämför exempelvisEugeneStaleysdefinition begreppetunderutvecklat land iavboken The Future of Underdeveloped Countries 1954. Den lyder i förkortadnågot
översättning Underutvecklat är land, karakteriseras kroniskett massfattig-som avdom, föråldrade produktionsmetoder föråldradoch samhällsstruktur. Det inne-enbär massfattigdomen inte uteslutandeatt beror på bristande därförochnaturresurser
måstekunna lindras hjälpmed metoder redan har iprövats andra länder. Detav somför övrigt Staley, först formulerade det ofta citeradevar uttrycket stigandedesom
förväntningamas revolution u-ländernas efteragerande nationelladen befriel-om

90sen.



SOU 199150utvecklingsbistånd,alltsig påfärgade nästanattityd,Det avsomvar en
givarparten.i sista handavgjordesinnehållmultilaterala. Dessdetäven av
ledningbiståndsfondernasi olikalikaväl defackorgan sattFNsI som

inne medsig sittaansågofta allmed rätt storapersoner, som --
lämpliga mål-utvecklingsbehov,u-ländernaskunskaper arten omavom

förmågau-ländernasutvecklingsansträngningarna ochsättningar för om
egentligen behöv-utveckling. u-ländernaAlltåstadkommaoch attresurser

svälja.ochtycktesde göra, att gapamena, varman
erfarenheterutifrån givarnasmålsättningar formuleradesUtvecklingens

utveckling uppstodföreställningen gehör,värderingar. Den attoch vann
utvecklingsåtgär-industrialiserade ländernasdehärmadeu-ländernaom

lyckligabli lika välmående ochsmåningominvånare såSå skulle derasder.
folk.i-ländernassom

karakteri-och målinnehållbiståndetsgivarna bestämdeFöreteelsen att
bi-studie FN-systemetsJacksons översin tid Sir Robertserades på av

givarvinkling. Med väx-bias,ståndskapacitet donor mottagarnassom
självförtroendettilltagandei med detbistånd och takterfarenhetande av

u-landssynpunkt.bias oacceptabelalltmersådanblev uren
uppenbarligen och bära detregeringarna kundelegitima taEndast de

Detinnanför deras länders gränser.för händepolitiska vadansvaret som
biståndsgivare kun-Främmandeviktiga innebörd.självständighetensvar

för sinafolku-ländernastillställasaldrig på sättde svars avsamma
eftersomtjänst,multilateralbilateral ellersig ihandlingar, de varvare

avskaffad.kolonialismen varnu

sin viljamarkerarU-länderna7.3

alltochblivit allt medvetnaregick hade u-ländernaAllteftersom tiden
föremål försig varithaDe ansåginternationella rådslagen.aktivare i de

fornasina herrar,behandlingorättfárdigexploatering ochhänsynslös av
förhandlingsbord.sidanandrapå ettsattnumerasom

förmågavilja ochföljde växandesjälvtillitenväxande attMed den en
utvecklingsproble-internationella debatteni påverka deningripa och om

offensivensmåningom pågick såmeningsutbytet u-ländernaI detmen.
i-länderna, kravhögljudda krav påtydligare och alltmeralltställdeoch

för lidnagottgörelseslagsanspråk påuppfattadesmed rätta ettsomsom
paternalistiska biståndsmodellenframstod denlägeoförrätter. I sådantett

orealistisk.alltmersom
migför denklartalldelestillbaka står detjag tänker attNär mera

tidhälft,första dvs. den1960-taletsförändringen skedde underpåtagliga
månghövdadexploderadefrigörelseprocessennationelladå den ensom

idomineraheltplötsligt komi Afrika och u-ländernafyrverkeriraket att
medlemsförteckning.FNs

iskällsord dentiden snabbtvid härNykolonialism blev den ett
artikuleradeVissa u-länder,biståndsdebatten.internationella mersom var

dentydligt för degjorde det heltandra, staternaän att nyvunnanya var
u-hjälp.all världenshögre värde änsjälvbestämmanderätten ett
formulerade Jack- 91iförändringar beteendetsådanabakgrundenMot av



kapacitetsstudie hösten SOU 1991501968 och 1969 sina rekommendatio-vårensons
bl. gick förpå helt programmeringenut att ett nytt systemner, som a. av u-

hjälpen borde skapas. rekommendationenDen sedermera och kal-antogs
lades country programming landprogrammering.

7.4 Landprogrammering

Beslutet, fattades 1970, landprogrammering fortsättningsvis skulleattsom
tillämpas UNDP, kompromissbetonatmed enhälligt be-togs ettav men
slut. förDet kallas alltsedan jämfördess The Consensus sid. 4l. Den
ledde till rad åtgärder, delvis förutsatte landprogrammeringatten som
skulle kunna tillämpas, delvis följderockså därav, exempel-men som var
vis planering fem fastapå normalt års sikt, förländerramar tilldelningen

biståndsmedel Indicative Planning Figures, länderstudier medav
probleminventeringar, årliga genomgångar läget i verksamheten, inten-av
sifierade utvärderingar, avskaffande full funding jämförmedsystemetav
sid. småningom68, så planeringrullande etc.

följdverkanEn relation till fackorganen, vilkas notoriska, oftavar en ny
skandalösa rivaliteter biståndspengarna försvårades. Inte heller kundeom
de räkna oföränderligmed andel sådana varje år. ochArtenen av resurser
storleken deras medverkan berodde på behovsläget i varje enskiltav u-

Samtidigtland. kunde de meningsfull förvarings-rollnu en mera som
förställen kunskaper u-landsproblem, möjliga åtgärder och dessasom om

sannolika utfall.
Tankarna bakom länderprogrammeringen har utvecklingsbi-påverkat

ståndet olikapå håll. För ligger tillsvenskar det handsnära att notera, att
SIDA helt anammade landprogrammeringen planeringsmetod tidigtsom

Även1970-talet.på visssedermera uppluckring skett gäller detom en
alltjämt mycket betydande del det landinriktade svenska bistån-att en av

enligtdet den metoden.programmeras nya

7.5 biståndsrelationensDen svenska utveckling

SverigeAtt till sig landprogrammeringen i sitt bilaterala bistånd intetog är
förklara.svårt Som sid ff.redan 60nämnts medverkade två svenskaratt

i Jackson-studien, nämligen MichanekErnst jag själv.och
Som svenskar fick tidigt förklart i Sverige officielltpå hållattoss man

såg med positivt intresse både själva arbetsuppgiftenpå och på de resultat,
så småningom började tillkomma allmän kännedom. Både Ernstsom

Michanek jag fickoch också tillbringa hel del tid med här hemmaatten
förklara för intresserade det programmeringssystemets varför och hur.nya

likhet flestaI med de länders u-hjälp tidigasteockså det svenskavar
Ävenbiståndet paternalistiskt till sin vi sin tidpå övertygadenatur. var

följdeu-länderna blott våra goda exempel, skulle utveckling-såatt,om om
höjdaoch den levnadsstandarden komma brev på Ietten posten.som

konsekvens härmed vi,ansåg våra erfarenheter och våra arbetsmetoderatt
på rad överflyttbaraområden till u-landsmiljön.en var

fårDet tilläggasdock vi insåg vissa begränsningar särskilt när detatt 92



199150SOUpåinsatserbörjan medvetetiVi uteslötjordbruket.modernäringengällde
behövdejordbruketsubtropiskatropiska ellerdärför detområdet attdet

inte besatt.vierfarenheter, som
specialområdenvissaPå meraundantag. avregelingenDock utan

exempelvis underutbildadeVilämna.vi bidraghade attteknisk natur
iveterinärhögskolorvidantal lärareganskaSverige storti1950-talet ett

artificielliländer ämnetasiatiskaandrai någraocksåIndiensärskilt men
någotpåbaseradinteemellertidverksamheteninsemination. Den var

påbyggde detsigföllSom detsvenskt.gradi höginitiativ. Detindiskt var
hosproblemboskapsskötselnsindiska endenkunskapingående omen

institutionerindiskaberördaientusiasmsnabbtväcktesvensk,enskild
biståndsinsats.lyckadovanligtblialltsåråkadeoch en

ochbörjan1950-talets ettfrånbiståndsinsatserÄven parsvenskaövriga
sig påhöllinitiativsvensktstånd på entillkom menframåtdecennier

värde.beståendeoftadärförfickoch ettnivåtekniskelementärmera
område.yrkesutbildningenspåinsatsernatidigarededetSärskilt gällde

världsfrälsar-vissafannshögstapåtydligt det ortdetSamtidigt blev att
rasktanalyseradeu-hjälpsministernsvenska u-förstaambitioner. Den

bordebiståndetförsig hurbestämdeochutvecklingsproblemländernas
skebordefödelsetalen. DenminskninghonFrämstutvecklas. avsatte en

preventivmedel.hjälpfamiljeplanering med avgenom
förstabiståndetsbilateralasvenskadetalltsåblevFamiljeplaneringen

viavsnitt skallIandra.radsedermeraföljdes senareDetkäpphäst. av en
eftersom dekäpphästar,svenskadessaviktigastedepånärmare avse

FN-sammanhangen.iuppträdandelandsvårtpåverkadeocksåoftast
multilateralavissamedi likhetbiståndetbilateralasvenskadetNär

in-början1970-taletsilandprogrammeringövergick tillbiståndsprogram
gamlafrån det syste-radikaltmycket avstegfalli vårt ettdet ävennebar

met.
påbiståndtala mottaga-börjadelångtsågick omSverige attI manman

ärutveckling ytterstinsikt dels attdärmedvisadeochvillkor omenrens
iminstintedetdelsoch att u-u-landets eget omoch måste ansvarvara
fårViframsteg.vad ärvärderingarannorlunda somfinns mångaländer av

åsiktervåradempåprackapris sökervarjevi tillförmätnaså attinte vara
erfarenhetbisterEnlivskvalitet innebär.ochlevnadsnivåhögrevad enom

behov,mötasökerbiståndvårt somvi u-dålärthar att genomossnumera
våralämnarsåangelägna,särskiltuppfattarintesjälvaländerna som

alls.någraefter sigspårotydligaoch ominsatser svaga -

Biståndsmålen7.6

blevparollen,villkor längebistånd på varmottagarensMen även om
ordalagprecisai såangelägetsamtidigt allt attSverigebiståndsgivaren mer

målsättningar. Detbiståndspolitikenssvenskadenformuleramöjligtsom
vadfastställanödvändigt söka ettrimligt och attbådeuppfattades som

betydandeförhållandevis mycketsinameduppnåvillevårtland som
biståndsanslag.

93exempelvisfatabur,u-ländernashämtadesmålen egenEtt urpar av



ekonomisk tillväxt och högsta möjliga grad ekonomiskt SOUpolitiskt 199150ochav
oberoende. Men de mål gällde jämlikheten, eller så vill,som om man
social och ekonomisk rättvisa och respekt för människovärdet, förstöd en
demokratiseringsprocess liksom sistdet tillkomna målet, skyd-som avser
det för miljön, frånutgår våra uppfattningar vad viktigtäregna om som

åstadkomma i utvecklingensatt namn.
vitt jagSå har femdessa biståndsmålsvenska fastställtsvet någrautan

remissyttranden från u-länderna. fårMen det också sägas några direktaatt
missnöj esyttringar inte heller lär ha avhörts, åtskilligaäven u-länder påom
förfrågan säkerligen skulle påpeka svenska biståndsmål fåratt ett par anses
tillhöra kategorin u-ländernas inre angelägenheter.

Det dockär svårt bestrida givarlands till viljeyttringar,att rättett när
det gäller syftet med u-hjälp,dess särskilt signär det rör begreppom som
demokrati, människovärde, skydd för miljön. Därtill kommer deatt ut-
tryckligen och alltid underordnadeär övergripande mål, nämligenett att
höja levnadsnivån i u-länderna, avskaffa svälten misären.ochytterst

Om biståndspolitiken skall bli något än deklarationer såannat tomma
innebördmåste dessas iavspeglas det konkreta arbetsprogrammet. För att

det skall kunna ske blir det nödvändigt givarparten i sina överläggning-att
med mottagarlandets myndigheter har och uttrycker åsikter bistån-ar om

dets innehåll och långsiktiga mål. fulltDet legitimt.ärmera

7.7 Dialogen givaremellan och i biståndetmottagare

De sin tid formuleradepå meto-landprogrammeringens principer ochsom
dik aldrigavsåg någondera i förhandling biståndspro-att parten etten om

skulle tvingarätt på den andra projekt, vilkaattgram parten mot
vederbörande hade invändningar eller slag. Tankenett annatav var snara-

länderprogram skulle bestå utvecklingsåtgärderatt ett insatser,ochre av
vilka hade kommit i dialog,överensparterna där det ochom togs,en gavs

valdes och vrakades på båda häll.
SverigeI måste måltänkandet nödvändighetmed tillleda giva-ävenatt

tidenmed fick inflytandestörre biståndetspå innehåll falletett änren var
principendå bistånd på villkor förhärskande. Här harmottagarens var

sålunda pendeln på 1980-talet tillbakasvängt till läge mellan det heltett
paternalistiska biståndet från 1950- och l960-talen och 1970-talets abdika-
tion från allt förnästan biståndsmedlenhur satsades.ansvar

tilläggasDet bör parallellt härmed har också fortlöpande förstärk-att en
ning skett det bistånd, ligger utanför det landprogrammerade ochav som

gäller vissa utvalda ämnesområden familjeplanering, kvinnopro-som
det bredare biståndet BITS etc. eller det biståndetväxandegram, genom

med viastatsmedel enskilda organisationer. iInnehållet biståndsådant
fastställs i huvudsak givarparten. frånDet börjanär ändamålsbestämtav

intekan påtvingas någon förutsättermottagarpait överens-men utan en
kommelse med denna.

När det gäller det multilaterala biståndet medförde tillövergången land-
programmeringen för UNDPs del givarpartens inflytande påatt program-

innehåll på många håll minskade. Vissamets länder, exempelvis och i 94



199150SOUoch FN-systemetsUNDPsdetmenadeIndien,grad attsärskilt hög varnu
praktisktegenhändigt ochbistånd,det mottagarenuppgift levereraatt som

genomför-teknisktdetlängefastställde, såkonsultationer vartaget utan
bart.

deenlighet mediheltoch ärstyckei dettaståndpunkterIndiens var
årstyrelseUNDPsifördeIndienssärskilt representantsomresonemang,

ihop.snickrasskulleConsensusThe1970, då
tillleddeargumentationen attindiskaframför allt den somDet var

ochdialogelementettonadetextavsnittfickConsensus-beslutet nerett som
landprogrammerings-iutvecklingsproblemmottagarlandetsanalysen av

efterrättemfas attåtsärskild mottagarpartensi ställetför att geprocessen
i-landsrepresentan-användning. Mångabiståndsmedlensavgörasköneget

villefick detIndienmuttrade,ochomkringtid attsin somgick på omter
tillinskränkasenkelt kunnaheltfortsättningeniUNDP-biståndetskulleså

in-blanco-checkar.utställandeett av
svenskFrånhuvudmotståndare.Indiensdiskussioneni denSverige blev

välresultatetgivet landibiståndsprogrammet av enettsida somsåg man
ochidéermångakundeDärunderförhandling.grundligochFörberedd

till sistDetunderkännas.elleroch somprogram,förslag prövas antas
i sinaöverenskommakunnatvadmotsvarade omverkställdes, parterna

diskussioner.
u-ländernafickochbegärdestyrelseUNDPsi enpå debattenspårenI

execution.verkställighet governmentprojektensiandelökad genom s.
u-landsk-inomländermellanbiståndteknisktförEtt större utrymme gavs

traditionellai detutnyttjandeökatEttUNDP.finansieratdelvisretsen, av
flyttatinklusive den utom-expertis,u-ländernas sombiståndet egenav

produceradövrig lokalt utrust-maskiner ochredskap,desslands, och egna
u-ländernasytterligareunderströksDärmed attrekommenderades.ning

inflytandeochmedverkanderasochhänsyngick före andra attintressen
öka.borde

tillu-länderi radoch FN-systemetUNDP enhänvisadesSamtidigt en
föränd-blevåter,länder,andrautvecklingssamarbetet. Iipassiv rollmera

måsteländernautvecklademinstSärskilt depåfallande.inte såringarna
synpunkter.ochrådbiståndsgivarnassig påalltjämt luta tungt

påspenderadeUNDPvadalltidsjälvklart resursergällde attDessutom
styrelseregelverk, programmetsför detinomliggamåste somramen

samförstånd.i allmäntfastställt
representation bety-lokala storUNDPskvaliteten påficksamarbetetI

kraftfullaerfarna ochkunniga,UNDPs representanterDärdelse. var
förinteviktig roll barasynnerligenspelaalltjämtUNDPoch kankunde en

karaktärinriktning och utanutvecklingsbistånd, dessorganisationens eget
län-andrabilaterala. Imultilateralabiståndsgivare,för andraockså som
blirdekorativ,uppgiftsinsådanadär representanter merader, somser

mindre.gradmotsvarandeiutvecklingenpåinflytandet
utvecklings-ordmångabättre änförklararmodellanalytiskenkelEn

givarmottagarrelationeralternativasamarbetets
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199150SOURelationer i utvecklingssamarbetetTabell 71

Givare Mottagare Anm.

Aktiv bestämmerPassiv Mottagaren pro-
mål och medelgrammets

bistånd på mottagarens
villkor

Passiv Givaren bestämmerAktiv pro-
mål och medelgrammets

biasdonor

resultatAktiv Aktiv Programmet är av
dialog, där båda parternas

fårsynpunkter och önskemål
gemensamtutrymme ansvar

samverkan;och programmet
vilar samsynpå

passiv hållningpåpekas hos bådaDet behöver knappast parteratt en
till biståndinte leder något alls.

biståndsgivarevisas flesta bilateralalär det kunna deI stort sett att
programutformningen.aktiv, ibland dominerande i Hurhelt rollspelar en

syften givarpartenblir för önskar uppnåden beror det på destor mesta
politiska ideolo-sin biståndsverksamhet. Kommersiella, ellermed rentav

avsikter i fall biståndets innehåll ochgiska bestämmer många accepteras
ekonomiskataktiska ellermånga u-länder, övertygelse ellersom av avav

finner nej till bistånd.skäl det svårt överhuvud sägaatt taget
härvid-bilaterala biståndsverksamhetenfår medges den svenskaDet att

flestaintar mindre hållning de andra. Detsammalag påträngande änen
direkta biståndsinsatser.i övriga nordiska ländernasgäller huvudsak de

amerikanskainte jag här talar de ochDet alltså demär utan snarare omom
bilaterala bistånds-franska, brittiska, västtyska och japanskaryska, de

tids u-hjälp.ändå lejonparten vårrepresenterar avprogrammen, som
skiftar bilden. vissamultilaterala MedanNär det gäller pro-program

inriktningen vissaexempelvis litet inflytandeUNDP, har på avgram,
utvecklingsansträngningar, i andra,sådan påverkan störreländers är en

personligas i historien.ofta rollpå grund detav
geografisktämnesmässigt be-vissa multilaterala med ellerI program

bi-innehåll imålgrupper hög gradgränsade bestäms programmens av
tillämpar exempelvis i viss utsträckning land-UNICEFståndsorganen.

visstprogrammeringens princip behovens i land bestämmalåtaatt ettart
genomföradärtill UNICEF sökerinsatsernas Men kommer attnatur.

förekom-kampanjer i internationell för vissa, allmäntskala lösastörre att
exempelvisi UNICEFproblem bland barn. Förr världen satsademande

malariabekämpningen. botemedelNumera gäller det enklapåstora pengar
vaccinationskampanjer idiarréer eller breda u-länder-spädbarns motmot

särskilt ofta förekommande barnsjukdomar.na
synnerligen aktiv i biståndssamarbetet. DessIDA ocksåär parten

96för tillförsäkrabistånd ställer utveck-bestämda krav på mottagaren att
utfall.lingsprojekten nödiga förmånligtoch ettresurser



199150SOUliksombiståndsrelationenhärvadenkel slutsatsEn sagts avomsomav
rele-iakttagelser det bästa,ärpersonliga erfarenheter ochmina mestatt
bådabiståndet uppstår, närbeståendei fråga resultatetoch mestvanta om

från stund, dåaktiv roll denmycketi Förhållandet spelar enparterna en
livstid.projektets helaföds därefterförst ochsamarbetstanke genom

signalernaSverige de7.8 och nya

Sirlåta Robertendossering beslutettidigtSverige med attute avenvar
biståndskapacitet. När resulta-studieföreta sin FN-systemetsJackson av

myndigheterna. Däromvälvilja de svenskameddekom mottogs gerten av
lik-därefter beskedför 197071 ochstatsverkspropositionerna budgetåren

