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Sammanfattning 
Med denna uppsats vill jag försöka ge en bild av vas som skett på det politiska området, 

gällande frågorna som rör miljöbiståndet. Min analys börjar på 60-talet när miljödebatten tog 

fart. Analysen fortsätter genom 70- och 80-talet med Brundtlandrapporten från 1987 och det 

femte miljömålet för biståndet från 1988 för att sluta i 1994 med rapporten ”Hållbart bistånd”, 

som gäller FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992. Vad blev resultaten av det mer och mer 

viktiga påståendet ”hållbar utveckling” och vad har det bidragit med för den svenska 

regeringen och deras arbete med miljöbistånd? 

Frågeställningen är: När började Sverige rikta in sitt bistånd på miljön? Hur uttrycktes 

miljöbiståndet inom politiken under åren från Brundtlandrapporten 1987 till FN-konferensen 

i Rio de Janeiro 1992 och uppstod det några förändringar? 

Under tiden från 60-talet har miljö blivit allt mer viktigt på den politiska arenan och 

kunskapen om den allt mer påtagliga krisen inom miljöproblemen tas också på större allvar. 

Det är dock ytterst viktigt att problemen med miljön måste bekämpas gemensamt med resten 

av bistånds- och utvecklingsfrågorna, som ekonomi och kampen med att utrota fattigdomen i 

världen. Frågan om hållbar utveckling måste involveras i allt politiskt -och- miljömässigt 

arbete för att kunna skapa en hållbar framtid och värld. 

 

 Abstract 
With this c-composition, I am trying to give a view over what has happened in the political 

area and the issues that concerns environmental aid. My analyze starts in the 60-ies when the 

environmental debate took of. It continues trough the 70-ies, 80-ies and ends in 1994 with the 

report that considers the UN-conference in Rio de Janeiro 1992, “Sustainable Aid” and what 

the results of the more and more important issue “sustainable development” has offered the 

Swedish government ant there work with environmental aid. 

The question issue is: At what time in history, did the Swedisch government start to addrsess 

environmental aid? How did the environmental aid come to be addressed and developed in 

the political area from the Brundtlandreport ”Our common future” from 1987 to the UN-

conference in Rio de Janeiro 1992? 

The result is that the environment is getting more and more important in the political arena as 

the knowledge about the escalating crises with the environmental problems are being taken 

more seriously. The problems with the environment has to be considered together with the 

rest of the aid- and developing questions like economy and the struggle to reduce poverty in 
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the world. The issue of “sustainable development” has to be involved in all governmental- and 

environmental work to create a sustainable future and earth. 
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Förord 
Förstöras eller bevaras? Det är en fråga jag ställer mig när det handlar om miljön och 

framtiden. Jag har på ett eller annat sätt alltid varit intresserad av miljö, djur och natur och 

tagit de svagas och utsattas parti. Efter att ha läst miljövetenskap i ett år, läste jag 

statsvetenskap A i en termin. Där väcktes ett intresse för bistånd och Sveriges biståndspolitik 

och vad som åstadkommits inom miljöbiståndet. De fattiga u-länderna är beroende av de rika 

i-ländernas beslut att dela med sig av sina tillgångar och kunskaper. Detta beroende, styr till 

stor del om miljön i u-länderna kommer att förstöras eller bevaras. 

Som miljöstudent ligger mitt intresse först och främst i hur den biologiska mångfalden 

och naturresurserna ska bevaras samt hur situationen för människorna kan förbättras. Men det 

är inte ett problem som kan lösas enbart inom miljösektorn. Miljöproblemen hänger också 

direkt ihop med den globala utvecklingen, fattigdom, svält, hälsa, ekonomisk tillväxt och 

teknikutveckling. 

 

Tack 
Jag vill här med framföra ett tack till min handledare Hilde Ibsen, på Karlstads Universitet! 

Det har varit till stor hjälp för mig att kunna vända mig till henne för goda råd, motivering och 

strukturering av uppsatsen. Att hon också tidigare har skrivit en rapport om samma ämne, har 

för mig känts väldigt tryggt och inspirerande. 

Ett stort tack vill jag också framföra till Inge Gerremo, senior adviser, Department for Natural 

Resources and the Environment, SIDA i Stockholm. Han har varit mycket tillmötesgående 

och hjälpsam och bidragit med viktiga källmaterial. Han har också varit väldigt hjälpsam och 

hänvisat mig vidare till andra enheter för att jag ska finna det jag har sökt, för att kunna 

genomföra denna analys. 