Utrikesutskottets utlåtande841970.statsutskottets utlåtande nrnrsom
rekommendationer ochkapacitetsstudiensanslutning tilli61972 uttalar

förutsättning-planer ochu-ländernasi styrelseUNDPsbesluten att egna
innehåll.biståndetsmåste bestämmaar

siganslötfångade ochställning snabbtpolitiker i ledandeSvenska upp
förkapacitetsstudiens huvudtanke u-ländernastill ytterstaeget ansvarom

tillbiståndet denödvändighetenutveckling ochsin att avanpassaomegen
prioriterade behoven.självadem

sistnämndajust denutrikesministern i riksdagenmaj 1971 taladeI om
iutvecklade han FNsårJacksonstudien. Höstenaspekten sammaav

biståndsgivning måstesynpunkten FNsgeneralförsamling den att vara
principenintressen med beaktandeefterutformad u-ländernas omav

utveck-i riksdagenpåpekade hansuveränitet. Någotnationell attsenare
samarbete därdetendast ärlingssamarbetet resultat mottagar-ettomger

socialutveckling ekonomisk ochtill ochansträngningar ut-landets egna
jämning basen.utgör

ihuvudlinjeutrikesministern i riksdagen enframhöllapril 1973 attl
utvecklingspolitik,biståndspolitiken u-ländernassvenska ärden att egen

utform-inriktning ochbiståndetsprioriteringar måste avgöradess egna
användningen u-landetsdening på sätt styr resurser.egnaavsomsamma

suveränitetsprin-uppslutning bakomlinje konsekvens vårDenna är aven
cipen.

använd-prioriteringar måstemottagarlandsSynpunkten styraettatt
förstonei kanoskyldig deninte såningen landets är somegna resurserav

bristeru-ländersjust mångaochförefalla. är attDet en avvar --
överensstämmelse. Dessutomofta i dålighandling stårdeklarationer och

utveck-understrykerviktig därförmin mening denenligt attär den att
finns alltid många omstän-aldrig i vakuum. Därlingsbistånd äger ettrum

imedinteiinflytelser, med lekendigheter och är tasmen somsom
utvecklingsåtgärder planeras.räkningen då

förhållerhelleraldrig problem. IntenågraBiståndsgivaren löser ensam
biståndsgivare,vissblirvisst löst endastsig problemdet så att ett om en

insats. Näroch görexempelvis Sverige, uppträder på man somenscenen
bistånds-svenskakonfronteras med detbiståndsarbetarehemvändande

Sverigeinteintrycketfår ibland mångatänkandet, taratt tror, att omman
står 97aldrig Och u-världenblir lösta.u-landsproblem, så deitu vissamed att

210-1121.Mullibistånd.7 Annex



199150SOUsvårigheter,räddning frånfor sin deoch SIDAi val mellan FNnågot slags
den.ansättersom

energi iocksåföreträdare medsvenskahelst uppträddeHur storsom
biståndsgivningensförfakta försvarafor ochFN-sammanhang att nya

iGeneralförsamlingens 2a utskott ochiskedde bådegrundsyn. Det
tillofta 1970-taletMichanek understyrelse. den ErnstUNDPs I togsenare

ivältaligt det grunden ärtanken,for Sverige och utveckladeorda att u-
ofta sökersvårigheter, desig sinasjälva måste ävenländerna ta omursom

utifrân.viss assistanserhålleroch en
författa-Krassowski,Andrezejavsnitt med åberopaVi inledde detta att

sinasammanfattar hanAid Relationship.The Därtill boken egnaomren
givare ochförhållandetoptimala mellangäller detdet motta-slutsatser när

develop-principer Thevila påbiståndet. han,i Det bör, säger tregare
developingfit particulartailor-madebeassistance has tostrategy toment a
frameworkproviderecipient-orientated. hashas be tocountry. to a

aid-receivingcommitted theaid-giverwhich becomeallows the toto
progress.countrys development

Erfarenheteninte minst viktig.principentredje sistnämnda ärochDen
forinte inomframgångbiståndsgivareingen nårlär att ramensomoss -

finner dess målsätt-aspirationer ochsitt bistånd delar mottagarpartens-
ningar värda uppnås.att
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8 hjälp tillMest fattigastede SOU 199150

8.1 Anpassning biståndet till de fattigaste ländernaav
LDCs

På många fanns frånhåll början medvetande graden under-ett attom av
utveckling skiftade från u-land till I det multilaterala tekniskaett ett annat.
biståndet upptäckte nödvändigheten skapa särskilda förreglerattman

prestationer, det gällde biståndetmottagarpartens när till minstde utveck-
lade länderna. Under biståndets förstaallra år rörde sig diskussionen i stor
utsträckning vilka krav FN, närmast EPTA, kunde ställa påom mottagar-

detnär gällde bestrida lokala omkostnader för projekten.att Svårighe-na
sådana insatser utgjorde bevis förten att u-landet genuintvar ett att var

i visst projekt, samtidigt allaengagerat ett medvetna hursom var om
knappa landets i fallmånga Den linjensvenska FNresurser attvar. var
skulle och integeneröst ställa fattigakrav på länder, intedeagera som
kunde möta.

jagNär våren 1953 sändes Sverige vid iatt representera möteett
ECOSOCs Technical Assistance Committee TAC det frågan,denvar

jag framför allt talade med den ansvarige i föreUD Hansom om avresan.
hette Dag Hammarskiöld och honom skulle jag träffa igen några veckor-

FNs generalsekreterare. Han snabbt klar ställning. Mansenare togsom nye
måste så inte biståndetsmed kostnaderatt snedbelastadese upp man
ekonomiskt mycket sårbara länders budgetar.

Erfarenheten lärde också Världsbanken det finnasmåsteatt typen av
utvecklingslån, vilkas innehåll, uppläggning och villkor anpassade tillvar
särskilt resursfattiga länder. Ur den insikten växte International Develop-

Association IDA framment på bankens Samtidigtstam.som en gren
började banken i sina redovisningar det ekonomiska och sociala läget iav
all världens länder indela idem income,att Low Middletre grupper
income Highoch income countries. Till förstaden hörde till attgruppen
börja med länder med BNP capita och år på högst 250 dollar.en per
Numera har taket höjts till 545 dollar. Under förstade åren talade man om

fjärde fattigamycket länder med nationalinkomsten grupp av en per
capita mindrepå än 100 dollar året.om

Enligt 1990 års Development frånReport Världsbanken tillhör numera
39 länder low-income countries, medan 58 länder återfinns igruppen

middle-income countries.gruppen
Under årens lopp har internationelladet medvetandet fatti-deattom

länderna bildar gruppering med särskiltgaste allvarliga och svårlöstaen
problem vuxit och spelar viktig iroll alla diskussionernumera en om
utvecklingssamarbetet. En särskild terminologi har skapats. I FN talar och
skriver vilketLDCs, Countries.är Least Developeduttytt Iman om
Sverige förkortningenhar blivit MinstMUL, Utvecklade Länder, dock

sällan utanföranvänt specialisternas krets.mera
För det tekniska biståndet betyder LDC-status länderna i särskiltäratt

1 OECD-DACI förkortningenbrukas förLLDC minst utvecklade 99länder.gruppen av



199150SOUinfra-ochbasbehovende s.k.påsikte delsmedbiståndbehovstort av
fattigasteofta de allradärlandsbygden,utvecklingendels påstrukturen, av

svårastdeanalfabeterna,egendomslösajord- ochfinns, demänniskorna
försvarslösa.och mestutsatta

LDCsförförmåntillåtgärderInstitutionella8.2

minst kre-countries deincomeLowbiståndet ärekonomiskadetFör
kvalificeradeinteu-hjälpen,offentligadengällerdetditvärdiga. närDe är,

finansielladärför sittfårochvillkor,kommersiellavanligaför pålån
Mjukhetengåvor.villkor ellermjukasärskiltpåi form lånbistånd somav

amorteringsfrihetinledningsfasi lånenelementkonstitueras avtre enav
låg30-50 år,oftastamorteringstidlångtiofem till år,vanligen på en

i IDAsadministrationsavgift sommöjligeni ställetingen ränta,eller en
fall.

utvecklingsbankernaregionaladeocksåharVärldsbankenlikhet medI
regio-tilllånegivningmjukmedsysslardotterinstitutioner,särskilda som

låginkomstländer.nernas
ocksåharfolklagrenfattigastedeföråtgärderInstitutionella att gynna

kapital-sig FNsSålunda ägnarbistånd.gällervidtagits detnär annat
UNCDFFund,DevelopmentCapitalNationUnitedutvecklingsfond,

utvecklingsprojekttillbiståndekonomiskthelt åtUNDP,förvaltas avsom
relativt småInvesteringarna ärfattigaste länderna.i debasbehovsnaturav

betydadärför ändåkananknytning ochlokalstarktoftahar enmen
böndernasunderlättaexempelvis gällaregion. Det kan attförmycket en

vägnät.lokaltbyggaområde ettvissti attmarknadsföring ett genom
form gåvor.ibistånd skerUNCDFs av

sinmarkeraSverige,främstländer, attbörjade några1973Från år
bidragetordinariesidan detvidLDCssärskilda att avgenomomomsorg
biståndförfondtillbidragsärskiltläggacentrala kassatill UNDPs ett en

princip på sättianvändsMedlen somländerna.fattigaste sammatill de
pågåendedeförstärkningtillgårfondencentralai den avenmenpengarna

länderna.utveckladei minstdeprogrammen
till 3 dollarbidragensärskilda svenskauppgick deförsta åretdetFör

förfondentillmilj. dollar15,5totalt drygtmedsju länderbidrogmilj. 1989
Sverige.fråntredjedelartvånäradärav komi LDCs;särskilda åtgärder

solidaritetfrågaLDCsSverige och8.3 omen-
medi linje,liggerLDCsiverksamhettill UNDPsbidragsärskildaSveriges

i mångauthållighetochkonsekvensmedvi uttrycktövertygelse, somen
oftastochstarkastedetspringersammanhang. Den ytterstmultilaterala ur
inne-solidaritetstanken. Dennämligenu-hjälp,för vårmotivetåberopade
allragäller dedetsärskilt stark närsolidaritet blirkänslanbl.bär att ava.

behövande.därföroch mestvärst utsatta
inledningsvis diskuterardeli sin allmänna1001962,Proposition som

till dehjälpensvenskadenmotiv, konstaterarutvecklingsbiståndets att
100ibottnardenmotivering ännågoninte kräverfolken somfattiga annan



SOU 199150känslor moralisk plikt internationelloch solidaritet, i uppfattningvårav
ochjämlikhet.människovärdeom

Tankegången iåterkommer proposition solidariteten10168 där sätts
främst bland utvccklingshjälpcns motiv.

Användningen själva orden solidaritet solidariskoch har högav en
frekvens i offentligaalla u-hjälpen isammanhang. där behandlas. proposi-
tioner, utlåtanden, promemorior, anföranden i utanför riksdagen.och Jag
citerar ytterligarenågra i tillägg tillexempel de redan nämnda.

Regeringsdeklarationen i Riksdagen 313 1976 Vad vi forgör u-länder-
fråga internationell solidaritet.ärna en om

Utrikesministern Sven Andersson ipå FN-dagen Malmö år 1976 den
internationella Solidariteten kräver biståndsinsats rikaökad de län-en av
derna
Utrikesministern Karin Söder i generalförsamlingFNs 13101976 De
rika länderna, i solidarisktöst och har ett ansvar för förverkligaväst. att
tankarna ekonomiskbakom världsordning.en ny

Statsministern iOla Ullsten riksdagen 123 Vi1980 måste männi-
skorna i rikade länderna förstå inte solidaritetensbara budatt att utan

ekonomiskaockså vårt egenintresse kräver vi bidrar till förbättra deatt att
sociala villkoren för fattigvärldens människor.

Regeringsdeklaration 1831981 Svensk biståndspolitik har sin igrund
solidariteten människor imed de fattiga länderna.

fastJag har här bl.a. uppmärksamheten på några uttalanden under de
borgerliga regeringsåren solidaritetens krav. tilläggasDet kan detattom

oftareallt solidaritethände, ordet med moral. Utveck-att ersattes
lingsbiståndet förklarades moraliskt imperativ. 1981 uttaladeettvara
exempelvis i riksdagensOla Ullsten biståndsdebatt det grundläggandeatt
skälet för bistånd moraliskt.är Men moralen bevekelsegrundsom

faktisktnämndes också i proposition 1001962.
Solidaritet i det speciellaär sammanhang, här gäller, ord medettsom en

något innebörd.svävande 1huvudsak betyder det, Sverige sigställer påatt
u-ländernas sida i kampen inte förbara högre levnadsnivå ocksåutanen
för rättvisa i internationellastörre det samhället, behandlingsådanen en

u-länder jämlik ide kan spela roll världsekonomin Menattav en osv.
dessutom oftaanvänds ordet på innebärasådant det måstesätt att att
Sverige solidariserar sig med de eftersatta inom u-lands-mest grupperna
samhällena. i solidaritetensKrav inre utjämning.på inrereses namn en en
rättvisare fördelning frukterna ekonomiska framsteg,de görsav av som
bl. biståndet.resultatettsoma. av

Solidariteten tolkas villäven så, den lägga tonvikten i biståndet påatt
hjälpen till de länder där den genomsnittliga levnadsstandarden är som
lägst svårigheternaoch åstadkomma framsteg Ochstörst.att termenssom
användning tycks i det här sammanhanget betyda Sverige i praktikenatt

gåvobiståndet helt tillnästan bör koncentreras sådana länder.attanser
långt visserligenSå har inte varit beredd gå när det gällt detattman

Jag har här lånat sammanfattningUDs i pressmeddelandedaterad 16ett mars
1962. lOl



bilaterala biståndet. Vissasvenska SOUdelar därav, exempelvis 199150bistånd genom
BlTS, är nästan helt undantagna från den vi härtyp av resonemang, som
kort beskrivit. Men det multilateralanär gäller de biståndsprogrammen

Sverigehar envist fullföljt linjen mycket betydande delatt en av resurserna
staterförbehållasmåste LDC-gruppen av

8.4 Diskussionen i FN LDCsom

Inom FN-systemet har diskussionen LDCs särproblem frågorochom om
åtgärder från de rika ländernas sida till del utspelats på etten mera
principiellt plan. Det har huvudsakligen skett i samband med meningsut-
bytet det andra och i någon mån tredje utvecklingsårtiondet liksomom
under den utdragna debatten ekonomisk världsordning NIEOom en ny

inomoch nordsyddialogen.
1973I års generalförsamling medverkade Sverige till att separaten

Åretresolution beträffande särskilda åtgärder till förmån för LDCs.antogs
Övreefter inträffade den händelsen u-land Volta, Burki-att ett numera-

framträddeFaso i generalförsamlingen riktadeoch särskilt tackna ett-
till Sverige för landets bistånd till LDCs.

Vid sidan härav åsiktsutbytehar i konkreta FN-biståndetsett termer om
faktiska omorientering biståndsandel for förekommitstörre LDCsmot en
särskilt i UNDPs styrelse.

I den principiellt diskussionenhållna har Sverige skjutit fatti-demera
länderna i förgrunden flera skäl, angivitsnågra har igaste detav varav

föregående. Därtill ikom debatten internationelladet biståndetsatt om
nivå finansieringoch flestade inte alla överens LDCsattvar om om- -
utveckling huvudsakligen beroende internationelladet biståndet.var av

Sverige iNär olika FN-sammanhang krävde ökade biståndsåtaganden
de rika länderna motiverades kraven fattigastemed de ländernasav stora

biståndsbehov, vad händeän med den ekonomiska världsordningen.som
fattigasteDe länderna hade begränsade möjligheter låna på deatt pengar

internationella kapitalmarknaderna, eftersom intede kunde klara allt-en
för skuldbörda.tung

Skuldsättningens omfattning utgjorde redan på l960-talet problemett
för många u-länder, bland fattigaste.även de förvärradesDet vi vetsom
snabbt årtiondena därefter.under Men storleken på u-ländernas upplå-att
ning ansågs bekymmersam för 25 framgårår sedan inte minst svenskaav
inlägg i internationelladen diskussionen tiden.på den inspireradesDe av
den framladeFN vid 1960-talets mitt framstegen underrapport detom
första utvecklingsårtiondet, bl. fingret på avtappningdensattesom a. av u-
landsresurser, förorsakades omfattandeden skuldtjänsten.som av

Just diskussionensambandet med andra utvecklingsårtiondetsdetom
strategi gjorde 1970-talets tidigare del särskiltsåg intensivatt svensken

3 länder förDessa har övrigt namngivits iFN rad resolutioner åren.av en genom
Ursprungligen de 25 femtontalsedanhar länder tillkommit. Någraettvar statermen
har ocksåerhållit mest-gynnad-nation-status i detta sammanhangpå grund av enakut nödsituation resultat naturkatastrof, krig 102eller dyl.som av



SOU 199150medverkan i LDCs. generalförsamlingendebatten I 1972 framfördeom
Sveriges talesman meningen förstaden u-ländernas skuldproblem iatt

lösas ökning offentligahand borde det biståndet ochgenom en av en
uppmjukning biståndsvillkoren, enligt till frånhem UDrapportav en

FN-delegationen i särskiltden svenska New York. det fattigasteAtt devar
dilemma i framgickländernas då hade tankarna i mångaman samman-

hang.
juni år tillI sände FNs generalsekreterare enkät allautsamma en

medlemsstater, handär bad deras synpunkter på andra utvecklingsår-om
tiondets målsättningar. Det svenska levereradessvaret, som senare samma

innehöll särskilt avsnitt till förmån förår åtgärder minstdeett om
utvecklade bland utvecklingsländerna. Avsnittet började i min översätt-
ning

sittl utvecklingsbistånd Sverige givit särskilthar länge tillstöd de
fattigaste länderna bilateralbåde med avseende på och multilateral hjälp.
Fattigdomskriteriet viktigastede hänsynstagandena inteär ehuruett av -

i utvecklingssamarbete.det enda svenskt Därefter särskiltåberopas-
Sveriges bidrag till och fattigdomsoriente-IDA UNDP exempel påsom
ringen i det biståndet.svenska

När det gällde IDA detta helt korrekt eftersomkonstaterande,ettvar
stadgeenligt dirigerade sinIDA hela låneverksamhet till lowgruppen

income countries. fall låg till. fördeI UNDPs det något annorlunda Här
Sverige envis kamp för omorienteringåstadkomma UNDP-atten en av

geografiskabiståndets fördelning.

8.5 ochUNDP LDCs

särskiltFrågan blev aktuell då i början övergickUNDP 1970-talet tillav
landprogrammering. förutsatte varjeDen metoden land skulleattnya
tilldelas Indicative Planning Figure för femårs-IPF, gälldeen s. som en
period. IPF skulle kunna med SIDA-termen landram,översättas detom

för förhållandetinte det IPF måste med vissaattvore en omges reserva-
tioner, framför allt den skulle i enlighetväxaatt programmets resurser
med de beräkningar, hade bestämt landramens storlek. Docksom gav -

uppfattningoch IPF vad mottagarland normalt kan räknaettger en om-
i form frånmed biståndsresurser i sin utvecklingsplanering.UNDPav

första femårscykel frånLänderprogrammens löpte 1972- 1976. Då det-
skrives befinner i fjärdeden 1987- 1991. diskuterasJustta oss nu

vilka principer för femtebör gälla den cykeln.som
introducerades befannDå sig länder Grekland, Island,systemet som

Kuwait, SpanienIsrael, och Tjeckoslovakien tilldela-bland de länder, som
IPF. länder har från ifrågavarande för-des Dessa avståtten sex numera

Formellt har frivilligtmån. det skett sig biståndet. Iatt avsagtgenom man
praktiken förgicks i vissa fallbesluten påtryckningar.ganska bestämdaav

utanförVissa andra länder u-landskretsen, särskilt i Europa och dess
närhet, står alltjämt kvar UNDP-bistånd sjunkan-imottagaresom av men

omfattning. Bulgarien,de Cypern, Ungern, Malta, Polen, Portugal, Rumä-
nien, Jugoslavien fått vidkännashar nedskrivning sinabetydande 103en av



SOU 199150fallfrån första till fjärde IPF-cykeln, i vissa halve-änlandramar mer en
ring.

egentligaAlbanien kvarvaranderäknas EuropasUndantaget är som som
ditHjälpen har ökat åren.u-land. genom

jämförelser gjorts laborerar med absolu-tilläggas de harDet kan att som
penningvärdeförsämringenfortlöpande blirtill dental. Tas hänsynta

förskjutningarna tydligare.än
bedömning frågor fram-för Sveriges dessa harUtgångspunkten av som
fattigaste i fördel-varit länderna måstegått övertygelsen, deatt gynnas

förstatillgängliga u-hjälpsmedel. då den cykelns rambe-ningen Redanav
förfäktade Sverige i styrelse LDCs måstediskuterades UNDPslopp att ges

förtur i biståndet.
iför övrigt beslut samla 25 länderkan FNsDet att separatnoteras, att en

kategori minst utvecklade kom 1971, dvs. det år dåoch kalla dem
Änfart. intensivareför verksamhetlandramarna UNDPsdebatten togom

fördelningenemellertid,meningsutbytet då arbetet med de vänta-blev av
påbörjades. Sverige gjordeIPF-cykeln dåde under andra enresurserna

för sin lejonpartenenergisk insats för gehör synpunktmycket att att av
dirigeras till fattigaste u-länderna. Andra ländermåste deUNDPs resurser

omfördelningåsikterna.svenska Resultatet blev betydandedelade de en
därefterfördel. vidare-till fattigaste ländernas Samma harde process

femtedelar tillfyra landramarnas gårutvecklats så, att av summa enn.
capita på under 750 dollar år. LDCsländer med BNP pergrupp av en per

får dela på 55% UNDPsdvs. på 35 länder av samman-en grupp ca- -
viss till regionala och globala projektlandramsbelopp. En del gårlagda

till omkostnader.och programmets
från till 87 °0cykeln, löper 1992 1996, skallFör 5e programmetsavsom

landramsbelopp till LDCs.totala gå
däribland nordiska, varitSverige länder, de har ochoch många andra är

liknande FN-fondersinte ingripa i och andra verk-angelägna UNDPsatt
universali-förefallersamhet på sådant de sättasätt attett att programmens

i fråga. Universaliteten skäl grundläggande ochmångaär utomor-tet av en
intedentligt viktig princip, för all FN-verksamhet,gäller nästan somsom

i begränsat antal länder.sådan den endast kan ägaär ettnatur att rumav
inte fattaUNICEF, WFP och andra kanGlobala UNDP,program som

tillformella avskaffa universaliteten. Skulle så ske dörrenbeslut öppnasatt
oändliga legitimitetdebatter det eller andra u-landets motta-somom ena

utvecklingshjälp.avgare
fall tidigare verkligt dilemmavalde denI UNDPs utvägen ett attman ur

gjorde biståndföreskrev utvecklade länder anspråk påatt om meraman
bidrag till överskridafrån ekonomiskaUNDP, borde deras programmet

tillbiståndet dem. De skullede kostnader UNDP åsamkades genomsom
bli netto-bidragsgivare till gäller den enklaverksamheten. Numeradå s.