Stort tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 3



Innehåll 

Sammanfattning……………………………………………………………………..…….1 

Abstract………………………………………………………………………………..…. 1 

Förord…………………………………………………………………………………..….3 

Tack…………………………………………………………………………………..........3 

Innehåll……………………………………………………………………………………4 

1. Inledning………………………………………………………………………………..6 

1.1 Bakgrund………………………………………………………..……..…….…..6 

1.2 Syfte och avgränsning…………………………………………...….……….…..7 

1.3 Frågeställning och hypotes……………………………..…………….………….8 

1.4 Metod……………………………………………..…………...………..……….8 

2. Bistånd i ett historiskt perspektiv:1962-1982……………………….….…….….……..9 

2.1 Starten på biståndsutvecklingen…………………………………….….……….9 

2.2 U-hjälp, ekonomi och demokrati……………………………………….............11 

2.3 Mot miljöbistånd…………………………………………………….……...…..13 

2.3.1 ”Miljö och bistånd”, ett nordiskt initiativ……………….……………14 

         2.4 Diskussion………………………………………………………………………15 

3. Miljö, fattigdom och bistånd…………………………………………………………...16 

3.1 Brundtlandrapporten och begreppet hållbar utveckling……………...…………17 

 3.1.1 Huvudutmaningar…………………………………………….…...….17 

 3.1.2 Tänkta lösningar..…………………………………………….………18 

3.2 Bistånd för en bättre miljö i u-land………… ………………….………..……...20 

 3.2.1 Miljömålet och tillväxtmålet…………………..……………….….….21 

 3.2.2 Miljömålet och utjämningsmålet……………………………….….…22 

 3.2.3 Miljömålet och självständighetsmålet………………………….….…22 

 3.2.4 Miljömålet och demokratimålet………………………………………...23 

3.3 Miljömålets uttryck i det svenska biståndet………………………...…..............23 

 4



 3.3.1 SIDA: s praxis………………………………………………………..24 

3.4 Diskussion………………………………………………………………............25 

4. Från miljöbistånd till hållbart bistånd…………………………………………..………27 

4.1 Riodeklarationen……………….………………………………….…….………27 

4.2 Svenska mål för hållbart bistånd……………………………………….……….28 

 4.2.1 Principer för bra bistånd……………………….…………………......29 

4.3 Diskussion…………………………………………….…………………….…..31 

5. Slutsats……………………….....……………………………….….……………….....33 

Källförteckning…………………………………………………….……………….….....37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5



1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Startpunkten på biståndsutvecklingen kan härledas till avkoloniseringen. Egentligen startade 

avkoloniseringsprocessen redan 1770-1780-talet när USA befriade sig från Storbritannien. 

USA följdes av Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Indien var det land som drog 

igång processen på allvar och britterna upphörde gradvis med sin kontroll över landet. India 

Acts 1919 och 1935 var viktiga punkter i denna process och gav Indien ett parlament med 

väldigt begränsad makt men också lokala församlingar med större kompetens. 1947 blev 

Indien självständigt. Avkoloniseringsprocessen var nu i full gång. Resten av Asien följde i 

Indiens spår och från Asien fortsatte processen till Afrika. Processen med avkoloniseringen 

gick väldigt snabbt i framför allt Indien. I Afrika gick processen långsammare och många 

länder hade det svårt att få till stånd en självständig och fungerande stat. Inte förrän i början 

på 1990-talet var hela Afrika självständigt och de flesta resterna av apartheid var avvecklade.1

Biståndet grundades av de kristna missionärerna på 1800-talet. På 1860-talet reste de 

första missionärerna till Etiopien där de startade skolor och byggde sjukhus. Efter andra 

världskriget, 1948 startade USA sitt hjälpprogram, Marshallhjälpen för att bygga upp Europa 

igen. Samma år introducerade också USA ett biståndsprogram för de fattigaste länderna i 

världen. 1945 bildads FN och drog då igång sina första insatser för biståndet. Sveriges bidrag 

var då någon miljon kronor. 