capitahar på 3 000 dollar året,regeln länder, BNP överatt en per omsom
från Samtidigtbistånd och erhåller UNDP.skall betala det de begärsom

i u-hjälpsprogram.understryks alla sammanhang UNDPs karaktär ettav
utanför tredje från anspråkvärlden avstå påLänder göraattuppmanas
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199150SOUför mycket längese-UNICEF redantilläggasDet kanUNDPs attresurser.
utvecklingsländerna.sitt biståndinrikta påheltdan beslöt att

variti iöstblocket Europaflesta ländernahar de motta-Som nämnts av
varithuvudsakligenhärför harhjälp från UNDP. Skälenvissgare av en
igenolyckligt UNDP slogedetpolitiska. harMånga attmenat vore om

Östeuropa. for vidmakthållapå glänthålla dentill Bättre är attdörren att
föri allamellan ochvetenskapliga kontakter öst västtekniskavissa och en

form.acceptabel
ifråga-mindreeller öppetSverige, har dockdäriblandländer,Några mer

UNDPverksamhetrelativt mycket blygsammadenäven settsatt som
Bulgariendrivit i Polen, Ungern,länder etc.som

betänklighe-i torde dock detidens händelser EuropaEfter den senaste
för Sveri-dagordningenavföras frånhaft,till har kunnaäventyrster, man

biståförrejäl bit u-hjälpskakansjälvaeftersom vi attdel, tar avennuges
verklighetenexempel på hurEtttidigare östblocketsrad det stater. nytten av

delegaterför svenskaomprövning Mengamlaframbringar teser.aven
positioner,till frånslånödgas reträttnågotdet kännasmåste genant att som

övertygelse.förfäktat med sådanfleraunder årman
diskussionenvidfattigdomskriteriumtillämpningensvenskaDen ettav

olika u-länder har,mellanfördelningen UNDPs typer avresurseravom -
intensivaste debatteri defört in vårt land någraframhållasbördet av-

till våraOch motståndarnai styrelse.förekommit programmetssom
uthållighet.visatståndpunkter har stor

utgjortskundehar väntai motståndarlägretKärntruppen avsom man
utveckling-hunnit bit påbraNågra dem harlatinamerikanska stater. enav

förhållan-missnöje på detmed uppenbartde har ändåMenväg. settens
dirigerasfortlöpande överinkomsterUNDPsallt deldet, störreatt aven

sistnämndaflestade deAsien Afrika. synnerheti och Itill länderna av
finnskaribiska områdetLatinamerika och detkategorin LDCs. Itillhör

Haiti.nämligenland,sådantbara ett

människornatill fattigasteBistånd de8.6

möjligasträvandena åstadkomma störstasvenskaVid sidan de attom
inter-intresse åtSverigefattigaste har ägnattill ländernabistånd de stort

i u-länder.fattigaste befolkningslagren allaförinsatser denationella
situationunderpriviligierade människornasStåndpunkten de mestatt

anförts i internadenbiståndet harsärskilt uppmärksammasmåste genom
dåbiståndet hördesalltifrån Närbegynnelsen.svenska debatten ungtvar

där deför hjälpverksamhet,formulering, varnadevitsigdåoch ensomen
rika.fattigatill ländernasfattiga överförde derika ländernas resurser

1950-taletsgeneralförsamlingsmöten underinlägg i FNsSvenska senare
iutjämning u-länderna.socialfråganibland behovetberördeår av enom

förökatpåi 1959 års möteSverige krav ett utrymmereste som --
ochlöne-betydelsensociala dimension. Då taladesutvecklingens avom

arbetarskydd,sysselsättningsskapande åtgärder,socialförsäkringsfrågor,
inläggRisken med denomskolning handikappade typen varavosv.av

slags 105för u-ländernamisstänkasförstås talaren kunde ettattatt somse



i-länder.maskerade 199150Mera rakt på fattigaste folklagrens SOUde problem gick
på 1960-talet. 1961 talade Sverige i FN behovet social rättvisa iman om av

u-länder.
tiden sig förNär närmade det iarbetet utvecklingsstrate-FN påstora en

för 1970-talet, intensifierades diskussionenockså fattigastesde läge.om
1968 uttalade den svenske italesmannen generalförsamlingens andra ut-
skott det nödvändigt lägga starkare tonvikt socialpå och ekono-att attvar
misk utjämning i all utvecklingspolitik. inte,Det räckte menade han, att
applicera bruttonationalproduktens för fastställamåttstock på landett att

Ävendess grad utveckling. värden individens till utbildning,rättav som
till inkomstbringande arbete imåste med räkningen. iMan måstetasosv.

tidigarehögre grad laboreraän med sådana förkonkreta, de underprivili-
gierade människorna särskilt viktiga målsättningar i kommande ut-en
vecklingsstrategi.

intensivareDet vid tidpunkt allt svenska intresset för befolk-samma
ningsfrågorna sidanå och näringsfrågornas kvantitativa kvalita-ochena
tiva aspekter å den andra utlöpare intresseinriktning, närvar av samma

likavälden akuta den kroniska misären i diskuterades.u-landsom
1969 uttalade svensk delegat i FN andra utvecklingsdekadensatten

övergripande målsättning förbättramåste enskilda individensdenattvara
levnadsförhållanden. Strategin tillämpamåste integrerad på ut-en syn
vecklingens ekonomiska socialaoch element.

Därmed uttrycktes två huvudtankar, skulle komma spelaattsom en
framträdande i Sverigesroll ansträngningar formuleringarnapåverka iatt
andra utvecklingsårtiondets strategidokument.

integreradeDet synsättet utvecklades vältaligt den svenska delegatenav
i 1970 generalförsamling.års föreslogsDär strategidokumentets inled-att
ning förklaraborde utvecklingensdå syfte förbättraäratt yttersta att
människans levnadsvillkor, borde rättvis inkomstfordelning åstadkom-en

till förmån för social rättfárdighetsåväl effektivitet i produktio-mas som
nen.

Initiativet följdes i generalförsamlingens plenum, där Sverigeupp ge-
Thorsson förklaradeInga utvecklingens mål djupastatt settnom var av

social nödvändigtDet utjämna sociala och ekonomiskanatur. attvar
klyftor.

Under 1971 generalförsamlingårs kom Inga Thorsson vid tillfälleett
konkret in biståndetpå till LDCs. framfördeHon Sverigesmera som

mening faktorer viktiga hänsyn till då UNDPs landrambe-att tre att tavar
lopp fastställasIPFs skulle de minst utvecklade ländernas behov,- -
nödvändigheten korrigera historiska orättvisor möjligheten föratt samt

avancerade u-länder sigpåta del projektkostnaderna.störreattmera en av
tilladeHon Sverige berett höja ökningstakten i årliga bidra-deatt attvar
till förutsattUNDP, varje ökning huvudsakligen föranvändesattgen

bistånd till LDCs.
I sammanhang under generalförsamlingsmöte sadeett annat samma

hon, LDCs måste beredas vissa fördelar inom för utvecklings-att ramen
strategin, eftersom mindre behandling innebar diskrimine-en gynnsam en
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199150SOUÅterigen förhoppningenhon attuttryckte enländer.sådanaring mot
till dem.biståndetförskullebidragSverigesdelbetydande reserverasav

i andraanförandeiÅret delegatsvenskunderströk ettdärpå annanen
inkomstut-vidtaföru-landsregeringarna hade ett attutskottet ansvaratt

befolk-fattigasteförsituationen deFörbättraföråtgärderjämnande att
länder.vederbörandeiningsgrupperna

utvecklings-andrastrategin under detrörandedokumentsedanNär ett
eko-kring denalltjämtSverigeansåg attårtiondet resonemangenantogs,

Svenskamycket.försigfått bredahadebetydelsetillväxtens utnomiska
tämligenbehandlatshadesynsättetintegreradebeträffande detyrkanden

i frågaförslaglandsvissa spår. Vårttillåtits sättadekallsinnigt även om
välfärdmänniskansenskildadenegentliga målutvecklingsarbetets -om -

vunnit gehör.dockhade

Avrundning8.7

LDCstillhjälpsärskildfrågornaiSverigesfårdettaMed omengagemang
u-ländernainomresursfördelningenrättvisa iutjämning och ansesoch om

framsigsträckerochmångfaldigasExemplen kan genomdokumenterat.
ombudvilkavarit desamma oavsettharOrdalagentill våra dagar.tiden

utrikesledning de representerat.vilkenordet ochförtsom
luftats i debat-tankegångar,speglat dei FNinläggenSamtidigt har som

hemmaplan.svenskpåten
tillstödsittutrikesutskottet19712betänkandesittiexempelEtt gavnr

Strateginutvecklingsstrategin.avseende påförde medSverigepolitikden
inkoms-fördelningrättvisareenutskottet,anförde avville åstadkomma,

rättvisa ochsocialfrämja bådei syfteförmögenheten enoch attten
måttnå störresysselsättningen,höja ettproduktion, avsevärt aveffektiv

utbildning,tillmöjligheternaförbättravidga ochinkomsttrygghet samt att
skyddaliksomvälfärdsocialoch attbostädernäringstillförsel,hälsovård,

miljön.
utvecklingsstrategi präglasFNsuttalade utskottet avattTvå år senare

u-länder-betoningochrättvisetänkandeutjämnings- ochsocialt avenett
oberoendesträvan motnas

nordiskadeutskotteterinrade197827 attbetänkandesitt omI nr
meningenframförde den attårsmöteVärldsbankensi1977länderna
LDCs ochåtuppmärksamhet attökadstarktbordeVärldsbanken ägna en

socialagenomföraåtagit sigtilldelas länder attsärskilt borde somresurser
vidledning ännuoperativaireaktionen bankensfårreformer. Man anta att

förströdd.tidpunktdenna var
givet-Sverige deltogi Paris.LDCsFN-konferensägde1981 rumomen

årnågraunderfår konstateraaktiv roll. attAnnarsspeladevis och manen
sidafrån svensktalades det1980-taletbörjanoch1970-taleti slutet avav

frågantidigare. Meni u-länderna änutjämningoch omLDCsmindre om
i och medförgrundeniåterLDCs träddeförförmåntillsärskilda åtgärder

l980-talet.skärpning mittendramatiskaskuldkrisens av
samråds-särskildaskett,bl.a. detårtionde har attsistnämndaUnder

107antalförledning UNDPunder ettbildatsbiståndsgivare avavgrupper av



minstde utvecklade länderna. I den Sverige SOUmån haft bilaterala 1991 50bistånds-
i sådana länder, har vår land aktivt deltagit i dylikaprogram gruppers

möten.
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199150SOUstrategierochutvecklingsårtiondenFNs9

strategierochutvecklingsårtiondenVarför9.1

skulle1960-taletKennedyJohn F. attÅr presidentUSAsföreslog1961
initiativet accepte-amerikanskautvecklingsårtionde. DetFNsbenämnas

1960-talenoch1950-bådeinleddesvissåPågeneralforsamlingen.rades av
på denutspelamerikanskarubrikfångandeklatschiga ochdelför FNs av

område ländermångaFörfattigdomsbekämpningensinternationella -
konse-avsevärdafåtttidenmeddehargivarsidanSverige pådäribland -

tillstå,måste attutvecklingen mandenljusetiMenkvenser. senareav
appellerna,flammandedesig mednöjthariinitiativtagarna settstort

till FN-siktlängrepåstödetfinansielladetgälltdet harnäråtminstone
IMF.ochVärldsbankenfrånbortserominsatser man nusystemets

1970-talet,dvs.utvecklingsårtionde,andraförförberedelserna ettDå
1980-utvecklingsårtiondet.förstadettill1960-taletdöptesinleddes om

Developmentutvecklingsårtiondehetteengelskatredje. Pådetblevtalet
bruki allmäntDD3ochDD2DD1,förkortningarnakomSnartDecade.

i oftavianvändermödaoch sammainternationellt. För utrymmeatt spara
i dennaförkortningar text.engelska

påländerochbiståndsorganisationerhadeutvecklingsbiståndetInom
måsteu-ländernapåkravställt attlängesedanUSAgivarsidan även -- inomländersådanaregelblev attutveckling. Det snartsinförplanera

utvecklings-sinainventeradedelsfemårsplanervanligenförramen -- angripas,skulleproblemenför hurgjordedels ettproblem, programupp
olikademellanprioriteternainbördesdeochuppnåsskullevilka mål som

utvecklingsuppgifterna.
skapaförsök attkunde ettutvecklingsårtiondena sommed sesIdén

problem,ehurusamfundet,internationellaför detmotsvarandenågot
ochekonomiskaåstadkommapåinriktadeshelt attmålochåtgärder
delländernasutveckladedeFöru-länder.i kretsenframstegsociala av

resursöverföringar deochinsatsermedverkan,påvilka kravfråganblev
kortfrån,avståkundeprivilegier deochförmånervilkakunde acceptera,

redo attutjämningensochrättvisansi namn vardestödåtgärdervilkasagt
och vägarna attmålsättningarnadeklareradedekundeNaturligtvisvidta.

för deMenåtaganden.bindandetill någralandnågotledainteuppnå dem
socialaekonomiska ochdetpåarbeteorganisationernasinternationella

krävdesvadklargöraochmålställa somuppgiftenändåfick attfältet upp
internationelladenliksombetydelse,nåskunnaskulle storför deatt

spår.förberedelsernasiföljdedebatt som
uppmärk-fokuserasamfundetinternationella attdethjälpteDekaderna

ländermångatillleddeochproblem attländernasfattigapå desamheten
konkretaradEnsamarbeta.möjligheteroch attattitydersinarannsakade
ställning.ochdemöverväga tamedlemmarnödgade attochväcktesfrågor

internationelladenfrågeställningar,sig mångadetilldrog somSverigel

tillutvecklingsbiståndetlanseringpresident Trumansmed avinleddes1950-talet 109Point 4.underländerna namnetfattigade



diskussionen utvecklingsstrategierna betydande intresse. SOUom reste, ett Inte 199150
sällan lär de följde diskussionen vid den tiden och efteråtsom ha fått
intrycket, många debattämnenatt hade tagits på svenskt initiativ. Detupp

emellertid sällan fallet. I meningsutbytetvar stort sett hemmaplanpåvar
reaktion på problem, tidigare dragits framen i ljuset i internationellasom

fora.

9.2 Första utvecklingsårtiondet DDl
Diskussionerna målsättningarna för DDl blev aldrig särskiltom kompli-
cerade eller utdragna. Betydande enighet nåddes tämligen snabbt om
huvudmålsättningen, med resolutionens ord gick på u-länder-som ut att

skulle nå en årlig minimitillväxt nationalinkomstennas %med 5 vidav
årtiondets slut. Härför behövdes ökad resursöverföring till u-länderna.en
Den borde så möjligt nå omkringsnart l desom totalaprocent av
nationalinkomsterna i de ekonomiskt utvecklade länderna.

Här framfördes för första gången idén det enprocentsmålefom s.
för utvecklingshjälpen. Sverige siganslöt omedelbart till tanken och den
lanserades vårt land särskilt omhuldad målsättningsom ien av proposi-
tion 10062.

En rad andra viktiga förslag väcktes i FN-debatten DDl, exempelvisom
åtgärder för stabilisera råvarupriserna.att Det blev därefter ständigtett
återkommande inte minst i svenskatema debattinlägg i olika delar FN-av

Tanken förstärktpåsystemet. biståndett Särskilda fonden ochgenom
EPTA allmän uppslutning. Uppmärksamheten fästesvann vid vikten av

utveckla de mänskligaatt i u-länderna. Självfallet slöt Sverigeresurserna
bakom det framförda kravet på ökadupp demografisk forskning.nu Etten

förslag framfördes,annat gick på u-ländernasom nu ut under 1960-att
talet borde öka sin industriproduktion med 130 %.

Dessutom borde u-länderna bygga mellan 19 och 24 milj. bostädernya
och vissasätta minimistandards på hälsovárdsområdet. Här fick alltså
utvecklingens sociala dimension viss uppmärksamhet, speladeen men
ännu underordnad roll. Ekonomerna domineradeen alltjämt scenen.

Sverige hade inganämnts svårigheter ansluta sig tillsom och aktivtatt
stödja förslag denna karaktär. När beslutet i generalförsamlingenav togs
höll svensk delegat anförande, där hanett särskilten utvecklade tankar om
det nära sambandet mellan ekonomisk och social utveckling, ett tema som
Sverige sedermera ständigt skulle återkomma till. Samtidigt drog han en
lans för kooperationen, särskilt på producentsidan, inomdvs. jordbruket.

Här hemma ägnades de internationella DDl-diskussionerna för-en
strödd uppmärksamhet. Man kan dock observera statsministern i 1961att
års remissdebatt hade del säga u-ländernasatt behov stabilaen om av
råvarupriser. Vi måste, sade han också, verka för frihandelökad och
mindre protektionism. Befolkningsfrågan fördes på tal. Samverkan inom
FN förordades väg insätta kostnadskrävandeattsom åtgärder tillen mera
förmån för u-länderna.

Som nämnts ställde sig proposition 10062 i DDls anda bakom 1°0 -målet. Det gjorde år också statsutskottet i sitt betänkandesamma 135. 110nr



199150SOUDDl.i FN1961hösten antogsresolution, omdenåberopadesDärvid som
review de eventu-mid-termföretogs1960-talet avmittenVid en s.av

mångadärvid konstatera attkundeAllaårtiondet.underframstegenella
påfallandeNågraorealistiskt högt.hade meramålsättningarna sattsav

invånarefattiga ländernasförlevnadsnivån deitill bättredetFörändringar
göratill den slutsatsen attsig utanSverige anslötiakttas.knappastkunde

Menhemma.härellersig i FN endiskussionenisignågot väsen vareav
framåtaktivt mottänkteSveriges delför attföljd blev även numan

DD2.förförberedelserna

förberedelserDD2utvecklingsårtiondetAndra9.3 -
energisk ansatsmycketochmarkerarDD2för meraFörarbetena en ny

iutvecklingengällerdethemmaplan, när u-påoch härinternationelltbåde
underNationernaFörentaavsnitt hurtidigarei settVi harländerna. ett

medlem-injektionkraftigupplevahälft fick nyaförsta av1960-talets en
tillbl.denledde attvi konstateratSom u-tredje världen. a.från denmar

ochkommittéerstyrelser,radiinflytandesittökadeväsentligt enländerna
l960-taletunderu-ländernadärtill kom attMeninom FN-systemet.råd

verk-vilkasFN-organ,tvåtillkomstengenomdrivalyckades nyaockså av
önskemålu-ländernasåterspegladegradi högarbetsformerochsamhet

prioriteringar.och
UNI-andraDettillkomstår.1964med varUNCTADDet somena var

iprincipbeslutförstaefter1967årverksamhet ettsinbörjadeD0, som
FNstillförvandladesUNIDO etttidigare. avtvå årgeneralförsamlingen

särskild enhet ettdockfannsUNIDO s.Före1985.fackorgan en -
frågansig åtägnadeFN-sekretariatet, ominomindustricentrum som- ibildade kärntruppenpersonalDessu-länderna.utveckling iindustriell

FN-organet.det nya
and Deve-TradeConferenceNationsUnitedförstavid den onRedan

ideltagande treindelning de staternaskeddeIUNCTAD avlopment en
andraochvästeuropeiskaBAfro-Asiatiska stater;nämligen Agrupper,

desnabbtfannCoch attAGruppernalatinamerikanska stater.Cländer;
vadtidigtbildadeochintressenochproblem gemensammamångahade

sistnämnda77-gruppen. DendärefterWS-gruppen,kalladesförstsom
iöverlevdegruppsamhörighetenbakomliggandedenochbeteckningen

bredmedöverträffade 77medlemmar snartantaletår, ävenmånga om
marginal.

solida-föruttryckblevden ettbetydelse attfick77-gruppen stor genom
denuppträddeåren10-15förstadeUnderu-länderna.mellanriteten

politiken.internationellakraft i denenhetligensom
världenstredjegruppering, staterpolitiskamed den somTillsammans

förorganisationsinformerade s.stormaktsblockenutanför genom
kraft itredjeverkligen77-gruppenutgjorde ennon-aligned stater,

ochbetydandesammanhållningenårmångaUndervärldspolitiken. var
världskonferen-serieförslagframgångsrikt läggadärför om enkundeman

ekonomiskavärldensFN-generalförsamlingispeciella debatter omser,
lllarbets-internationellaiförändringarviktiga organssociala problem,och



former alternativt reformerstoppa inte gillade, diskussioner SOU 199150som man
ekonomisk världsordning i och utanför förom FN,en ny nämna någraatt

initiativ.
Under förstade 10- 15 åren blev i debatterna mellantonen 77-gruppen

och västerländska i-länder ofta hätsk och urartade till improduktiven
konfrontation. Det gällde bit in på 1980-talet fram till tidpunkt, dåen en

flerallt länder i i-landsgruppernaoch mått besinning ochu- ettgreps av av
började sänka röstläget. Viktigast dock det förhållandet splittrings-var att
tendenserna inom 77-gruppen blev allt påtagligare. Många u-länder, sär-
skilt sådana kunnat registrera vissa framgångar i sina utvecklings-som
strävanden, upptäckte deras intressen iatt många avseenden skilde sig
från andra u-länders.

Men för återgå till utgångspunktenatt islutet 1960-talet ställdesav- -
77-gruppen inför sin första uppgift, nämligenstora så mycketatt som
möjligt påverka förberedelserna för DD2. Det gällde möjligt deatt om
rika i-länderna utfåstelsergöra väsentligtatt ökat utvecklingsbiståndom

sigåta förasamt att sådan u-landspolitik,att särskilt handelspolitik,en att
u-ländernas intressen gynnades.

Till den ändan enades länderna i 77-gruppen både vissa målsättning-om
för DD2 och antal krav, skulleettar ställas rikapå de länderna.om som

Därmed inleddes mycket dramatisktett skede i relationerna inom FN
mellan och u-länder, pågick in på 1980-talet. Debatten DD2som om
fördes tidvis förmed den utanförstående observatören skrämmande hätsk-
het.

Konfrontation blev i ännu högre grad betecknande för förhandlingarna
ekonomisk världsordning, New Internationalom en ny Economic Order,

NIEO. När vissa element dessa överläggningar flyttades tillav ett nytt
forum, nämligen nordsyd-dialogenz,den skedde det i förhoppningens.

de skulle kunna ske iatt mindre upphetsadom atmosfär. Som vien vet,
blev resultatet alltjämt magert.

År 1979 beslöt FN söka reducera debatternaatt den världsord-om nya
ningen till omfatta några få konkretaatt frågor, under följandedesom
åren för sig kunde bli föremål för förhandlingar mellanvar i-länder.ochu-
Dessa s.k. globala förhandlingsrundor skulle ersätta nordsyd-dialogen
och de ofruktbara generaldebatterna i FN åtgärder för råda bot påattom
u-ländernas problem. Till de ämnen, kunde bli föremål för förhand-som
lingar inom FNs hörde enligt förslaget råvaruöverenskommelser,ram

utvecklingsbistånd,energi, frågormonetära frågoroch resursöverfö-om
ringar till u-länderna. Intentionerna bakom tanken på globala förhand-
lingsrundor säkert berömvärda hade feletdetvar de aldrig för-attmen
verkligades.

Det säger också något intensitet,den med vilken u-ländernas utveck-om
lingsproblem i-ländernasoch förhållningssätt diskuterades på 1970-talet,

FN höll två särskildaatt imöten FNs generalförsamling helt koncen-som

2Nord-syd-dialogen institutionaliserades Conference International Econo-som onmic Cooperation CIEC och ägde på Frankrikes inbjudan i Paris mellanrumdecember 1975 junioch 1977. 112



trerades hithörande frågor. SOUpå 199150De ägde 1974 och 1975. Decennietrum
tredjeavslutades med specialsession i generalförsamlingen år 1980, dåen

DD3zs målsättningar diskuterades.
Vi kan emellertid inte fördjupahär i inträngande historiskoss en mera

redogörelse för u-ländernas inför formuleringenagerande DD2-strate-av
gin. Vi kan endast konstatera tydligareu-länderna tidigare ochän medatt

samfälldadet hela kraft artikuleradeagerandets sina förväntningar och
krav på världssamhället i syfte åstadkomma radikal förbättringatt en av
sitt ekonomiska läge.

situationenI den fann sig i-länder,många däribland Sverige, nödgade
ordentligt sinaöverväga ståndpunkter och sedan ställning.att ta

9.4 Förberedelserna för DD2 i Sverige

För vårt lands del påbörjades redan under 1960-talets avslutande år ett
omfattandebåde och förberedelsearbete för vårt iuppträdandenoggrant

FNs kommande debatter DD2. sinDet hade i Utrikesde-tyngdpunktom
med benäget bistånd andra delar statsförvaltningen,partementet av av

särskilt finansdepartementet, handelsdepartementet, kommerskollegium,
i någon mån SIDA. tillMan såg intresserade informerade.andra höllsatt

förbindelseorganen3Särskilt gällde detta de svenska till fackorgan.FNs
Åtskilligt funderande under årens lopp u-ländernas utvecklingsprob-om

erforderligalem och åtgärder fick fokusslags förberedelser-ettom genom
för DD2. I april 1969 tiden kommen i inom Utrikesdeparte-attna var en

promemoriaupprättad söka sammanfatta de resultat kommitmentet man
till. lades till förDen grund svenskt rundfrågapå från FNsett svar en
generalsekreterare, vari regeringarna förberedelsernaombads medverka i
för andra utvecklingsårtionden redovisa sin på dess mål ochattgenom syn
medel.

l det svenska framhölls inledningsvisyttrandet huvudmålet måsteatt
förbättra de enskilda individernas levnadsförhållanden. Därförattvara

utjämningmåste en ekonomiskarådande och sociala olikheter kommaav
till stånd. Det krävde insatsen samordnad på det ekonomiska och
sociala i vilkenområdet både och u-länder internationelladesamt

aktivt deltar.organen
formuleradesHärmed den grundsyn relationenpå mellan ekonomisk

socialoch utveckling sedermera i debatterna kom kallas denattsom
integrerade. småningomDen så gehör och återspeglades till sist ivann

formuleringarnågra i DD2-strategins inledande text.
Det bör dennämnas svenska på utvecklingens innebörd ochatt synen

formuleradesmål under synnerligen aktiv medverkan från Inga Thorsson,
både under den tid tjänstgjorde ihon FN-sekretariatet chef för densom
sociala divisionen konferensoch den just utvecklingens socialagenom om
dimension initieradehon ledde ioch Stockholm 1969. Jämför sidårsom

3Exempelvis SvenskaFAO-kommittén, Kommittén för internationella socialpoli-
förtiska ärenden ILO, Svenska UNESCO-rådet, förKommittén internationella

hälsovårdsärendenför WHO, SvenskaUNICEF-kommittén. 113
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199150SOUinsatserfullfölja sinaDärefter kunde honfotnoten.59, enegna genom
FN-delegationen, där hon blandi svenskamångårig medverkan den annat

ekonomiskasociala ochmellanförklara sambandensigägnade åt att
utvecklingen.faktorer i .Unijied Approachi dokument, ASverige resulteradeKonferensen i toett

Stockholms-rapporten.kalladesför skullDevelopment, korthetenssom
generalförsam-DD2 fådiskussionerna i FNi sambandSverige sökte om

för undertill föremål debattStockholms-rapportenlingen göraatt en
minst meddärmed. Intemisslyckadesdagordningspunktsärskild men

ordförande iTinbergen,ekonomen Janholländskehjälp den som varav
i Stock-grundsynenutvecklingsplanering, påverkadeförkommittéFNs

paragraf DD2-dokumentetsi 18formuleringarnaholmsrapporten av
slutversion.

principernai april 1969generalsekreteraretillSveriges yttrande FNs om
problem ochaktuellaavsnittet radefter inledandeför detDD2 tog upp en

i avseende på dem.hållningensvenskamarkerade den
Sålunda i

enskilda länderssamband mellanförelåg behov skapaDet ettattett-
här-utvecklingsmål.strategins globala Ansvaretutvecklingsplaner och

iStrategin borde det skäletsjälva.för vilade främst på u-länderna av
utvecklingsmålsättningar.deklareradevila på u-ländernashuvudsak

insatser måste åstadkom-internationellaSamordning de organensav-
Därförbiståndsinsatser.serie sammanhängandekrävdesDet enmas.

deömsesidigt också deladesoch u-länderhade ett avansvar, som
organisationerna.internationella

DD2-strategin,inomdefinierade delmålklartförelåg behovDet ett av-
bostadsbyggan-livsmedelsförsörjning, hälsovård,exempelvisgällande

miljövård.jordreformer, skatter,undervisning,familjeplanering,de,
kvantiñeras.kvantifierbara delmål bordeAlla

capita-termer.iekonomiska tillväxten måsteDen anges per-
tidta-och u-länder. Enbådeinnehålla åtagandenStrategin borde av-

åtaganden borde upprättas.för dessabell
för biståndet1%-måletbordei-ländernas åtagandengällerNär det-

främst.ställas
mjukas Envillkor måsteförbättras. Desskvalitet måsteBiståndets upp.-

eftersträvas.bidraggivarnas måstefördelning mellanjämnare
befolkningstillväxtens betydel-avgörandeunderstrykaStrategin måste-

se.
ingå i strategin.finansiering bordeför supplementärplanEn s.-

handelspolitiska områdenfrån i-länder på detBetydande åtaganden-
strategin.delborde vara en av

tullpreferenser bordeicke-diskriminerandegenerellt,Ett system av-
ingå.

internationellahjälpmedborde reglerasvissa råvarorHandeln med av-
råvaruavtal.

diversifieras.produktion måsteU-ländernas av varor-
utvecklas mellantekniskt bordeekonomiskt ochökat utbyteEtt u----

114länderna.



199150SOUframhållas.bordeindustrialiseringens betydelse-
näringsstandardeni u-länderna,Livsmedelsproduktionen borde öka-

förbättras.
beaktas.Miljövårdsproblemen måste-

behandlingen demaskineri förinstitutionelltändamålsenligtEtt av-
åstadkommas.utvecklingsfrågorna bordesocialaekonomiska och

samordnathandlandet bestämmasmåste ettFN-systemetInom syn-av-
styrning.ochsätt gemensam

och utvärderas.granskasregelbundetförverkligande måsteStrategins-
aktiveras.Världsopinionen måste-

på generalsek-framfördes i Sverigessynpunkter,deMånga svarsomav
och dåi debattenförekommit svenskadenhade längeenkät,reterarens

generalförsamling.ii inlägg FNsavspeglatsdåoch
biståndsministerns inlägg iden svenskajag citerattidigare harRedan

åt söka övertygamödai ägnade honFN. Då1959 års attmöte stor om
ekonomiska utvecklingen ochifaktorersociala ochmellansambandet

fåborde ökattill sambanddettahänsyninsatser,menade togatt som
SverigealltsåMan kan sägabiståndsverksamheten.i att genomutrymme

tio gammalt uttalan-fullföljde åräni DDZ-debatternasina insatser ett mer
mening.mål ochutvecklingssträvandenasi FNde om

industrialiseringu-ländernasSverige och9.5

intresse indu-åtSverigeägnadeföljande årenUnder de närmast ett stort
lämnautvecklingen och på såför kom sätt ettstrialiseringens betydelse att

industriom-ägde påinstitutionellabidrag till denviktigt rumprocess som
general-isvenska delegater FNstidigtRedaninom FN-systemet.rådet var

i sinau-ländernabetona,annorstädes angelägnaförsamling och attatt
miss-i-ländernasundvikamåste göraindustrialiseringssträvanden att om

till männi-hänsynstagandeske medmåsteIndustrins uppbyggnadtag.
rättvisa, sadetill socialledasituation behov. Den måstesociala ochskans

kommitté 1961.redangeneralförsamlingens andraisvenska delegatenden
tonvikt istarkareanförde delegat1968årNågra att ensammasenare

utjämning.ekonomisksocial ochutvecklingspolitik läggas påmåsteall
utveck-inte enda måttet påcapita detökningNationalinkomstens varper
till in-utbildning,till rättenindividens rättsådanaling. Värden som

i räkningen.också medsysselsättning måstekomstbringande tasosv
iför utvecklingen u-ländernaindustrialiseringens rollSveriges påsyn

tillexempelvis märkeläggerlopp. Manunder årens attskiftade något en
föri uttryckligen varnadegeneralförsamling FNi 1956 årssvensk delegat

uppbyggnad. Jordbruketi u-ländersindustrins rolldenpåövertro tungaen
få förtur inäringsgrenen, måsteviktigastedenalltsade han, trots somvar,

kompletteras småin-ochmed hem-kunde sedanutvecklingsarbetet. Det
dustri.

anförandet avspeglade någrai vilken månoklartDet är noggranna
professorSannolikt detkanslihuset.regeringen elleriöverväganden var

WahlundProfessor Stentill tals.åsikter komWahlunds varsomegna
sistnämndabondeförbundet. 115för Detdemograf riksdagsmanoch engage-



SOU 199150medförde, får förmoda, intresse försärskilt jordbruket.manget ettman
viktigare djupa insikter i befolkningstillväxtensMen hans problem,var

givit arbetsuppgifter ihade honom och uppdrag u-länder. hadeHansom
vistats i Indien Sri relativt tid,och Lanka under lång sysselsattäven med
befolknings- familjeplaneringsfrågor. Till skillnad från flestaoch de svens-
ka delegater, uppträdde i talade han bakgrundenFN, motsom av egna

ocherfarenheter, iakttagelser slutsatser.
ingångMed 1960-talets Sverige i industrialiseringsfrågan.tog satsny

svenska inom delegationen tillDen delegat, då den svenska FNssom
generalforsamling särskilt sig industrialiseringsfrâgorna, Bertiltog an var
Bolin. inte parlamentarikernas från fackforeningsrö-Han kom led utanur
relsen LO. och den industrialiseringenHans svenska påegen synen som

tillkungsväg ekonomisk utveckling, iockså u-länder, besläktadnäraen var
östeuropeiska inställningen i fråga. Särskiltmed den delegaternasamma

från Sovjetunionen aldrig i olikatröttnade på FN-sammanhang rekom-att
mendera u-länderna lösa sina utvecklingsproblem snabbastatt genom
möjliga industrialisering. sällan hördes tala sig förInte de denvarma

industrins betydelse enligt Sovjetmodell, väl när-tyngre en som numera
katastrofal.betraktasmast som
forUtgångspunkten de svenska den ekonomiska ut-resonemangen om

vecklingens inriktning diversifierat1961 behovet näringslivettvar av mer
i länder, ekonomi dominerades jordbruket. 1962 Sverigehelt ladevars av
tillsammans fram förslag till resolution,med några andra länder ett en som

utbildningen teknisk forhandlade behovet och personalom av- -
industrisektorns tillväxt.

Året efter sig Sverige inomuttalade önskvärdheten tillskapaFNattom
särskilt, effektivt för industrifrågor.starkt och Samtidigt gjor-ett organ

dock klart Sverige intede redan stödde tanken påatt separatman nu en
industrialiseringsfond. Finansieringen operativkommande verk-av en

fältet finge existerande biståndsfonder, Särskil-samhet på ske genom som
fonden,da EPTA, Världsbanken, IFC och IDA.

Vid Sverige fast. idenna ståndpunkt har sedermera stått Den har legat
linje principiella ständigtmed det svenska, motståndet den växandemot
floran specialdestinerade fonder inom egentligenFN-systemet,av som

preferenser rationellt prio-avspeglar donatorernas någon grundadänmer
ritetsordning olikamellan behov.

tillkommit Sverige synnerligen aktivt iNär väl UNIDO stånd, deltog
få fason tidigt frånsträvandena på detta FN-organ. Redan krävdeatt man

sida, anförandensvensk både i FNs generalförsamlings relevantagenom
utskott och i UNlDOs styrelse vikt skulle läggas vidstörre konkre-attegen

biståndsinsatser fältet, kraftigt produktionpå med reduceradgärnata en
symposier, seminarier, konferenser följd. Mindreoch dokumentav som

handling i sammanfattning.ord, det svenska kravetmera var
ivriga till verksamhet industrialiseringsområdet till-Det stödet FNs på

fordes, framhållits, viktig dimension, Sverigeredan då allt enträg-som en
började ekonomisk tillväxt människornas socialatala hur ochnare om

villkor industrialiseringenhängde och hur måste ske undersamman om
människornas sociala situation ihänsynstagande till och 116utan att som



SOU 199150fall till missförhållanden,ländernas upphov rad exempelvis ettge en
industriarbetarproletariat.utarmat
FörbehållRedan denna naturligtvis dämpatenderade någotnatur attav

entusiasmen industrialiseringens förespråkare.hos den snabba Svenska
i FN och annorstädes började 1970-talet talapå pårepresentanter nytt om

småindustrins roll. Industrialiseringens mänskliga fickaspekter också
iplats de svenska sysselsättningens betydelse, bästresonemangen om som

kunde tillgodoses etablering arbetsintensiva industrier. 1974genom av
svensk i generalförsamlingen industrialisering inteuttalade delegat atten

finge i sig.ändamål Dess roll den ekonomis-underbyggaett attses som var
utvecklingen till ekonomiskt politisktka och leda ökat och oberoende.

Särskilt viktigt stödja småindustrin industri, sigoch den vändeattvar som
till marknaden på landsbygden.

Sverige generalförsamlingen,När under den i september 1975,extra om
utveckling internationellt ekonomisktoch samarbete skulle i ett stort

inlägg uppfattningupplagt vårt lands världssamhälletshurpresentera om
ansträngningar skulle orienteras, ägnade Lidbomvår talesman Carl bl. a.

uppmärksamhet nödvändigheten livsmedelsproduktionen iåt ökastor att
u-länderna. Däremot lyste industrialiseringens nödvän-resonemang om
dighet sin frånvaro.med industrins problem fanns iäven bakgrunden,om

diskuteradedå talaren u-ländernas handelsvillkor.
En något dämpande inverkan intresset for industrialise-på det svenska

ringssträvandena i fick formulerades iu-länderna krav, sambandett som
diskussionerna ekonomisk världsordning. gickmed Det påut attom en ny

inte minst industrialiseradealla länder, de länderna, skulle vidta sådana
åtgärder u-landsandelen världens samlade industriproduktion vidatt av
sekelskiftet tillskulle uppgå 25 °0.

SverigeNär år 1976 i generalförsamling konfronteradesFNs med ett
förslag företaUNIDO skulle kartläggning industrier,att en av som var

överföras frånägnade i-länder till fann sig Sverigeu-länder nödsakatatt att
backa. Tillsammans nordiska Sverigemed andra länder lade ned sin röst.