1952 bildades Centralkommittén för svenskt bistånd, CK. Etiopien och Pakistan var de 

första länderna som fick ta del av det biståndet som var uppdelat mellan staten och olika 

biståndsorganisationer. De kristna missionärernas arbete utvecklades till experthjälp och u-

hjälp, vidare till bistånd och utvecklingssamarbete. CK ersattes av Nämnden för 

internationellt bistånd NIB, som var helstatlig.2  

Biståndet utvecklades mer under tidigt 60-tal i takt med att miljödebatten i Sverige blev 

allt mer uppmärksammad. De biståndsgivande länderna i väst ansåg att det var viktigt att 

stötta den ekonomiska utvecklingen. Genom biståndet skulle klyftan i levnadsvillkoren mellan 

i- och u-länder minskas. Medlet som politiken skulle använda sig av för att nå målet med 

högre levnadsstandard, var att öka handeln mellan länderna, vidarebefordra kunskap och 

                                                 
1 Geir Lundestad 2004, sid. 255-258 
2 http://www.sam.kau.se/stv/a/dk4/nord_syd/doc/bistand.pdf  05-12-07 
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tillföra kapital.3 Bakom den tidigare svenska humanitära verksamheten, låg också ideella och 

religiösa motiv och den hade sitt ursprung i moralisk plikt och solidaritet på ett internationellt 

plan. Miljön var inte prioriterad och motiven var inte främst att skydda miljön. Det var den 

ekonomiska utvecklingen som var målet.4

Slutsatsen är att grundtanken i den tidiga biståndspolitiken än så länge var främst socialt 

betingad. Den svenska regeringen fokuserade främst på fattigdom, handel och kapital. 

Miljötänkandet som vi ser det idag med problem som hotar den ekologiska miljön, hade på 

60-talet, inte fått någon fast grund. Men det fanns ändå en början till att se på miljö som något 

som också borde beaktas med lika stor hänsyn som andra områden som hör till 

biståndssektorn. Det var inte lika uppenbart på 60-talet att miljö var ett område som behövde 

egna lösningar utanför den ekonomiska sektorn. Anledningen till detta var delvis att politiken 

inte då hade så utvecklad kunskap om kopplingen och sambanden mellan miljön och de andra 

sektorerna i politiken och inom biståndet. Det betydde att problemen, relaterade till biståndet, 

än så länge löstes till största delen var för sig. 

Miljön kom först in i biståndspolitiken på allvar efter 1980. 

 

1.2 Syfte och avgränsning 
När Brundtlandrapporten ”Vår felles framtid” publicerades 1987 skedde en omställning i 

synen på miljö och miljöproblemen. Miljöpolitiken tog en vändning mot att se 

miljöproblemen som globala och en utmaning som måste mötas och lösas och identifieras av 

länderna gemensamt. Miljö och utvecklig blev ett begrepp som nu diskuterades i samma 

mening5. 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en analys om hur miljöbiståndet har utvecklats i 

Sverige och studera vilka politiska beslut har fattats för miljöbiståndet samt vad som har legat 

till grund för dessa beslut. 

Jag har valt att först ge en bakgrundsbild till hur biståndet kom till. Sedan koncentrerar 

jag mig på perioden 1987 till 1992. De viktiga händelser som har legat till grund för dagens 

svenska miljöbiståndspolitik är Brundtlandrapporten 1987, det miljöinriktade biståndsmålet i 

Sveriges utvecklingsbistånd 1988 och FN-konferensen, ”Earth Summit” i Rio de Janeiro 

1992. Utifrån dessa politiska dokument ska jag analysera vilka ändringar de har bidragit till 

inom miljöbiståndspolitiken. 

                                                 
3 ”Bistånd för bättre miljö i u-land” – Förslag om ett miljömål i utvecklingsbiståndet, SOU 1987:28, sid. 13 
4 Olav Stokke 1987, sid. 255-256 
5 http://www.sam.kau.se/stv/a/dk4/nord_syd/doc/bistand.pdf 05-12-07 
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1.3. Frågeställning och hypotes 

Utgångspunkten för min uppsats är följande: När började Sverige rikta in sitt bistånd på 

miljön? Hur uttrycktes miljöbiståndet inom politiken under åren från Brundtlandrapporten 

1987 till FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 och uppstod det några förändringar? 

Min hypotes är att Brundtlandrapporten fungerade som en mycket viktig och pådrivande 

faktor och en take-off inom miljöområdet i allmänhet och också för miljöbiståndet. Fokus låg 

nu på hållbar utveckling. Politiker och experter skulle arbeta gemensamt för att lösa de 

problem och utmaningar som finns för att skapa en bättre och mer hållbar miljö. Målet med 

Brundtlandrapporten var att arbetet med miljö och hållbar utveckling inte endast skulle 

tillgodose dagens behov utan också gynna kommande generationer och deras möjligheter att 

tillgodose sina behov. Brundtlandrapporten påverkade utvecklingspolitiken på så sätt att 

politikernas miljötänkande kom fram tydligare och förankrades i den svenska 

biståndspolitiken. 