Utrikesutskottets förklaradebetänkande 141975 1976 den svenskanr -
hållningen. Sverige framhöll svårigheter ihar, utskottet, alla delaratt
godta de tillvägagångssätt i vissa frågor anvisatu-länderna när detsom
gäller den ekonomiska världsordningen; min exempelvis ianm.,nya
frågan överföring industrier till anpassningu-länderna ochom av en av

industristruktur eftervår u-ländernas önskemål.
statsverkspropositionen förI budgetåret 1976 ytterligarenämns ett par

reservationer framfördesvenska krav u-länderna i den eko-mot som nya
nomiska världsordningens Märkligt propositionstextenär dock attnamn.

utrikesutskottetsoch nyktra bedömning vissa u-ländernas krav då-av av
ligt återspeglades i deklarationer anföranden ide och ärendet, som rege-
ringens i utanför riksdagen.levererade ochrepresentanter

Ytterligare omständighet gjorde sin entré i diskussionen vid 1970-en
mitt, nämligentalets den ILO basbehovsstrategin.utarbetade Denav

riktade uppmärksamheten fattigastes situationpå de allra och på nödvän-
digheten tillgodose människans främstagrundläggande behov iatt mest

dvs. kläder, tak huvudet, dricksvatten Onekli-över 117rummet, mat, etc.rent



SOU 199150motsättningtycktes många, förelåg mellan de krav pådet attgen en
mötandet dylika behov önskemålen bl.ochreste,resurser, som av a. om en

industrialisering. fallet, försäkradesnabb Men så inte alls stats-var oss
verkspropositionen för 197677.

förklaradesekonomiska världsordningen NlEO lade,Den det,nya
i-länderna, basbehovsstrategin kravbördan på medan ställde på u-länder-

politik Vi fortsättapå hemmaplan. måste starkt stöd åtattnas egen ge
samtidigt vi fast vid förbätt-tankarna bakom NlEO, höll kravet attsom

ringarna fattiga människorna till framhöllskulle komma de godo, propo-
sitionen.

bidroghelst säkerligen uppmärksamhet, ägnadesHur densom som
industrialiseringensbasbehovsstrategin till diskussionen ochmålatt om

inriktades industripro-medel på de lokala marknadernas behovmera av
liksom Viktdukter på landsbygdens behov sysselsättning. ladesav numera

ofta industrialiseringens samband med framsteg i sektorer,på andra exem-
Jämförpelvis jordbruk, miljövård, handel, energi, betalningar. exempel-

generalförsamling.vis inläggNorges på Nordens under 1979 årsvägnar
i bilaterala biståndet, likaledes iPå hemmaplan, dvs. det svenska lades

gradvis överflytt-slutet 1970-talet och 1980-talets början grunden tillav en
ning intresset i riktning fattiga. gällerlandsbygden och dess När detav
industrins biståndsobjekt vid tiden gälltroll tycks det den hamest attsom

insatser produktio-rädda vad räddas kunde gamla än att startasom av nya
ner.

industrins utvecklingInom spelar alltjämt roll. Men denFN ären
mindreförvisso framskjuten tidigare. jag privatmanNärän somnumera

överblicka jag upptäckasöker FN-scenen har svårt överhuvud tagetatt
tids i näringslivets, speciellt industrinsUNIDO. En på rollstatensny syn

utveckling, förmodligen hållning tillhar påverkat länders också mellanstat-
liga försök intervenera på detta område.attorgans

9.6 Sveriges u-landsjordbruketpåsyn

uppgift i förJordbrukets viktigaste u-länder producera livsmedel denär att
Åtgärder för produktionenbefolkningens behov. stimulera denattegna

framträdande i liksom i Sveriges inlagaspelade roll DD2-strategin åren av
1969 se sid. 114.

själva tillgången livsmedel i och jordbruketsI verket har på u-länderna
utveckling framträdande i flestadär spelat roll de svenskaen resonemang-

beträffande fattiga utveckling Sverige förtde ländernas här hemmaen som
och ute.

i tidigtutbredda och undernäringen u-länderna, sågsDen svälten som
särskild förmågaunderutvecklingens viktigaste hade attsymptom, ensom

människors stämningar ökadeväcka medkänsla och Sådanaengagemang.
intresset för Livsmedelsförsörjningenshjälpåtgärder. problem medvar

verklighet, vilken biståndsviljanviktigt element i denandra ord ett ur
växte.

vi tillbaka till generalförsamling utvidgade ochGår FNs det år då FNs
aktiva insatser för började, nämligen viu-länderna 195 så kan höra 118mera



199150SOUnödvändigheteni inlevelse justsvensk delegat 2a utskottet tala med omen
livsmedelsproduktionen i påpekade redan dåöka u-länderna. Han attatt

stimuleraprisstabilisering för jordbrukets i u-länder skulleprodukteren
jordreformerfram behovetbönderna skördar. Han nämndestörreatt ta av

förframförde åsikten särskilt borde tillskapashanoch attatt ett organ
överskottsproduktionen i vissa främst ihjälpa till föra länder,att ut

importera föda.till de länder behövdevästerlandet, som
flera ifanns vid 1950-talets början element det åtgärdspaket,Här redan

olikaintensivt skulle komma sysselsätta både FN-organ ochså attsom
framöver.enskilda Sverige När det gällermedlemsstater under årensom

jordbruksproduktionens omfattning in-prisbildningens förbetydelse var
förutseende. först problemetminst Det på år, detlägget ärsagt senare som

Samtidigt avvisarangripits biståndets givare ochpå allvar mottagare.av
förslag tillbiståndsorgan SIDA alla svenskt stödett numera omsom

sida insiktenetablering statliga jordbruk i u-länder. Det är en annan avav
ligger ilösningen livsmedelsförsörjningens problem denpå ytterstattom

självägande bondens händer.
följande började diskussion beho-åren långt utdragenUnder de omen

Sverige iinternationell livsmedelsreserv. 1954 röstade FNsvet av en
möjligheternageneralförsamling för till FAO undersökaanmodan atten
mindreinrätta för nödlägen. 46sådan kunna Inte änmötaatt atten reserv

resolutionen, däribland alla demedlemsstater röstade storamot spann-
målsexporterande länderna.

resolution olikaunder svensk medverkan ocksåSamma år antogs en om
långsiktigaför jordreformer. u-ländernasåtgärder underlätta Attatt mera

försörjning livsmedel de åtgärder sådana ländermed måste bero somav
framgått, isjälva vidtog nationellt regionalt huvudpunktoch envar, som

distributioni innebarde svenska Detämnet. att avresonemangen en
överskottslivsmedel från rika till fattiga i längden inte kunde lösaländer

iinförsel livsmedel u-länder-problem. Tvärtom skullesvältens storen av
till subventionerade priser överlämnadessig köptes ellerden somna, vare

försvåra livsmedelsproduktioni det långa loppet u-ländernasgåva, egen
försvåra matförsörjning sikt.alltså deras påoch

tiden, ungefär i viss ökning jordbruksproduk-dvs. takt medMed en av
oftare ii vissa särskilt i Asien, tillkom allt de svenskationen u-länder,

u-ländernainläggen i endast tillockså den synpunkten svältenatt en -
förklaras produktionssvårigheter och dåli-relativt ringa del kunde med-

inkomstfördelningenhuvudorsak låg i den sneda och denskördar. Enga
fattigdomen.allmänna

brist flestaförelåg egentligen ingen absolut på I deI många u-länder mat.
produktionsökning antingen inom räckhåll. Men vadpå ellervägvar en

hjälpte fattiga inte köpa produceradesdet de hade råd detatt somom
fattigdomenföljd allmänna ochSvälten med andra ord denvar en av

produktionsproblem.underutvecklingen jordbruketsänsnarare av
inlägget ilåg exempelvis bakom svenskaSynpunkter detta slag detav

jordbrukets livsme-generalförsamlingens kommitté 1975 ochandra om
delsförsörjningens problem.

församling livsmedelsproduktionen i1976 Sverige isade 119samma om u-



50SOU 1991individuellt iländer ellerländerna den måste öka så sådanaatt att grupp
förbätt-självförsörjning. Näringsstandarden måste ocksånådde lägeett av

ras.
Överhuvud få tillfällen föraSverige flera missat dehar sedan år atttaget

kvalitetsmässiga livsmedelstillgången tal. Menaspekterna på på numera
jordbrukets produktion ingå delframhävs också måsteatt som av enen

landsbygdsutveckling. ömsesidigaintegrerad Poängen bl. det beroen-är a.
faktorer jordbrukets avkastning.det mellan mängd påverkar bl.som a.en

generalförsamling sig tydli-1978 uttryckte svensk delegatUnder års en
förhållandet livsmedelstill-tidigare i frågan mellanskettän omgare som

faktorer undernäringsamhälleliga Hunger och kangången och andra
Förbättringar livsmedelsproduktionen sådanablottutrotas utangenom av

fattigdomen.kompletteras politiska åtgärdermåste med mot .
tillfällen 1970-Självklart fann Sverige många underoch Norden också

för förstärkning jordbrukssek-1980-taletstalets och år talaatt varmt aven
landsbygdsutveckling. intres-i liksom för Men detu-länderna allmäntorn

framåtblickande inlägget 1989 medoch kom under möteettsantaste mest
Världslivsmedelsrådet, i Kairo. tillåter mig längre citatWFC Jag ett ur

anförande tillfälle i minjordbruksministerns vid dettaden svenska över-
sättning

tid problem uppstårUnder lång har hunger och svält setts ett somsom
samfällighe-otillräcklig födoämnesproduktion. internationellaDenenur

flesta varit dennarekommendationer till u-länderna har resultattens ett av
fokuseratshelt på öka produk-grundläggande och har nästan vägar attsyn

livsmedelsproduktionentionen. faktumDet många länder har ökatatt
undernäringtydlig minskning och kun-snabbt, någon hungerutan att av

inte i sammanhang. Det gällerkonstateras, har uppmärksammats dettanat
fallförhållandet plötslig ökning i harockså svälten mångadet att en av

samtidig minskning livsmedelsproduktionen. Någotskett utan en av
rättighet.framhåller tillgången till födatalaren måsteattsenare sessom en

of food entitlements.the concept
rättigheten grundläggandedet gäller tillgodose den detNär äratt av

sin värdefulla ochbetydelse människor tillåts brukgöraatt mestatt av
ofta förmågan frågatillgång, nämligen arbeta. Vad det ärenda äratt om

sysselsättning ekonomins funktionssätt.huvudsakligen och den totala
sociala såDärtill kommer på trygghetens områdeden ettattarrangemang

inte självaminimum behovstäckning tillförsäkras dem kankan somav
sin försörjning. undernäring förekommer både på lands-klara Svält och

sysselsättnings-i fortsatte erfordrarbygden och städerna, talaren, och att
tillfällen mycketskapas överallt. Men detta dock blott delär enen av

ekonomiska sociala berörbredare spektrum allmänna och åtgärder somav
politiska beträffande fördelningen inkomstergrundläggande problem av

förmögenheter.och
frågan livs-mitten SverigeFrån 1960-talet kom också ägnaatt omav
Sverige hademedlens kvalitativa sida allt uppmärksamhet.störreen

projekt i Etiopien, gicki början bilateraltredan dekadens utstartat ett som
Tillverkningförbättra näringssituation. påpå de små barnens ettatt av

fråninhemska näringstillskott för bröst-råvaror baserat barn, 120avvantssom



199150SOUsvenskaintensifierat debiproduktpåbörjats ochhadeuppfödning, som en
intressetökadeDeti världen.överalltnäringsfysiologermedkontakterna

ochUNICEFWHO,organisationer medinternationellatillhade lett att
denarbeteiPAG,Advisory GroupProteinbildati varsFAO spetsen en

Wahlquist,prof BoEtiopien,iprojektetförledareneldsjälen ochsvenske
deltog.livligt

förförespråkareFN-sammanhangetiframträddeSverige ensomnu
skullestödoch ökatuppmärksamhetkrävdeochPAGs arbete att mera

YngveriksdagsmanexempelvisskeddeSåverksamheten. genomägnas
åtskilligamedföljdes1968. Detkommittén hösteninlägg i 2a uppMöllers

delega-svenskaoch andraMöllerårenföljandeunder de närmastinlägg av
generalförsamlingens andraii frågan komanförandesvensktEtt stortter.

särskildbehovetforumSverige inämnde1970. 1971 av enutskott samma
i u-länderna.proteinproduktionenökningförfond av

u-länderna,ilivsmedelsproduktionenstimuleraforåtgärderMedan att
i FNssvenskade representanternasysselsättafortsatteAfrika,särskilt i att

FN-sammanhangisjönk dethåll,andraoch påi FAOgeneralförsamling,
mitten påsedanharochproteinförsörjningen undanförintressetuttryckta

jagredogörelserochdetal dömaförts på rapportersällan1970-talet att av
generalförsamlingordinarieiSverige FNsefterlyste en1975studerat.

Året gjordeseftergrupper.eftersattaförnäringsstandard sammabättre
i dennavaritidet tystDärefter har settplats. stortpåpåpekande samma

speciella fråga.

Livsmedelsöverskotten9.7

generalför-i 1960 årssärskiltSverigeåterkomlivsmedelsöverskottenTill
dem enkalladei utskottet utma-2asvenska delegatensamling, då den

utnyttjaansträngning måste göras attförståsInnebördenning. att envar
SverigemedverkadePåi u-länderna.svältande nyttdeför mättadem att

iavstodFinland,ejoch NorgeDanmark enmedtillsammans som
ställaskundeöverskottenhurfråganbegärde,resolutionstext att omsom

utredas.skulleförfogandebehövandestill
detdelegatsvenskerinrade attgeneralförsamling1967 års omUnder en

multi-förinstitutionellafortsattautreda detid arrangemangenhög attvar
Åtgärder måstepåkalladebeñnnaskundelivsmedelsbistånd.lateralt som

själva måstei längdenu-ländernaförhållandetfrån uppenbara attdetutgå
jordbruket.iproduktionsproblemsinalösa

multi-detutredningpåkallaegendomligtförefalla att omDet kan nyen
efter-institutionellafortsattalivsmedelsbiståndets arrangemang,laterala

Programme,FoodWorldlivsmedelsprogrammet,Internationellasom
visat sig1963 ochsedanverksamhetvarit iredanlagetvid det härWFP

ochkompromissersig radpåbaseradeWFPvändningarna. Meniraskt en
Dessutomavseenden.i mångakringskurenhandlingsfrihet snävtdess var

WFPbegränsade.ochlivsmedeldoneradeformi pengaravresursernavar
produktionsöverskot-sigpåverkaavgörande sättinte på någotkunde vare

i andra.kroniska svälteneller denvissa länderitet
121harstött,helhjärtat harSverigeutvecklingen, somföljandeDen som



inämnts sammanhang sid. 79annat lett till inrättandet SOU 199150serieav en
multilaterala vid sidan FAO och WFP, på ellerorgan sättettav annatsom
söker bistå u-länderna i deras jordbruksutveckling, exempelvis Internatio-
nella fonden för jordbruksutveckling International forFund Agricultural
Development, IFAD, tillkomstår 1977, Internationella katastroflagret
för livsmedel, International Emergency Food Reserve, IEFR, till-
komstår 1976 och World Food Council, ministernivåpå diskuterarsom
viktigare problem jordbrukspolitiskaoch frågor, berör världens livs-som
medelsproduktion tillkomstår 1974.

Därtill kom serie livsmedelshjälpskonventioner under årensen lopp.
Mycket de skänkta livsmedlen, främst spannmål, kanaliserasav tillut u-
länderna WFP. Sveriges hela bidrag lämnas på dengenom vägen.

Vi har Sverige harsett spelat aktivatt roll i alla dessa sammanhangen
både bidragsgivare och från tid till medlemsom respektivesom, annan, av
styrelser. Samtidigt har huvudlinje i Sveriges varit,en attresonemang
bistånd livsmedel,med dvs. gratis distribution del västvärl-en av en av
dens livsmedelsöverskott inte löser u-ländernas försörjningsproblem på
sikt. Snarare tvärtom. Den hjälp bidrar till försvåratypen fördröjaochav
nationella ansträngningar livsmedelsproduktionenökaatt i u-länderna.
Dock har vi medverkat till lindra de akuta nödsituationer,att ständigtsom
kräver speciella och brådskande insatser.

9.8 internationellaDen handeln

I den långa lista ämnen Sverige berörde i sitt på FNsav general-som svar
sekreterares enkät inför det andra utvecklingsårtiondet spelade handelspo-
litiken och dithörande frågor framträdande roll. fannsDet självklarten ett
medvetande handelns betydelse för u-ländernas utvecklingsmöjlighe-om

I 1950-taletster. debatter u-ländernas problem och u-hjälpen hördesom
ofta påpekandet bättre handelsvillkor föratt u-länderna skulle tillföra dem
större än gåvobiståndet kunde göra. Många hade i färsktresurser minne
det uppsving för många u-länders ekonomi, de starkt ökade råvarupri-som

under Korea-krigets iår början l950-talet medfördeserna och hurav -hårt del drabbades då priserna efter krigets föllslut tillen normalen mera
nivå.

I proposition 10062 framhöll regeringen handelsförbindelsernaatt mel-
lan och u-länder hade central betydelse för u-ländernas ekonomi.en
Redan här påpekades u-länderna betjäntaatt expansiv ekono-var av en
misk politik i land Sverige. Betydelsenett valutastabiliseringsom av en
framhölls. Framför allt underströk propositionen handelshinder,att som

i i-länder, haderestes starkt negativ effekt på u-ländernas Alltsåen export.
förordades frihandelsprincipen.

1968 års statsverksproposition ännu utförligare i fråga handels-var om
politikens anpassning till u-ländernas intressen. Här hänvisades till att
Sverige genomfört tullsänkningar färdigvarorpå och halvfabrikat från u-
land. Sverige hade också beslutat mått tullpreferenser tillacceptera ett av
fördel för u-länderna. Det vidare nödvändigt underlätta ändringar iattvar
våra produktionsmönster för undvika marknadsstörningar.att Råvaruav- 122



199150SOUökatpositivt påSverige såg ettSverige.gillandemedbetraktadestal av
u-länderna.mellansamarbetehandelspolitiskt

vidarehadeSverigeSverige.itullfrittinförasfickfrån u-landRåvaror
viaåtgärderexpoitbefrämjandemedu-ländernabiståsig redogjort att

proposi-iförsta gångenförtalades härSlutligen enGATTUNCTAD.
finansiering, dvs.supplementärforbehovet systemtionstext ett s.avom

plötsligamindreelleroväntade,foru-ländermetod kompensera meratten
inkomstbortfall för exporten.förorsakadeomständigheteroch externaav

iSverige inläggiåterkommandeständigt ternablevDet ettsenare
diskussio-sådanafora, därandraochUNCTADii FN,debatterrelevanta

Storbritannien iSverige och ettsigförenade1964Redanfördes.ner
Internatio-Sedanförsta möte.UNCTADsiinitiativ i frågangemensamt

finansiering, harsupplementärforminfördeValutafondennella aven
påkallafrågani attfullföljt sittår genomSverige på engagemangsenare

betecknatinsats,for dennavillkormjukareoch mansomstörre resurser
otillräcklig.som

medver-aktiv svenskunderbeslötsNairobi 1974iIVUNCTADUnder
ansträngningarnainriktadesNuråvaruprogram.integreratkan ettantaatt

vilkaråvarulagerfinansieraskullefond,upprättapå somatt gemensamen
prissättningen påförstabilisatorinternationellfungerakunde ensom

104hadenio år staterochfondsådanbeslöts1980 senareråvaror. om en
dennahelakapitalet. Inödigatillskjutit det processochbeslutetratificerat

roll.aktivsynnerligenSverigespelade en
10168,propositionenligtpåövrigtSverige i satsatåtgärder,De som

förunderlagetutgjordedemeningen,i denagendan attpåkvarstannade
Sveri-u-länderna,handelspolitiken motförslag somochsynpunkterde om

år.mångaförsamlingar underinternationellaiframfördege
biståndsministern ut-biståndet,påocksåavspeglade somDe synen

sadenödvändigt,april 1974. Detiriksdagsdebattisålunda vartryckte en
konsekventtidigareblitill änbiståndspolitiken attvidga enmerhon, att

bild, därin imåste sättasBiståndspolitikenu-landspolitik. enutformad
värderas.u-ländernamedsamarbetetotalavårt

medrelationerkommersiellaekonomiska ochvårautvecklingenMen av
Sveriges eko-förväntadeselement,ocksåinnehöll gynnau-länderna som

sakenformulerar197677för budgetåretStatsverkspropositionennomi.
förbetydelsetredje världen ärutveckling i enekonomisksnabb avEnså

lig-vilketarbetsfördelning,förbättradochhandelinternationellväxande
tidi godocksåVi måsteintressen.ekonomiskavårai linje medger

konkurrenskraft, ansågu-ländernasökningeffekternabedöma avenav
regeringen.

till detattitydensvenskadenberörtsammanhangiVi har annatett
endastskallåterflödet. Härk.detfråganbiståndet ävensombundna s.om

fortsattehälft att1970-taletsunderregeringen argu-senarekonstateras att
störreocksågjordesamtidigt ettbistånd,for obundet manmenmentera
följa ikundeSverige,förfördelarkommersiellaförr de somän avnummer

höjdes.återflödetgälldedetFörväntningarna närkölvatten.biståndets
uppfatta-mångau-länder,tillÖkad kreditgivningenvidvikt lades som av

123till vårstödandrau-hjälpen ettsvenskaden somdeldes men aven avsom



industris utveckling, eftersom deegen bundna till leveranser SOUfrån 199150var
svenska företag.

riksdagenI uppstod debatt biståndets kommersialisering,en om som
emellertid tappadesnart När de söktemomentum. sak med regering-som

i frågan efter få år själva påen övertog regeringsansvaretnytt detvar
omöjligt upptäckaatt någon avgörandeatt ändring i politiken i detta
avseende ägde rum.

Utvecklingen i Sverige medförde framhållits,redan Sverigesom att
internationellt talade med mindre bokstäver, när det gällde bundet bi-
stånd. Numera väcker frågan inga lidelser till liv, det förefaller. Mensom
när det gäller svenska åtgärder för efter måttet tillgängligaatt av resurser

u-ländernas kan vårt land fortfarandegynna export, uppträda som en
för många andra i-länder.mentor

Våra i FN, UNCTAD,representanter GATT har under årensetc lopp
särskilt predikat den växande, u-ländermot riktademot protektionismen i
den internationella handeln och vältaligt för multilateralismargumenterat
i de kommersiella förbindelserna. Men vi har inte låtit det vidstanna
fältrop och paroller. En rad konkreta åtgärder har åren vidtagits,genom
alltifrån avskaffande tullar på rad u-landsprodukter tillav med årenen ett
betydande ekonomiskt tillstöd International Trade Center ITC i Ge-
néve, på uppdrag UNCTADgemensamt ochsom GATT hjälperav u-
länder öka sinatt undanröjaexport derasatt ofta svårbemäst-genom egna,
rade hinder för varuutförseln.

9.9 Det aktiva årtiondet

Det andra utvecklingsårtiondet 1970-talet sig i dagens perspektivter- -
det årtionde, då internationelladen diskussionensom den tredjeom

världens problem och relationerna mellan och u-länder kulminerade -efter livfull uppladdning under 1960-talet.en
Vid sidan diskussionen det andra utvecklingsårtiondetsav strategiom

inom för FNs normala tågordning, kalladesramen medlemsstaterna till
möte 1974 förextra överläggaatt ekonomisk världsordning, Newom en ny

International Economic Order, NIEO. Ett möte ägdenytt 1975extra rum
för diskutera utvecklingatt och internationellt ekonomiskt samarbete.
1980 det dags för möteett led i förberedelsernavar nytt extra förettsom
det tredje utvecklingsårtiondet.