 

1.4. Metod 

Arbetet med den här uppsatsen bygger på en hermeneutisk textanalys. Officiella dokument 

från statliga myndigheter är de mest relevanta källorna. Målet med att använda dessa 

dokument är att komma fram till en analys av hur det politiska arbetet med miljöbistånd 

utvecklats under åren. Med hjälp av den hermeneutiska analysmetoden ska jag tolka och 

analysera vad de rapporter som jag ska jämföra, syftade till att åstadkomma för 

miljöbiståndet.6

I boken ”Samhällsvetenskapliga metoder”, diskuteras fyra kriterier för att avgöra 

kvaliteten hos dokumenten. 

• Autenticitet, om materialet är äkta och kommer från ett klart och tydligt ursprung 

• Trovärdighet, om materialet är fritt från felaktigheter och feltolkningar 

• Representativitet, om materialet är typiskt för den grupp det tillhör. Om det inte 

skulle vara så, vet man då i vilken utsträckning det inte är typiskt. 

• Meningsfullhet, om materialet är tydligt och lätt att förstå.7 

Den hermeneutiska metoden behandlar ett synsätt som från början utformades för att tolka 

och förstå texter som främst gällde teologi. Det centrala som grundar iden för hermeneutiken 

är att den forskare som analyserar en text, ska försöka få fram meningen och betydelsen i 

                                                 
6 A. Bryman, 2002 sid. 361-362 
7 A. Bryman, 2002 sid. 357 

 8



texten. Detta ska göras utifrån ett perspektiv och utgångspunkt som den ursprungliga 

författaren hade från början.  

En variant av den hermeneutiska analysen kallas för kritisk hermeneutik. Här förläggs 

tolkningen av textmaterialet till en viss historisk och social kontext. Det hermeneutiska 

synsättet representerar här en uppmaning till analytikern att fastställa att han/hon är väl insatt i 

den kontexten. Sättet som analytikern ser på texten kommer därför att innebära insamling och 

analys av data som gör det möjligt att skapa en ”förståelse i kontext”.8  

Med utgångspunkt i den hermeneutiska metoden vill jag undersöka hur språket används, vilka 

centrala begrepp som förekommer. Jag vill studera grundtanken och vilka nyckelord för att få 

fram den historiska kontexten och vad som ligger till grund för dagens miljöbistånd. 

”Samhällsvetenskapliga metoder” tar också upp komparation som metod för att 

analysera en text. Jag ska också använda mig av denna metod för att jämföra 

Brundtlandrapporten, ”Vår felles framtid” från 1987 och rapporten ”Hållbart bistånd” från 

1994, som är ett resultat av FN-konferensen i Rio de Janeiro, från 1992.  

Komparationen innebär att jag jämför innehållet i Brundtlandrapporten och Riodeklarationen, 

för att se hur de skiljer sig åt och var som har förändrats under åren. Komparationen av de två 

rapporterna är en metod som visar på brytningen i utvecklingen av det svenska miljöbiståndet. 

 

2. Bistånd i ett historiskt perspektiv: 1962-1982 
I detta kapitel ska jag ge en bild av hur biståndet utvecklades från början av 60-talet fram till 

början av 80-talet, när miljön på allvar kom i fokus inom den politiska sfären. Jag ska bland 

annat ta upp huvudmålen i den svenska biståndspolitiken och vilka förändringar som uppstod. 

Min poäng med detta kapitel är helt enkelt att ge ett historiskt perspektiv på biståndets 

framväxt och en bild av när miljön började prioriteras i biståndspolitiken. 

 

2.1. Starten på biståndsutvecklingen 
1962 antog Sveriges riksdag en biståndsproposition (1962:100)9, som ingick i en rapport som 

gällde det svenska utvecklingsbiståndet10. I inledningen till propositionen 1962:100, står det 

att ”målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå”.11

                                                 
8 A. Bryman, 2002 sid. 370 
9 http://www.sam.kau.se/stv/a/dk4/nord_syd/doc/bistand.pdf  05-12-07 
10 SOU 1987:28, sid. 13 
11 SOU 1987:28 sid. 11-12 
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De nu självständiga u-länderna hade snabb befolkningsökning och detta sågs som ett hinder 

för den ekonomiska utvecklingen.12 (Även mänskliga rättigheten till kunskap om hur man 

begränsar och kontrollerar befolkningsökningen, var en central fråga för svenskt bistånd.) Det 

var den ekonomsiska utvecklingen och tillväxten som prioriterades och det var främst dessa 

områden som skulle förbättras med den biståndspolitik som Sverige utvecklat.13 För att lösa 

problemet med den bristen på ekonomisk utveckling i u-länderna lade de biståndsgivande 

länderna sitt fokus på fattigdom, handel och kapital.  