1970-talet också det årtionde då nordsyddialogen institutionalisera-var
des. 19 u-länder och åtta i-länder deltog i överläggningarna i Paris från

Östblocketdecember 1975 tilljuni 1977. lyste med sin frånvaro.
Decenniet än något de ämnesinriktade internationellaannatvar mer

konferensernas tid. Först kom Stockholmskonferensen 1972 miljöfrå-om
1974 ägde den Världsbefolkningskonferensengorna. stora i Bukarest.rum

1984 det dags för konferens ivar ämne. 1975 anordnadesen ny samma
världskonferens i Mexiko i anslutning tillen Internationella kvinnoåret.

De tio åren mellan 1976 och 1985 hade nämligen förklaratsFNav som
Kvinnodekaden. 1980 ägde internationelltnytt imöte Köpen-en rum
hamn i anslutning till denna dekad. 1977 såg sammankallandet hel 124av en



199150SOUtill Världskommu-anslutningikonferenserochinternationella mötenrad
vattenkonferens i Ar-internationellaockså FNshölls1977nikationsåret.

tek-FN-konferensformötesplats1978landgentina. Samma omenvar
FN-konferensfördags1979 detu-länder.mellanniskt samarbete envar

ordningen deniandradenutvecklingteknik förochVetenskapom -
betydelsefulladenantal årpågick under1963. Dessutomhölls ettförsta

sigtilldrogallaoch V, stortIVUnctad III,havsrättskonferensen. som
NIEO, ägdeochDD2diskussionernapågåendedei ljusetintresse omav
tilläggas1979. Det kanoch att1972, 19761970-taletunderockså rum

världskonferens1981 ägdeårtiondetdeti börjanalldeles ennyaav --
Pariskonferens iglobalNairobi, ochienergifrågorna annanenrumom

problem.ländernasutvecklademinstgällde de

världsordning NIEOekonomisk9.10 En ny

viktigaste allatill u-ländernaFörhållandeSverigestanke påmed avDet
världsord-ekonomiskförhandlingarnabegivenheterdessa nyom envar
alliansfriaförstatscheferna defrån möteInitiativet komning. ett av

på1973. DetAlgiers i septemberi togsstatesnon-alignedstaterna
utvecklingsårtion-det andrapåutfallet arbetetmissnöje medgrund avav

biståndspoli-denockså,detmålsättningar. Menstrategi och togsdets som
stämningi1977 13, nyvunneti SOUpåpekadeutredningentiska aven

u-länderoljeproducerandesammanslutningensjälvförtroende, sedan av -
föränd-åstadkommit hårdhäntochvisat musklernaplötsligtOPEC en-

ekonomin.internationellahela denring av
disku-Åsiktsutbytet generalförsamling ochifront FNsbredinleddes på
skedeIintensitet i UNCTAD.särskild ett sentmedterades därutöver

i Paris.nordsyddialogentillfrågeställningarcentralaöverfördes vissa
sedantill FN,återkomproblemvärldsordningensekonomiskaDen nya
1974,specialsessionerUnder FNsinte lett någonstans.nordsyddialogen

föraförsökkrafter isina attmedlemsstaterna ett1980 spändeoch1975
Även ställning ochansträngningarSveriges attframåt. att tafrågan ener-

specialsessioner.till dessakoncentreradessina övertygelserförfäktagiskt
för budgetåretstatsverkspropositionendiskussionen IdågälldeVad

förinomviktigaste kravu-ländernassammanfattades197778 enramen
världsordning sålundaekonomiskny

sinamaktkrävde överde naturresurseregna-
kraftigtökasbiståndet måste-

förbättrashandelsvillkoren måste-
hän-bättreinförasmåsteinternationellt valutasystem togsomett nytt-

behovintressen ochtill u-ländernassyn
ibeslutinternationellainflytandefå överökatmåsteu-länderna organ-

och IMFVärldsbankensom
kapitalmarknaderi-ländernastillgång tillkrävde bättreu-länderna- in-importeradepriser påfast samband mellanvilleu-länderna ettse-

indexeringexempelvisråvaror,exporteradedustrivaror och genom
industrialisering.sinförstödi-ländernaskrävdeu-länderna- nämligen 125tvågeneralförsamlingeni texter,1974 möte antogsI års extra



Förklaringdels upprättande ekonomisk världsordning SOU 199150en ochom av en ny
dels Handlingsprogram för skapandetett ekonomisk världsord-av en ny
ning. Här uttalade medlemsstaterna i relativ enighet sin beslutsamhet att
etablera ekonomisk världsordning grundad jämlikhet,på suveräni-en ny

ömsesidigt beroende,tet, intressen och samarbete mellangemensamma
deras ekonomiskastaterna, och socialaoavsett system. Syftet skulle vara

korrigera ojämlikheter och avskaffaatt existerande orättvisor, detgöra
möjligt eliminera den klyftanväxandeatt mellan utvecklade nationer och

utvecklingsländerna tillseoch ständigt accelererande ekonomiskatt ochen
social utveckling korn till stånd under fredliga och rättvisa förhållanden
för framtidanuvarande och generationer.

I december år generalförsamlingen Stadgaantog chartersamma en
betráfande ekonomiska rättigheter förpliktelser.ochstaters Där stipulera-
des hade fritträtt fullatt stater utöva ochatt suveränitet överpermanent
sina tillgångar och reglera främmande investeringarnaturresurser, att
inom sin nationella jurisdiktion och nationalisera, exproprieraatt och
överföra äganderätten till främmande egendom. Dock skulle vid nationali-
sering lämplig kompensation utbetalas till tidigare Vidareägare. bekräfta-
des rätt sammansluta sig i organisationerstaters föratt råvaruproducenter
för sinautveckla nationella ekonomier.att

Dokumenten FNs generalförsamlingantogs omröstning,utanav men en
röstförklaringarrad gjordes efter klubban fallit. Därvid framgickatt att ett

antal länder, särskilt i-länderna i västerlandet imed USA hade såspetsen,
allvarliga invändningar centrala delar försökmot allatexterna att attav

iomsätta orden handling skulle stöta på oöverstigliga svårigheter.
Enstaka länder, exempelvis de nordiska, Nederländerna och Canada,

skiljde sig från motsträviga i-länderut intagruppen attav genom en mera
nyanserad hållning. Det ofta sig självastater använ-var en grupp som om

epitetetde like-minded, när det gällde på u-landsproblemen,synen u-
hjälpen och FN-systemets möjligheter bistå.att

I denna lilla intog Sverige, det förefaller, särställninggrupp som en
nästan ställa sigatt på u-ländernas sida ioreserverat deras kravgenom på

världen.resten av
I riksdagen uttalade den svenska utrikesministern på regeringens vägnar

vi hälsar med tillfredsställelseatt den förklaring och det handlings-
program FN året före. aprilI 1975 höll biståndsministernantogsom ett
anförande i Saltsjöbaden där hon på tal NIEO kort deklarerade attom
Sverige har ställt sig bakom den internationellapå det samarbetetsyn

utmärker deklarationen.som
På FN-dagen 2410 anfördeår Gertrud Sigurdsen i italsamma ett

Malmö den synpunkten ekonomisk världsordningatt ledde tillom en ny
ökad industrialisering i u-länderna så betydde intedet bara eventuellen
konkurrens med vår industri. Den möjligheterocksåegen attger oss

sälja till u-ländernasexportera marknader.att Så kan denmera, nya nya
ekonomiska världsordningen fördelar för våra industrier bli för-storen
del.

I november 1975 höll statsminister Olof Palme uppmärksammatett
anförande i FNs generalförsamlings plenarmöte, där han bl. framhöll att 126a.



199150SOUekonomisktreform systemaccepteramåste ettrika ländernade aven
vissafortsatte med göradåligt. Han attfattiga ländernatjänat desom

Sveriges del.förutfästelser
Sverige skulle

nationalinkoms-vid 0,7%nettobiståndoffentligasittvidmakthålla av-
ten

föroch arbetavissa råvarormed etthandelnförhandlingarnaidelta om- ochråvarumarknadernastabiliserai syfteråvaruprogramintegrerat att
exportinkomsteru-ländernasförbättra

talpådär honi riksdageninläggSigurdsengjorde Gertrudmaj 1976 ett1
sig bakom dei princip ställtiSverige FNharframhöllNIEO ånyo attom

råvaruprisen han-sådantavsågkrav. Kravenu-ländernasflesta somav
ökatbistånd,teknologi, ökattilltillgångskuldavskrivningar,delsvillkor,

myckethållna ochallmäntframhöll hon, rättKraveninflytande. var,
inne-bild derasfå klarvi kundeinnanåterstod,förhandlingsarbete aven
kravmed dekravu-ländernasjämförajag viljaskulleEgentligenbörd. nu
lev-bättresekletställde,i när nyttlandetarbetarrörelsen här varsom

inflytan-ökatlöner,tillgångarna, högrefördelningjämnarenadsvillkor, av
jämlika-gällerU-ländernas kravSverige.jämlikarehelt enkeltde enett-

värld.re
FälldinCenterpartietsregering.Sverigeuttalande bytteefter dettaStrax

regeringsförkla-denläste han8 oktoberstatsminister. Denblev nyaupp
tillanslutningVårföljande sägabl.a.och hadei riksdagen attringen

för denuttryckvärldsordningen ärekonomiska ettkring dentankarna
inte hakundefolk. Detförtrycktafattiga ochmedvisolidaritet känner

fru Sigurdsen.bättresagts av
förSveriges stödbekräftadesföljdesedanregeringarborgerligadeI som

tillfällen.vid upprepadevärldsordningekonomiskbakomtankarna nyen
konstaterai omvärldenSverige och attibådekundeSamtidigt man

översät-mitt inte kunde1970-taletsfråndeklarationernaföresatserna och
motsättningarnaoöverstigligadegrundåtgärder påpraktiskai avtas

statsminis-återinsatteSverigeskonstaterade1983och u-länder.mellan
rikaeftersom dei stå,hade gåttNIEOanförandeiOlof Palme attettter

hotade. Demaktpositionerochintressenekonomiskasinaländerna såg
internationella ekono-reformer dealla slagsPalme,sig, sade avmotsatte

förbindelserna.miska
misslyckadesförsökentydligareblevdå det ävenVid laget, atthärdet

vissaförhandlingsrundorglobalaåstadkommainom FNs omatt s.ram
aktörerspeletsständigt fleramåstekrav,angelägnau-ländernas avmestav

fickvidarevärldsordning tillsekonomiskidénslutsatsendra att om en ny
uppenbararetiden alltmeddebidrog ocksåHärtillhyllan.läggas på

medlemmar.-12077-gruppensmellanintressemotsättningarna numera ca
världsordninginternationellfråganskrives tycksNär detta om en ny

Sveriges. Ettfrånliksomdagordningfrån FNsavförtshapraktiskt taget
erinratordei Sverigeimpopulärsig attgörasätt varasäkert att numera
förstödentusiastiskagångSverigesinstanserstyrande u-våra enom

kvarstår.kravu-ländernasordning. Menpåkravländernas nyen
127erinraframställningavsnitt vår attutaninte avsluta dettaVi omkan av



Sveriges starka förstödatt u-ländernas positioner i debatten SOU 199150NIEOom
inte sina kritiska inslag.utanvar

Även Sverige exempelvis siganslöt uppfattningenom u-ländernaatt
måste kunna förfoga över de väckte frånnaturresurserna,egna man
svenskt fråganhåll kompensationsproblemet inte borde regleras enligtom
internationell rätt än på grundvalen nationell lagstiftning.snarare av

Sverige sig också tankenmotsatte på automatisk koppling pris-en av
nivån till förhållandet mellan import- och exportpriser, indexering.s.
När det gällde handelspreferenser till förmån för u-länderna borde enligt
svensk GATTs principer gälla. Nya råvaruavtalsyn borde utarbetas-

för Sverige sigreserveradevara tanken produktionenvara. mot att av-
syntetiska material och substitut finge utvidgas i fall, där naturproduk-

kunde möta marknadenster behov. Vi vände också vissamotoss-
förslag, gällde den internationella sjöfarten, där u-ländernasom ansåg att

större andel internationelladeen skulle sketransporterna på derasav
kölar.

När det gällde lindring u-ländernas redan svåra skuldbörda menadeav
Sverige vid denna tidpunkt eventuella internationellaatt åtgärder måste
baseras på analys varje enskilt lands situation, eftersomen skuldernaav
hade byggts olikapå ochsätt under olika förutsättningar.upp

I 1975 års generalförsamlingsmöte,extra vari fråga utveckling ochom
internationellt ekonomiskt samarbete diskuterades höll Sverige ett stort

anförande,upplagt väl den svenska på de åtgärdersom summerar synen
den internationella samfälligheten måste vidtasom till u-ländernas för-

mån. Ansträngningar bör, sade talaren, inriktas på
stabila och lönsamma priser på u-landsexporten råvaror kom-samtav-
pensation för bortfall exportintäkter.av
särskild uppmärksamhet måste ägnas de minst utvecklade länderna; det-

särskilt angeläget reducera deras skuldbörda.attvar
FN-systemets ekonomiska och sociala maskineri måste effektiviseras.-
u-länderna måste få inflytandestörre i internationellaett de besluten-

de globala ekonomiska frågorna.om
livsmedelsproduktionen i u-länderna måste ökas reformeroch måste-
genomföras till förmån för de eftersattamest grupperna.
avskrivning offentliga utvecklingskrediter måste övervägas, Sverigeav-

berett vidta åtgärder föratt detta internationellvar samladom en
överenskommelse kommer till stånd.
Utvecklingsbiståndet borde i största möjliga utsträckning ställas till-
förfogande gåva.som

De flesta dessa förslag hade länge framförts svenskaav delegater iav
olika FN-sammanhang. Många återkom i följandede årens inläggsvenska
i u-landssammanhang både i och utanför FN med eller ekono-utan en ny
misk världsordning.

9.1 Tredje1 utvecklingsårtiondet DD3

Under 1979 års generalförsamling förberedelserna för det tredjevar ut-
vecklingsårtiondet i full gång. Den svenske talesmannen i 2a kommittén 128



199150SOUsadeNIEO. Handebattenunderstig,följde den trampats omuppsom -
världsordning-ekonomiskanuvarandetidpunkt denvid denna attännu - mål fråni beslutenuppställtssyften ochmåste ersättas ny, varsav enen

internatio-på densynpunkterradanförde hanövrigtoch 1975. I1974 en
internatio-för ökatbli områdehan,menademåste, etthandeln,nella som

påbyggdeerfordradesvärldshandelssystemEtt öppetnellt samarbete. som
protektio-frånfrihetarbetsfördelning,internationellstrukturanpassning,
exportin-Stabilisering u-ländernasforVidare krävdesnism. ett system av

otill-sammanhangetifacilitet detkompensatoriskatäkter. IMFs vores.
för biståndet0,7% måletupprepadeavsnitt talet atträcklig. Andra av -

anslutning till denSverigesbekräftade talarenSlutligenförverkligas.måste
massiva resursöver-på ktankenendosseradefemte möteUNCTADs sav

u-länderna.föringar till
energifrå-berördegeneralförsamlingeniplenarsammanträdetiInlägget

betydel-centralaDenDD3-diskussionerna.förviktigt ämneettgorna som
särskilt biståndoch behovettill u-länderna,resursöverföringarna avsen av

förmöjligheterPositivaberördes.u-ländernaoljeimporterandetill de
samtidigt vägarundersökasbordei u-ländernainvesteringarprivata som

ocksåeffekter.negativa Detinvesteringarsmildra sådanaanvisades varatt
företag, etablera-då detransnationellaföruppförandekoddags att anta en

vilja,politisk störrestarkaretalaren,krävdes, sadei Nusig u-land.de
ochberedskapkraftigareförhandlingsskicklighet,bättresamarbetsanda,

realism.mera
kunde deförhoppningar ävenfrommaiinstämma dessainteVem om

diskussio-iinförtshadestordådtill Detnågoninte eldade nunya, som
särskilt för u-länderna.världenvikt för helaenergifrågornas menvarnen,

Sverige1980-talet.cirkla underdebattenmycketkomKring dessa attav
stödjaekonomiskt FNspraktiskt ocholikaför sin del på sättsökte att

iutredningsarbete ämnet.
utvecklingsstrategi förgeneralförsamlingFNs1980decemberI antog en

raska takt,denjanuari 1981. Redansjösattes den l1980-talet-DD3, som
antyderfattades,beslutoch attklaradesförberedelsernavilken ettmed av

kontroversiellmindrebetydligtstrategin gångdennauppläggningen varav
utvecklingsårtiondets.andradetän

i DD2målsättningarnainledningsviskonstaterade attDD3-dokumentet
itakten dengälldeexempelvis detnärouppfyllda,förbliviti settstort

utvecklingsbiståndet.förochtillväxtenekonomiska resurserna
interna-denfrånutgick denårtiondet attför detPlaneringen synennya

skehärvidlag måstekorrigeringi Enbefann sig obalans.ekonomintionella
in påkunde knappaså deiutveckling u-länderna,snabbare attgenom en

u-ländernaendastkunde äga attDettaförsprång.ländernas genomrum
i intimtgjorde detframsteg ochför sinadet ansvaretyttersta egnatog

u-länder.med andrasamarbete
eftersträvadeånyo denkvantitativa mål,vissagällde sattesNär det

genomsnitt.i Det7% årligentillekonomieri u-ländernasökningstakten
4,5%.medGDPnationalinkomstencapita-ökningskulle avperge en

jordbruksproduk-ökning4%ökningen uppnåsskulleBl. avgenoma.
u-ländervid 129det9% såmedskulle ökalndustriproduktionen atttionen.

2Multibistånd.10-1121. Annex9



199150SOUkommande sekelskiftet skulle ombesörja fjärdedel världens totalaen av
industriproduktion, tanke många trodde havererade under debat-en som

DD2.terna om
decennier målsättningen för offentligaDen gamla det utveck-ett par

lingsbiståndets ODA finansiering i strategin,upprepades dvs. netto-en
överföring till biståndet 0,7% i-ländernas nationalinkomster. Närav av
det gällde handeln hördes på gamla önskemål reduktion han-nytt om av
delshinder i i-länderna för u-ländernas introducera-produkter. En nyhet
des u-länderna anmodades sinsemellan.enträget öka handelnatt

Viktigare allt vikt, vid tillvarons kvalita-än den ladesannat var som nu
tiva aspekter. riktades faktorer,Uppmärksamheten på rad påver-en som

livskvaliteten, exempelvis tillgångkade till meningsfull sysselsättning och
miljö.hälsosamen

Slutligen särskiltvärlden anmodades uppmärksam-noterar att attman
de minst utvecklade ländernas problem.ma

Sveriges insatser i förberedelsearbetet betydligt blygsammarevar nu av
omfattning strategin fördet gällde det utvecklingsårtiondet.än när andra I
generalförsamlingens ordinarie 1980 talade Finlandmöte på hela Nordens

frågor särskilt intresse för Dit minstvägnar några Norden. hörde deom av
i strategin biståndetutvecklade ländernas plats och betydelsen till dem,av

vikten expanderande världshandel, motståndet protektionis-motav en
i handelsförbindelserna. Därtill berördes betydelsen rättvismen av en mer

fördelning livsmedel och vikten landreformer, för miljöor-stöd FNsav av
ganisation för kvinnornas i utvecklingsprocessen.UNEP rollsamt

generalförsamlingen iUnder det med december 1980 förkla-mötetextra
tillrade den svenska delegaten vårt lands hållning DD3-strateginatt grun-

internationelltdades på behovet energisamarbete åsikten,och påett attav
världsekonomin kunde stimuleras till u-ländernas fortsattastödgenom
efterfrågan i-ländernas produkter. Protektionismenpå måste motarbetas.

fattigaste länderna få målmedveten hjälp. LivsmedelssäkerhetenDe måste
food security särskilt betydelsefull i nationer. övrigtsådana Förvar var

decentralisering fortsatta förhandlingarna praktiskade åtgärderen av om
inom DD3-strategins föredra. fullt tillvarataDär kunde utattram man
fackorganens Sverigeskompetens, ansåg talesman.

Sverige profil i FN-diskussionernahöll låg DD3.oväntat Påen om
brist intresse förhemmaplan noterades motsvarande på saken. Upp-en

började inriktasmärksamheten tydligt på det arrangemang, somnu man
fullfölja diskussionertrodde skulle 1970-talets NIEO, nämligen deom

förhandlingsrundorna,globala påkallades 1979 generalförsam-årssom av
ling. sid 194se

Efter9.12 DD3

biståndsdebatten i riksdagen i aprilI 1980 kommenterade Ola Ullsten den
situationenaktuella peka påattgenom

finansiella mellan oljeländerna oljeimporterandeden obalansen och de-
130u-länderna



199150SOUinternatio-reformeradiplatsu-ländernanödvändigheten att enenge-
arbetsfördelningnell

ländernautveckladei minstöverlevnad deförsörjning ochdet hot mot-
utgjordelivsmedelpriser olja ochstigande påsom

ekonomiskainternasinaOECD-länderna löstevikten pro-att egna,av-
blem.

offentligaför detmåletstatsrådet Ullsten netto-föresloganförandet attI
gälldefrågortill l°0. Andrafrån 0,7höjasborde togsbiståndet uppsom

politiska oberoende enekonomiskau-ländernas ochstärkabehovet att
försäkrade talaren,,regeringen,inte hademålsättning övergetts avsom

Världsbankensökai behovetu-länderna,skuldbördanväxande attden
krediter.blandadeexportkreditgarantier ochkapital, medsystemet s.

förhandlingarnaför globaladeverkamenade Ullsten,Sverige borde, att
inriktasvidare påbordefrågor. Defåtal centralasig påkoncentrerade ett

intresse nåländerför allafanns attnästan gemensamtproblem där det ett
minst utveck-deuppmärksamhet måste ägnasSärskildlösningar.fram till

inteefter resultat,konkretamåste strävaOchländernas läge.lade man
deklarationer.bara vaga

livsmedelsproduktionensbiståndsministernpåpekadeSlutligen att pro-
ökningförverka aSverige skullehuvudintresse.måsteblem ägnas ett en

etablerandetkatastroflager, cökadeproduktion, bu-ländernas egenav
gåvoleve-fortsattaprisstabilisering, och dförbuffertlagernationellaav

länderna.fattigastetill delivsmedelranser av
intesig medlemsstatervisade FNsförflöt det1980-taletAllteftersom att

förhandlingarna.globaladagordning för dekunde komma överens enom
aldrig till stånd.komDe

i-länderna hade meddelvis påha berottbörjan torde detTill att nogen
ekonomiska ned-1980-taletsbegynnandeunder detproblemsina egna

tredje världen kundedenuppenbarareblev det alltSedermeragångsår. att
ochutvecklingsriktningar och -tendenserrik på attuppvisa provkartaen

solidarisktenhetligt,uppträdagradvis svåraredärför blev ettdet att som
omvärlden.krav påochproblemblock med gemensammagemensamma

Afrikaskommit riktasalltuppmärksamheten motstället har attI mer
extraordinärasituation och behovetkatastrofalaspeciella, närmast av

detbeslag påhuvudfråga lagtharEn andra mestaräddningsåtgärder där.
djuparealltnämligen denuppmärksamhet,nationernasresten avav

skuldkrisen.
iuppträdandeSverigesdelbetydandeocksånaturliga skäl harAv aven

problemom-förbehållits de tvåtredje världens problemdet gällerFN, när
intevarit frågafallen har detbådajag pekat på. I attråden omovansom

ansträngning-organisationernasinternationellastöd deord åtbara med ge
ekonomiska tillskott ökainsatser ochpraktiskamedockså attutan omar

förbättringför läget.verkaderas att avenresurser
strategin förförberedaförarbeteinom FNpågårnärvarandeFör attett

terminologin ändratsharengelskautvecklingsårtiondet.fjärde Dendet nu
DecadeDevelopment ochFourth United Nationsthetalarså att omman

FörberedelsernalDS.förkortatInternational Development Strategy,dess
finns 131energi entusiasm. Detochviss brist påbedrivs meddenna gång en



många i delegationerna till FN och får förmoda SOU 199150inomävenman- -
sekretariatet, erfarenheterna från de tidigare utvecklingsårtion-som anser
denas strategier så nedslående, de det rationella läggaatt attmenar nu vore

sidanärendet åt for krafternaägna åt produktiva uppgifter.att mera
Emellertid nordiskahar de länderna slagit sig i syfte attsamman gemen-

söka förgehör vissa synpunkter isamt IDS. nordiskaDe länderna har
därvid valt områden, där vill influerasöka strategitexten.ut Desex man
gäller skuldproblemen, utrotningen fattigdomen i u-länderna, deav
mänskliga utveckling, befolkningsfrågorna, frågan hållbarresursernas om
sustainable utveckling utan miljöförstörelse och offentligadet utveck-
lingsbiståndets nivå. Man kan frånutgå frågan de mänskligaatt om resur-

utveckling inbegriper kvinnornas roll insatseroch i utvecklingspro-sernas
cessen.

Det kan fogmed påstås alla de ämnen Norden ingå iatt börasom anser
IDS är centrala. Men med fog kan det förämnena detnoteras, attsamma

stått dagordningenpå allt sedan FNmesta på allvar började sigägna åt
tredje världens problem

132



SOU 19915010 Tre svensk-teman befolkningstillväxten,
kvinnorna, miljön

När eftersöker ämnesområden, på vilka Sverige i FN-sammanhangman
har gjort omfattande insats tydligadessutom har ispårsatten mera som
nutidshistorien träffarså på i kapitelrubriken.desnart tre,man som anges

fjärdeEtt område där Sverige energiuppträtt med betydande bestäm-
da åsikter har gällt u-ländernas skuldsättning, berörts i korthet på ettsom

iställen denna skrift. Där har vi i mindre haftgrad omvärldens gehörpar
för speciellavåra synpunkter och rekommendationer, vilka fram-någraav
fördes i tidigasteredan de debatterna i frågan 1960-talet.under Av utrym-
messkäl lämnar vi vidare behandling den frågan sidan.åten av

Befolkningstillväxten10.1 familjeplaneringenoch

Åren 1951-1953 hade Sverige i ECOSOC. Richardsäte Sterner ledde
under dessa år den svenska delegationen, biträdd Michanekbl. Ernstav a.

Erikoch Westerlind. juniI 1952 höll Sterner anförande i ECOSOCSett
plenarförsamling, i vilket han inkluderade avsnitt den alarmerandeett om
befolkningstillväxten i världen, påkallade barnbegränsande iåtgärdersom
form familjeplanering. I tillhem UD berättade Sternerrapportav atten

efterhan sitt anförande uppvaktades för Belgien ochrepresentantav en en
för Världshälsoorganisationen WHO, fort-anmodade honom iattsom
sättningen utesluta detta sina anföranden.ämne sade belgaren,Annars,ur
kommer förslag,lägga har säker majoritet och somatt skulleett som en
binda FN negativt i fråga.denna

vittDetta så jag finnakunnat förstaden allra Sverigegången, ivar som
FN till vilketämne, vårt land sedan ständigttog skulle återkommaettupp

åren.genom
Emellertid höll Sverige, efter det belgiska beskedet, i i fråganFNtyst om

befolkningsutvecklingen i världen familjeplaneringensoch nödvändighet
fram till 1955, då Sveriges biståndsminister i generalförsamlingens andra

för förstautskott igången biståndssammanhang efter utfástelsebl. a. en-
bidragökade till EPTA problemet befolkningsutveck-medtogom upp-

lingen. Reaktionen sinapå håll fördevåldsam och in LindströmUlla ivar
hetsigt åsiktsutbyte med några andra delegater.ett

1957 anknöt i särskiltsammanhanget sakkunnig svensk delegat,en
professor Sten Wahlund, till diskussionen och förslaglade ett attom
sekretariatet fåskulle i inuppdrag samla fakta befolkningsutveck-att om
lingen.

Året efter förde Ulla Lindström in snabbtde växande ibarnkullarna
u-länderna i bristen offentligt investeringskapitalpå iett resonemang om
sådana länder.

1959 kom ital generalförsamling,FNs Lindströmdär Ullaett stort
utförligt och i starkt laddade ordalag beskrev befolknings-de problem som
tillväxten skapade. Slutsatsen blev vädjan insatser för familjeplane-en om
ring med vändningar, beskrivasmåste passionerade.som som

I november 1960 det förpå dags anförande Ulla 133nytt ett stortvar av



SOU 199150Lindström i generalförsamlingen, till syfte förhade röja vägattsom en
utförlig diskussion befolkningsfrågan i följande års 1961möte. Menom

ingenhanns sådan debatt med.
Därför återkom 1962. Biståndsministernärendet svarade vanligtsom

för anförande,laddat iutmynnade den nyktra slutsatsen,ett attsom u-
länder bistånd FN-familjensbegärde organisationer befolk-påsom av
ningsområdet sina tillgodosedda.borde önskemål

fleråriga kampanjenDen ledde också till resolution denna gångatt en
röstsiffrorna förmed 34 34 och 32 i Generalför-nedlagda röstertogs mot

samlingens Ordförandens2a utskott. avgjordeutslagsröst saken. Men den
iröstades bort Generalförsamlingens fram-plenarmöte. Det dockvar en

gång iden utskottet godkända klart utsade, fannsdetatt texten att en
ekonomiskväxelverkan mellan utveckling befolkningsändringar.och

sistaUnder 1950-talets ledde olika i Sverige tillår attpar resonemang
fattadesbeslut skulle befolkningsproblemetssöka plantera ochatt man lfamiljeplaneringens inom FN-familjen.standar helst kunde lvar man

sFör min föresatsdel betydde denna jag sändes tilldelegatattegen som i
två internationella organisationers försedd justmöten, med detta uppdrag. å

11959 gällde UNICEF. barnfond sitt idet På våren hölls FNs Geneve.möte å3Dit jagkorn uttrycklig muntlig instruktion förmed Ulla Lindström attav åförsta föra befolkningstillväxtensgången problem tal.på Det tycktes onek- s
ligen rimligt organisation UNICEF skulle skriva under påatt en som
tanken förönskade barn, existens och fannsdetuppväxtatt vars resurser,

förutsättningarhade bättre bli lyckligaän andra också barn.att
Mitt framträdande i föregåttsUNICEF hade ryktet. ledde tillDet attav

jag i förväg ivrigt ängsligt chef,och uppvaktades bl. UNICEFs ameri-av a.
kanen Maurice tjänstemänPate, och andra höga vädjandenmed attom

försiktighetiaktta Emellertidoch måtta. underlättades min uppgift attav
sekretariatet självt hade producerat dokumentation faktamed mängden en

demografiska statistik.FNsur
Ett målmedvetet citerande denna dokumentation presenterade välta-ur

ligt Sveriges befolkningsutvecklingen.över Slutsatsen UNICEFattoro
inte frånkunde bortse uppkomna i sindet läget verksamhet bland barn

tilloch mödrar låg hands och till kritan,nära väckte, det kom knappastnär
förvåning, mindrenågon upprördhet.än

inteMen slaget Nils Thedin,än den svenske UNICEF-vunnet.var
kommitténs ordförande, fullföljde aktionen verklig kämpainsatsgenom en
i styrelsemöten i början Därefter1960-talet. blev bistånd påett par av
familjeplaneringens naturligområde del UNICEFs i raden av program en
u-länder.

minFör del blev det andra uppdraget hjälpa till påverka Interna-att att
tionella arbetsorganisationen ILO via iarbetsmarknadensatt parter u-

vinnaländerna söka gehör för befolkningstillväxtens liksom förproblem
nödvändigheten sprida familjeplaneringens teori och praktik. Varföratt
inte ILO arbetsgivare ibe övertala u-länderna ilägga kondomeratt ett par

fredagarna,lönekuverten på tiden föreslognågon på densom
Vi självklart flera, olika fråganpå håll arbetade med 1960undervar som

arbetskonferens.års tillFramgången blev mångas överraskning total. Ett 134



SOU 199150befolkningsområ-försåg påILO med verkabeslut mandatett atttogs, som
ungefär Sverige föreslagit.på detdet sätt,

befolkningsfråganNaturligtvis föra framsökte svenska delegater även
Särskilt föreföll WHO klart uppdraghåll. angeläget detpå andra ettatt ge

svenskainte den ak-området. alldelesverka på Men oväntat stötteatt
behjärtade insatser särskilt svenska ochtionen patrullhär på trots av

internationella motstånd ben-läkarskråetsnorska delegater. Men det var
familje-varit tidprecis läkarkårens hade på den dåhårt, den svenskasom

planeringens pionjärer verkade i land.vårt
befolknings-inställning tilltid, innan WHO ändradeskulle långDet ta

tillhör WHOtill familjeplaneringen. detillväxtens problem och Numera
preventivmedelsforskningen, detexempelvis stöder även omorgan, som

huvudsakligen fått från Sverige.sker med manresurser som
sekretariatetinrättade särskild igick i UNESCO,Bättre det postsom en

organisationens insatser befolknings-för påtjänsteman, planladeen som
Även för organisationensSverige avgörande rollområdet. här spelade en

ekonomiskt tillfrågan. Sverige inte särskilt stödiagerande attsentvar ge
verksamheten.den nya

fund för befolkningsaktivite-trust k.Tillkomsten 1967 FNs s.av s.
for Populationfrån United Nations Fund1969 benämndes Ac-ter, som

bekräftelsen Sverigestivities slutliga påUNFPA kan densägas utgöra
befolkningsfrågornaenvisa kampanjen för fåframgång i den acceptera-att

betydelsefullt för resultatetområde FNs verksamhet. Dende varsom en
svängning opinionen inom inträffade under 1965kraftig i FN, somav en

fick äntligen operativa1966 generalförsamlingar. deoch års Där FN
befolkningsområdet.befogenheter, Sverige föreslagit pålängesom

framgångsrika kampanj för fåEfter första tio-femton till sistde årens att
organisatio-befolkningsökningens uppförda internationellaproblem på de

period,dagordningar i handlingsprogram dåoch deras kom ennernas
från sida.intresse energi svenskavtagande och ägnades problemet

period innebar ingalundasvenska passiviteten under dennaDen att man
föra befolkningsökningen följder tal.försummade och dess på Tvärtomatt

iföreteelser alltjämt viktig roll exempelvis de svenskaspelade dessa en
utvecklingsdekadernas strategier och den ekono-nyaresonemangen om

sigmiska världsordningen. medMen svenska delegater uttryckte störrenu
återhållsamhet under kampåren.än

Lindström i fråga kunnatså Ulla denna hade sägaKanske det attvar
sig själv i landet.Strindberg sade min eld denär störstaAugustsom om

Efterföljande inte mobilisera vältalighetkunde glöd, ochombud samma
oräddhet.

förefaller mig betydelse något lägre svenskaMen det större denattav
förskjutning biståndet tillprofilen i diskussionenockså avspeglade den om

familjeplaneringens hemmaplan.u-länderna på område, ägde påsom rum
i familjeplaneringsfrågan inom u-hjälpensLindströmsUlla agerandeAv

multilateralt särskilt bilateralt de år, då hon barunderram men- -
sinaför utvecklingsbiståndet, framgick hondet klart, satteansvaret att

preventivme-förhoppningar till buss-på-taktik. spridaDet gällde atten
distributiondel. Om bredlyckades åstadkomma 135ettsom merman en -



SOU 199150fristående följden automatiskt bli sjunkandeeller mindre skullemål så-
födelsetal. beskrivningen karikatyrKanske hennes övertygelse,är en av

fallden i obetydlig.är såmen
själv insiktenVad många saknade jag ibland bådedem attvar- -

födelsetal funktioner sociala ekonomis-dödstal och samhälles ochär ettav
demografer sina cykliskaka utvecklingsnivå. kunskap medDet var en som

beskrivningar verkligheten för länge sedan hade erövrat. Det måsteav
omständigheter, inte direkt förbindelsebetyda rad hade någonatt en som

familjeplaneringsklinikernas tekniska rådgivning,med måste påverkas,
ville födelsetal. omständighet vilägre En sådan återkommernåom man

till.strax
sig emellertid fram.familjeplaneringen ViEn bredare på trängdesyn

till själva. Sverige ingick preventivmedelsrådgiv-behövde bara gå Ioss
ningen i förebyggandehelt enkelt den barna- och mödravården. Det blev

småningom naturligt tillämpa i försökenså grundsynatt attsamma
sprida familjeplaneringens idébistå u-länder introducera och ochatt prax-

familjeplaneringen sin friståendeis. förlorade något ställ-Men därmed av
ning Sammanhanget breddades ochmedel och mål.ett eget argumen-som

kantiga, trosvissheten i fråga sjönk.blev mindre metodernaten om
vissa sin befolkningsexplosionSamtidigt ländernödgades attav egen

införa för folkdrastiska barnbegräns-mycket metoder att att acceptera
Kina. Indienningen. Dit Indien I ochhörde och något senare- -

förytterligare tillämpades liknadenågot u-land metoder tvång attsom
kvinnor sterilisera sig.och låta I samband härmed uppstod hosmän att oss

etisk ifrågasattes i vilken Sverige stödjadebatt, mån kundedär deten
familjeplaneringsprogram, hänsyn till metoder trädde de mänsk-medsom
liga rättigheterna alltför nära.

inträffade preventiv-kritiska också deUnder några år det någraatt av
obehagli-tidigare alltför obetingat sin lit till, hademetoder, sattsom man

fall, iibland farliga biverkningar. där kvinnorRapporterrentavga, om u-
blödningar efter applicering spiral och iländer drabbats någrasvåraav av

fall avlidit, tidigare entusiasmen håll.kylde den på många Det stodner
ofarligaforskning tillförlitliga ochklart, mycket behövdesännuatt om

preventivmetoder.
inte befolkningsfråganmärkligt nitet iDet det svenskaatt avtog.var

sig härUnder räcka år talades det knappast alls saken hemmavareen om
internationellt. stödja liksomDock fortsatte Sverige UNFPAeller att

familjeplaneringsorganisationen,internationella drevsIPPF, den som somi
särskilt kraftigtinternationell folkrörelse. Stödet till dåIPPF växteen

pionjärenorganisationen fick generalsekreterare, svenskasvensk denen
mindrefortsatte Sverige krävapå området Carl Wahren. I UNFPA att

inriktningför demografiska undersökningar projekt ochintresse och mera
familjerådgivningensaktionsprogram i u-länderna på område.påv

utvecklingsfrågorna ipå ochFör närvarande tycks debatten nyttom
Efterbefolkningstillväxtens problem.ökande grad syssla med FNs senaste

jordens befolkning visat sigtillväxttakten för och sedan detrapporter om
envisas in, inseralla profetior i detta sammanhang med slådystra attatt

katastrofläge.fler vi verkligen Redan detallt påär väg 136ettatt mot rent



befolkningstryck, vi lever SOU 199150under, skapar Förutsättningar för mångasom nu
miljöproblemen,de svåraste hotar hela mänsklighetens överlev-av som

nad.
därförDet är knappast överraskande på hör svenska FN-att nytt

delegater ägna växande uppmärksamhet befolkningsproblemen.åt Allten
fler kräver förstärkning biståndsinsatserde specifikt sökeren av som

födelsetalen.nedbringa Fortfarande räcker intedet med spridaatt preven-
tivmedel, sidanå andra borde inget barn behöva komma till världenmen
därför möjligheten till prevention saknas. Numera får tillgång tillatt
preventivmedel närmast betraktas mänsklig rättighet.som en

10.2 Kvinnornas status

ingen tillfällighetDet kvinna,är Ulla Lindström, med sådan energiatt en
förde familjeplaneringens ibanér Sverige internationellt.och Det hellerär
ingen tillfällighet särskilt många kvinnor verkade inom områdetatt som
debattörer och administratörer. Elise Ottesen-Jensen UNFPAsvar en.

direktör Nafisnuvarande Sadik är För pionjä-nämnaatt etten annan. par
både hemma och tillhör olikaäven deras verk tidsskeden.ute,rer om

viktigtEtt skäl förståsär problemet låg särskilt kvinnors livser-näraatt
farenhet. finnasDet måste särskild förståelsekänsla och hos kvinnor fören
de predikament, så många u-landsmödrar befinner sigsom

Samtidigt är och det uppenbart viktigasteden kanske förutsätt-attvar
ningen för radikal sänkning födelsetalen i u-länder kvinnorsen av var
frigörelse, kvinnors jämlikhet, kvinnors lika chanser i utbildning och ar-
betsliv. Först sådan utveckling kunde åstadkommas skulle kvinnorom en

aktivt medbestämmande sinaöver livsvillkor,grundläggandeett egna
exempelvis frågan familjestorleken. De skulle lättare kunna denerövraom
kunskap, möjliggjorde anpassning barnantalet till familjenssom en av

Då kunde också sig hälsonivån i familjernavänta skulleattresurser. man
stiga och bruket föda barn så i kundesäga upphöra.att att reserv

Jag många människor hjälpmed sådanatror att upptäck-av resonemang
betydelsen frågan kvinnornas ställning och roll ite u-länderna ochav om

insåg hur fältobearbetat detta var.
Man kan knappast Sverige,säga lika litet andra länder, utveckla-att som

de någon märkbar aktivitet inom FNs under 1950-talet, då detmera ram
gällde kvinnors ställning i u-länderna faktiskaoch deras och potentiella
roll i utvecklingsprocessen. Genombrottet for detta ämnesområde ikom
FN i 1960-talets början, även det ända funnitssedan 1946 hadeom en
kommission i FN uppgiftmed rekommendera åtgärder ochatt rapportera

kvinnans ställning i ekonomi, politik, i sociala inomsammanhang ochom
skolväsen och utbildning. justMen u-landsaspekten blev domine-dennu
rande. 1962 resolution i frågan och 1963 sände generalsekreterarentogs en

rundskrivelse till medlemsstaterna begäranmed redovisningen om en av
politikderas när det gällde kvinnornas roll och status.