Biståndsprogrammen som presenterades av Sverige var inriktade på jordbruk, 

vattenförsörjning, hälsa, sjukvård och befolkningskontroll. 

Svensk biståndspolitik är uppbyggd på olika mål. Utgångspunkten för att bygga upp 

biståndet under tidigt 1960-tal var 1 % -målet14. Målet innebar att den summa pengar som 

riksdagen varje år beslutade att staten skulle använda till bistånd i u-länderna, skulle vara lika 

med en procent av den svenska bruttonationalinkomsten15. Det svenska tidiga biståndet 

byggde med detta på internationella krav, i och med att FN antog denna inriktning år 1960. 

Det skulle fungera som ett internationellt mål och gälla överföring av resurser från rika till 

fattiga länder. Detta mål prioriterades i hög grad efter proposition 1962:100 och var 

vägledande i svensk biståndspolitik.16

Innan 1968 hade Sverige inte lyckats nå upp till 1 % av BNI till biståndet. Då antog riksdagen 

en plan för hur målet med 1 % skulle klara att uppnås till 1974-75. Detta skulle ske med 

successiva anslagshöjningar. 1 % -målet uppnåddes först budgetåret 1975-76, men har sedan 

dess stått fast.17  

I den inledande fasen av utvecklingen av biståndet kan det urskiljas några huvudlinjer 

som haft särskild betydelse i det svenska biståndet. Under åren 1961-62 utarbetade de 

huvudsakliga riktlinjerna för svensk biståndspolitik. 1965 skedde en omorganisering av 

biståndsförvaltningen och 1966-68 utformades koncentrationsprinciperna för det bilaterala 

biståndet och det svenska privata näringslivets roll i utvecklingssamarbetet kartlades för första 

gången. 1968-70 drog riksdagen upp riktlinjer för val av vilka mottagarläder som skulle få ta 

del av det bilaterala biståndet.18 De två ändringar som var viktigast för biståndet var 

koncentrationsprinciperna, alltså vad som ansågs viktigt att fokusera biståndet på. Det andra 

                                                 
12 SOU 1987:28, sid. 13 
13 SOU 1987:28, sid. 15 
14 SOU 1987:28, sid. 10 
15 SOU 1987:28, sid. 10 
16 SOU 1987:28, sid. 10-13 
17 SOU 1987:28, sid. 10 
18 Olav Stokke, 1978, sid. 255-256 
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var vilka mottagarländer som skulle tilldelas bistånd. Biståndsinsatserna koncentrerades till 

Etiopien, Kenya, Tanzania, Tunisien, Indien och Pakistan. Anledningen till att det blev just 

dessa länder berodde på tidiga kristna missioner, politiska motiv och att dessa länder tidigare 

hade varit engelsktalande brittiska kolonier och där med passade Sveriges kulturella syn. I 

mitten av 70-talet hade Sverige utökat sitt bistånd till 14 läder. 

  Detta organiserades av SIDA, Swedish International Development Authority, som 

bildades 196519.   

 

2.2. U-hjälp, ekonomi och demokrati 
1972 ägde den stora FN-konferensen rum i Stockholm. Den belyste främst den mänskliga 

miljön och relationerna mellan u-land och i-land hamnade mer i fokus. Konferensen var dock 

betydelsefull för det svenska biståndet. I SIDA: s verksamhetsberättelse från 1970, som gällde 

förberedelserna för konferensen, kan man läsa att skogsbruk och vattenförsörjning på 

landsbygden ansågs vara ett allt viktigare problemområde inom biståndet. Miljö och 

naturresursanvändning kom gradvis in i politiken. Det blev också mer och mer 

uppmärksammat i förberedelsearbetet för biståndets insatser, att miljöskyddet i form av att 

minska förorening från bland annat industriprojekt måste prioriteras. 