Inga Thorsson fick redan 1962 regeringens författauppdrag att ett
utlåtande vad kunde förgöras stärka kvinnornas ställning iattom som
Afrika. Däri påpekade hon åtgärder för förbättra kvinnornas villkoratt att 137

10 10-1121.Multibistånd. 2Annex



199150SOUKvinnornasamhällslivets alla områden.inflytande krävdes påoch starta-
betraktasmenade hon, och bordeutgångsläge,frånde ogynnsamtett som

särskiltunderströki utvecklingsarbetet. Honunderutnyttjad resursen
yrkesutbildningen. Allraskolundervisningen ochinsatser inomvikten av

insatser,övergripande åtgärd måste görafrämst och sommansom en
långsiktiga integreringsprocessunderlätta densyftade till ochstartaatt

i utveck-självklar plats beslutentillförsäkra kvinnornaskulle omensom
ilika självklar roll då beslutentaktikstrategi och ochlingens omsattesen

åtsärskilda biståndsmedel behövde sättastill sisthandling. Hon ansåg att
för kvin-speciell betydelseutvecklingsinsatserför bistånds- ochsidan av

i u-länderna.norna
tillämpning uppdragetpromemoria hade bredare änThorssonsInga en

förbetydelse de svenskafick beståendeDärför denantydde. resone-en
Maj-Britt Sand-kvinnofrågan. 1967 kom sådet gälldenär avenmangen

of utgjordeThetiteln Status Women,författad underlund rapport som
Sverigesvar ställning i medlemsstater.kvinnans FNsFN-enkätpå omen

till Förentahette då Rapport1968 svenska ochpublicerades påRapporten
systematiska genomgångkvinnornas Sverige. Dessinationerna över status

betydelsefick ocksåbrist i vårt landdärpåoch åtgärder ellerläge storav
internationellt.kvinnofråganiför uppträdandetdet svenska

tillmitten 1970-taletiredanför sin kallade, nämnts,delFN enavsom
konferens iföljdes Köpen-Mexiko.kvinnokonferens i Den ännuav en

Åren Kvinnornas årtiondeförklarades1975-1985år 1980.hamn som
utveck-skapades FNskvinnoåret. 1976Internationella1975 detoch som

samtidigt den näraförlängdes mandatetlingsfond för kvinnor. 1984 som
bekräftades.anknytningen till UNDP

statsverkspropositionenförvaltning.fondens lUNDP sköter numera
alltsåfrämst inom landramarna197980 dock det ärför påpekas att

situationkvinnornasför förbättrainsatsermin anm.,UNDPs; attsom
tillfår inte förvisasviktig synpunkt. Fråganfinansieras. Detta ärbör en

specialprogram.lågfinansieratett
vidtagits FN.åtgärder,självklarhet alla deSverige med stötthar avsom

kan också konsta-bidrag lämnats. Manfonden svenskagäller hardetNär
formulerade detMaj-Britt Sandlundtidpunkt dåsedan dentera att svens-

Generalförsam-sessioni frågan har knappastpolicy-dokumentetka aven
förflutiti och UNICEFUNDPstyrelsemötelingen eller attutanett svens-
för den på ämnet,tillfället i akt dra lansdelegationer tagitka att synen

omfattas Sverige.avsom
kvin-sin tid vidSverige ladevikt pådenSärskilt observerar somman

Sveriges ochutvecklingsårtiondet.införsina inlägg det andranofrågan i
formu-inkluderadestrategidokumentettillanföranden leddeandras att en

ikvinnorna den totalafull integrationtilluppmuntradelering, avsom
utvecklingsansträngningen.

utvecklingsårtiondetinför tredjestrategin detjust punkt blevPå denna
avsnitt,idiskuterades samband medKvinnornas rolltydligare.ännu som

livsmedelsproduk-industrialisering, jordbruk ochhandlade omannars
utveckling.socialteknologi ochtion, vetenskap och

kvinnofrågan 138i i kanSveriges FNagerandestuderarNär manman



Ändock SOU 199150tvivla genuintpå det byggde påknappast att ett engagemang.
skillnaderna i generalförsamlingens uppträdandekonstateramåste attman

början i aktivite-1970- och 80-talens återspeglas också den svenskamellan
gjordes ordentligt inlägg i kvinnofrågangäller DD2När detten. ett ettsom

inte lindas in i åsikterbehövde paketalldeles ämne,eget ettsom av om
första framfördesdiverse utvecklingsspörsmål, 1973.gången Det Annaav

Åreti efter Lisa iLisa Lewén-Eliasson andra utskottet. talade Mattsson
jämlikhetsfrågor nödvändigheten förbättraochutskott attsamma om

kvinnornas ställning.
OlofSveriges ambassadör Rydbeck förklara i ECO-1974 hördes också

frågavarje utvecklingsprojekt inom viSOCs vårmöte I FNs måsteram
Föreslagna kvinnans situationåtgärderna kommer påverkahur de attoss

förslagen för kvinnornas rättighetervi kan motivera skyddaoch hur att
jämställdhetmöjligheter med männen.och stärka deras uppnåatt

1975 ordinarie generalforsamlingsmöte Gertrud SigurdsenI års spann
vidare kvinnokonferens exempelpå och påpekade FNs påetttemat att var

fruktbar nationella internationella refor-mellan kraven på ochsyntesen
mer.

Året generalförsamlingenmanlig svensk i taladärpå hördes rösten om
kvinnofrågan. Ola Ullsten inläggI andra utskottet avslutade medett stort

fördöma diskriminering kvinnor i utvecklingsarbetet.all I general-att av
församlingen Sverige aktivt resolutionstödde år betydelsensamma en om

mobilisera kvinnorna i utvecklingsprocessen.medaktöreratt somav
radikaliserades argumentationen. Sverige riktade1978 svenskaden upp-

kvinnors produktivitet ökades tillgång tillmärksamheten, på att genom ny
teknik produktionsmetoder. Kvinnorna få tillträde tilloch bättre borde
hittills mansdominerade ofta i majoritet blandyrkesområden. De var

fattigaste missgynnade omfattas biståndets fattig-de och och bordemest av
domskriterium. grundvillkor för framstegDet alla arbetstagareett attvar

kvinnor tillfredsställande ierhöll löner, verkade sundmänsom- -
arbetsmiljö, åtnjöt fackliga rättigheter.och andra

vanligare1980-talet blev det allt de nordiska ländernaPå att ett av
i principiella frågor.talade hela Nordens 1981 detpå vägnar större var

exempelvis Finland i kvinnors2a utskottet medtog tematsom upp
imedverkan utvecklingsprocessen. 1983 fylladet Norges tur att sam-var
Åretuppgift. fördedärpå Finland talan ipå Nordens ämnet. Förstnyttma

1986 blev Sveriges företräda kvinnornas i generalförsam-det saktur att
lingens anförandeandra utskott, och år ägnades helt svensktett ettsenare

kvinnofrågan, varvid Nairobirappor-år Norden bl. krävde den s.k.atta.
rekommendationer förverkligas. åsyftadesskulle Härmed det doku-tens

FN-konferens i Nairobiblev resultatet 1985, dåment, storsom av en
medlemsnationerna överblickade kvinnornasoch värderade resultaten av
årtionde 1975 1985.-

Genom nordiska just Sveriges idet samarbetsarrangemanget hördes röst
i kvinnofrågan inte fullt flitigt årtiondet före.FN så under Mensom

Sverige givetvis i ideltog alla beslut i och medverkadeämnet, antogs,som
överläggningarna utanför utformning.möteslokalen derasom

UNICEFs styrelse spelade iI mödrarnas roll barnen 139omsorgen om en



199150SOUtill bistånds-få ståndsjuttiotaletUNICEF påsöktecentral roll. Dessutom
barnavård.iutbildning kvinnor äntillsyftadeprojekt, annatavsom

i iaktiviteter byarnai ekonomiskainsatser demSådana sökte uteengagera
jag självförsörjningsläge. Dåkvinnornas och barnensförstärkasyfte att
företrädaifick uppdragi Turkiet ocksåUNDPs attrepresentantsom

utveck-åstadkommainstruerades jag sökaunder några år, ettUNICEF att
stödbetydandeskullejust karaktär,lingsprojekt denna ett avsomav

regeringens tvek-turkiskapå denprojektet stupadesedanUNICEF. Att
historia.samhet är annanen

Sverige,inte minsti styrelse,ofta UNDPsKvinnofrågan togs avupp
finnsoch välgällde UNDPfanns, detframgått. det närMenredansom -

nämligenSverige,intresseradesärskild aspekt,fortfarande somen-
kvinnor hand-ochanställapraxis det gälldenär attprogrammets geegen
tid kvinna.chefsnivå hade UNDPsekretariatet.i Påläggaransvar en en

kvin-utnämningarsynnerligen medvaritdess har detMen sedan tunt av
fáltorganisa-liksom ii York,sekretariat Newchefsnivå i UNDPspånor

förhållandet.sin förvåning överinte sällan uttrycktSverige hartionen.
UNDP-tydlighet påminns jag medmin delFör stor en scenegen

efter meddelats vårdetBradford kontor,MorsesAdministratorn attatt
skulle lämnachefspost, Joan Anstee,kvinnliga på högkollegaenda ossen

Administra-Assistanti SomFN.biträdande generalsekreterareför bliatt
jagpersonpolitiken, sadeinklusiveförvaltning,för UNDPsmedtor ansvar

eftersigmening gälldeenligt minBradford dettill Morse attatt se omnu
Bradford tittadeMorsenivå.till påkvinnlig kandidat post sammaenen

migförvånat på ochsignerat,just hade såghanfrån ett sompapper,upp
mig då,förstå mina skäl. Det sloghade svårthan attsvarade kort, attatt

eftertryck. sådanttillräckligt Fördrivit fråganinte medalltstyrelsen trots
känslig.Morsevar

chefsposter i andraocksåpåkvinnor sällsyntatilläggas ärkanDet att
kvinnaharför UNFPA,FN-organisationer, med undantag somensom

funnits elleralltidUNICEF, där det nästan ettdirektör, och paren
l1950-talets år.sedandirektören ändaikvinnor kretsen närmast senare

nivåer fåtaliga.kvinnor på högrefackorganen är
Även Underfältet sak.gällerpåbiståndsverksamheteni ute samma

och150-taljag blandhadei Afghanistan 1960-taletmina på experterår ett
kanadensiskakvinna. Honländer endafrån antalrådgivare ett stort varen

för kvinnligutbildning kontorsperso-organiserauppgifttilloch hade att
nal.

såvitt jagjag, kanTurkiet hadetjänstgöring ifyraårigaminUnder
hundra,bland de mångakvinnliginteminnas, enda expert genomsomen

kvinnligjaghadetjänstgjorde Däremotdär.åren programmes.en
på UNDP-kontoret.mina medarbetareofficer bland

Miljöfrågorna10.3

irollställning ochbefolkningsfrågan kvinnansochpåpekat,harJag att u-
relationensig medförhåller detPå sätthängdeländerna sammasamman.

vii-länderna 140miljöförstöringen. Ibefolkningstillväxten och vetmellan av



SOU 199150tillerfarenhet flera människor lederoch sammanboendedyrköpt tätareatt
oljetrans-biltrafik, Förbränning fossila flerabränslen, alltökad större av

växande användningvärldshaven, snabbt sopberg, störrepåporter av
kemikalier i jordbruket i syfte produktionen diversemiljöfarliga ökaatt av

grödor osv.
lika befolknings-gäller u-länderna sambandet klart. En snabbdet ärNär

till margi-exempelvis till jordbruket söker sig alltmertillväxt leder att ut
forSkog regnskog bränns ned skapanella områden. även att utrym---
tilltar. inteför odlingar. Markförstöringen erosion Degenom somnyame

få sysselsättning försörjning i jordbruket sig till städerna, däroch sökerkan
förgiftas.sväller alla breddar. Vattentäkter Konst-slumområdena över

.stora åtkomligt övrigtbevattningen områden grundvatten.på Förtömmer
sinainte åstadkoms hållskall underskatta de skador, påavman som en

ianvändning konstgödsel pesticider. hållsnabbt ökande och På mångaav
luftföroreningar eldningu-ländernas storstäder på grundutgör även av

kombination inversionseffektenfossila bränslen i med hälso-med storen
fara.

utvecklingens effekter miljöndiskussionen påvåra dagar spelarI om
nödvändigheten ekonomiskt socialt framåt-åstadkomma ochoch att ett

miljöforstörelse förstöra icke förnybaraskridande ochutan utan att resur-
för långsiktiga domine-vikt människornas överlevnad näraen nogser av
Därtill inte minst Brundtlandsrapporten,rande roll. har den k.s. som

publicerades 1987, bidragit. titeln Vårår Den svenska gemensamma
framtid. sustainableDär lanserades uttrycket development, över-som

ungefär utveckling, utvecklinghållbar dvs.betydersatt utanen en
självforstörelsemekanism i form miljöskador.inbyggd av

för frågor i bilaterala ihithörande både ochIntresset är stortnumera
förra.multilaterala sammanhang. SIDA exempel detär på Förett ett par

föri SIDAs sekretariat särskild tjänst medår sedan öppnades en personen
uppgift tillvarata miljöns intressen i SIDAs verksamhet, uttrycketatt om
tillåts. vidtagits i olikaMotsvarande åtgärder har FN-organ. Man noterar

till inkluderar miljöaspekter i sinoch med Världsbankenatt numera
bedömning planering projekt, därtill livligt bl.och understöddav av a.
Sverige.

miljövårdsfrågornaviktigastMen u-länderna alltmer upptäckerär att att
tidDylika inte u-länder sinmåste på allvar. bara, del påärtas som en

för i-länderna alibi för bristandeproblem eller derastycktes ett ettanse,
i utvecklingsbiståndet. förhöll sig nämligen miljö-Så det dåengagemang

först horisont.dök biståndets u-länder sade påproblemen på Mångaupp
förbehålletsin tid miljöhänsyn välbärgade länder.någotatt varvar som

beträffadesjälva fick tills hade rådVad dem sådana bekymmer devänta
itu Miljöskyddet slagsmed dem. sågs med andra ordatt ta ettsom

lyxproblem.
finns i biståndets tjänst årgång,Det många medarbetare yngre somav

för-miljöbekymren i biståndssammanhang tillhör l980-talet. Såatttror
sig inte. miljöhän-håller det Redan då SIDA NIB år 1965 speladeersatte
viktig i överläggningar i sekretariatetsroll både styrelsens ochsynen en

interna diskussioner. riktlinjer utformades for biståndsprojekthurDå l4l



199150SOUformuleras fast, ålåg inblandadeförberedas och slog det deskulle attman
effekter,projektens miljömässiga såda-redovisa sin bedömningatt omav

kunde uppstå.överhuvud tagetna
erinrarfrån till 1970 ochtjänstgjorde SIDA under år 1966Jag på några

jagvid Därför förvånade mig, dåmig vikt saken. detväl den ladessom
till 1979, finna denna gamla regel hadeåterkom SIDA hösten attatt

specifik miljöfrågakommit fanns mycket syssel-bruk. Men det somenur
markförstöringens inämligen problemSIDA under dessa år,ävensatte

östafrikanskavissa regioner.
miljöfrågor i generalförsamling och dess utskottinlägg i FNsSvenska

fram tillfrånvaro 60-taleni lyst sin under 1950- ochtycks ha medstort sett
resolutionsförslag,Sverige i inlägg sitt till1969, då stödår ettett somgav

havsfö-för förhindra kontrolleraFN-aktioner ochkrävde samordnade att
Nations Institute foranförde Sverige Unitedroreningar. Samma år att

forskningspro-enligt mening i sittTraining dessand Research UNITAR
miljöproblemensinkludera projekt, skulle behandlaborde ett somgram

internationella aspekter.
nödvändighetenförde Sverige taldå och då också påUnder dessa år att

industrialiseringen. inte barahindra negativa effekter Därmed avsågsav
sociala miljömässiga konsekvenser.vissa problem ocksåutan

strategin förSverige i sitt yttrande detvidareDet bör nämnas att om
listan frågor och problem,utvecklingsårtiondet avslutadeandra över som

enligtmiljöproblemen. måstestrategin angripa, just Demåste med yttran-
det beaktas.

februariintresset för miljöfrågorna i I ägde1970 Europa.växte en
maj diskuteradesnaturvårdskonferens i Strasbourg.europeisk Irum

utrikesministrar förträffadesmiljöfrågorna i OECD. På hösten Nordens
problem.överläggaatt om samma

explicit imiljöfråganlyfte Thorsson fram på sätt1971 Inga ett mera en
Sverigei hadedeklaration i generaldebatt FN.2a utskottetsstörre nu
FN-konferensenförbörjat sig uppgiften värd denbereda på ståatt stora

i junimiljön i 1972.Stockholm, skulle äga rumsomom
förframgång, deklarationKonferensen, blev antogstor somensom en

vissasamfundförsta nationernas måstegången erkände accepteraatt
miljön. aktionsplanprinciper det gällde Enoch närett gemensamt ansvar

också.antogs
till internatio-konferensen skulle ledaSverige hoppatshade att ettatt

förändring-luftförändringar havensför registrering ochnellt system avav
för miljön växlingar borde ocksådatabank och dessskulle Enupprättas.ar

tillåtnaolja iKonventioner haven, den högstaskapas. utsläppen av omom
vissa miljögifter,i eldningsolja, utsläppsvavelhalten transportomavom

giftiga ingås.lagring vissa bordeoch ämnenav
riktigtkonferensen inte nådde så långt,sigDet låter sägas, att som

generalförsamlingSverige blev, FNsönskade. Men resultat attett samma
Environ-United Nationssärskilt miljövårdsorgan, UNEP,år skapade ett

i Nairobi, svenska SynpunkternaKenya. Demental Programme, med säte
arbetsuppgifter.i i Eninkorporerades UNEPsoch önskemålen stort sett

tillstöd rad 142vilken UNEP kundefond upprättades också, ge enur



SOU 199150miljövårdsprogram -projekt, särskilt i Sverige blevoch u-länder. deen av
bidragsgivarna, inom relativt totalram. Totaltehuru blygsamstörre en

för periodeni 150 milj. dollarbidrog antal länder på talett runten summa
milj. till fonden.1978 1982. 1983 donerade 89 länder 29 dollar Det ger en-

Föreställning formatet fondens operationer.det blygsamma påom
skrives det UNEP skulle kunna räkna medNär detta utser som om en

sitt fältarbete. ligger i linje kraftigtexpansion med detbetydande Detav
enför i liksomintresset miljöproblemen hela världen snabbtökade växan-

internationella få fårinsikt karaktär. På områdende dessa problemsom
nationernas ömsesidi-slagkraftiga ständiga erinringarså konkreta, och om
tydligtblir särskilt problemenberoende och Här det också attga ansvar.

lmultilaterala lösningar.kräver
ingen magisk siarförmåga för förutsägabehöver kunna FNMan attatt
organisationer förväntas sin väsentligaste insatsdess krets kanoch göraav

fredsbevarande mänsklighetens from-vid sidan aktionerna tilldeav- -
just miljöområdet.påma
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Statsministrar

1946 69Tage Erlander -
Olof Palme 1969 1976-
Thorbjörn Fälldin 1976 78-

1978 79Ola Ullsten -
Thorbjörn Fälldin 1979 82-
Olof 1982 86Palme -

1986Ingvar Carlsson -

Utrikesministrar
Östen 1946 62Undén -

Nilsson 1962Torsten 71-
Krister Wickman 1971 73-
Sven Andersson 1973 76-
Karin 1976 78Söder -

Blix 1978-79Hans
82Ola Ullsten 1979 -

Bodström 1982 85Lennart -
Sten 1985Andersson -

Biståndsministrar
Lindström 66Ulla 1954 -

SigurdsenGertrud 1973 76-
Ola Ullsten 1976 78-

Hjelm-Wallén 1985Lena -

chefer för U-avdelningStatssekreterare och UDs

1970 76Lennart Klackenberg -
Blix 1976-78Hans

1978 79Thord Palmlund -
Blix 1979-81Hans

1982 85Gösta Edgren -
198Bengt Säve-Söderberg 5 -

Finansministrar
Gunnar Sträng 1955 76-

1976 81Ingemar Mundebo -
Rolf Wirtén 1981 82-
Kjell-Olof 1982 90Feldt -
Allan 1990Larsson -

innehöll regeringenvissa mellan 1976 och 1981 bådeAnm. Under år en
ekonomiminister. innehades då denbudget- och Den postenen senare -

fanns Gösta Bohman. 144av-

särskild ministerpost Förbistándsfrågor. utrikes-alla regeringarhade Någralnte en
ministrar föredrog själva hand dessaärenden.att ta om
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1955-70Gunnar Lange
1970- 75Kjell-Olof Feldt
1975 76LidbomCarl -

Linder 1976- 78Staffan Burenstam
1981-82MolinBjörn
1983 86HellströmMats -
1986-Anita Gradin

generaldirektörerSIDAs

1965 -79MichanekErnst
1979-85Anders Forsse
1985Carl Tham -

iFN New YorkStändiga ombud hos

Hägglöf 1947 -48Gunnar
1948 52GrafströmSven -
1952 56ThorsingOscar -

58Jarring 1956Gunnar -
1958 64Agda Rössel -

Åström 1964 70Sverker -
1970 76Olof Rydbeck -
1977 83Anders Thunborg -
1983 88Anders Ferm -
1988EliassonJan -
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