En dialog mellan riksdagens utrikesutskott och biståndsmyndigheterna utvecklades från 

1971 och framåt. Den gällde hur u-ländernas resurs- och miljöfrågor på bästa sätt skulle 

införas i des svenska biståndet. Riksdagen gjorde ett mycket viktigt uttalande 1975 som 

understödde och förde fram det miljöinriktade biståndsarbetet i ljuset.20 Här påpekades det av 

riksdagen att, ”u-ländernas mest pressade miljöproblem ligger ofta i deras fattigdom, i 

bristen på drickbart vatten, i dålig kost och undermåliga bostäder. Även inom jordbruket är 

det ofta fattigdomen som leder till miljöproblem. Bönderna tvingas, för att få fram årliga 

skördar, att bruka jorden på ett sätt som leder till sjunkande avkastning och erosion. Dessa 

problem kan avhjälpas bara med en förbättrad levnadsstandard för folkflertalet i u-

länderna21.” Detta uttalande visade på riksdagens allt mer ökade förståelse för att den 

växande fattigdomen och miljöproblemen hängde ihop. 

1977 kom en motion från två ledarmöten ur centerpartiet (1977/78:911). Den syftade till 

att riksdagen borde ta ställning för att införa ekologisk balans som ett femte mål för 

biståndspolitiken i Sverige. Motionen om det femte miljömålet antogs inte av riksdagen. Den 

                                                 
19 http://www.sam.kau.se/stv/a/dk4/nord_syd/doc/bistand.pdf 05-12-07 
20 SOU 1987:28 sid. 14 
21 SOU 1987:28 sid. 14 
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ansåg att det var tillräckligt med tillväxtmålet. Biståndsministern ansåg i sinom tid, att kravet 

på ekologisk hänsyn borde beaktas, men beslutade ändå att det inte vid denna tidpunkt, var 

nödvändigt med ett femte mål.22

Denna dialog, uttalandet och motionen var viktiga ståndpunkter för miljöbiståndets 

fortsatta utveckling. Uttalandet från riksdagen visar att det finns ett intresse och en vilja inom 

politiken att arbeta för ett bistånd med inriktning på miljön och bevarandet av den. Här 

kommer det också fram att riksdagen anser att det inte först och främst är den mänskliga 

miljön som måste skyddas, utan också den ekologiska delen av miljön.  

1978 kompletterades propositionen 1962:100 med de fyra biståndsmål, som sedan kom 

att gälla från 1978 och vara tongivande och styra inriktningen i den Svenska 

biståndspolitiken. De hade dock redan funnits med i propositionen 1962:100 och 1968:101 i 

liknande formulering. De syftade till att skapa: 

• Resurstillväxt 

• Ekonomisk och social utjämning 

• Ekonomisk och politisk självständighet  

• Demokratisk samhällsutveckling 

Dessa mål har styrt utformningen och inriktningen av Sveriges offentliga biståndsinsatser 

under åren. 

Målen beskriver de ekonomiska förutsättningar som var nödvändiga för att åstadkomma en 

höjd levnadsstandard, ökad ekonomisk tillväxt och mer rättvisa levnadsvillkor för fattiga 

människor. Deras grundläggande behov skulle tillgodoses och för att u-länderna lättare skulle 

kunna engagera sig i de politiska beslut som formar deras samhälle och utvecklingen inom det 

land de lever i. En viktig uppgift som riksdagen ansåg att biståndet hade, var att ge de fattiga 

länderna den hjälp de behövde för tillfället, så att de till slut är kapabla till självhjälp. Man 

ville öka deras självtillit och göra dem mer oberoende av de rika länderna för att på så sätt 

lägga en grund för ett mer jämställt samarbete mellan länderna. 

Riksdagen ansåg vidare att de fyra huvudmålen skulle ses som en helhet och att de alla 

hade ett samband med varandra. Speciellt tillväxtmålet skulle inte ses som ett ändamål för sig. 

Det borde i större utsträckning setts som ett medel för att skapa ekonomisk och social rättvisa. 

Till sist är de ekonomiska och andra resurser som skapar tillväxt, en mycket avgörande del för 

att fattiga länder ska kunna klara sig mer självständigt. 

                                                 
22 SOU 1987:28 sid. 11-12 
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Miljöfrågan betraktades i början av 70-talet, på ett sätt som främst gällde att ta hänsyn till de 

ekonomiska investeringsinitiativ som kunde komma att gälla miljön. Vid byggnation av tunga 

industrier skulle miljö gå hand i hand med särskilda sociala och socialpolitiska initiativ, som 

att bygga upp fackliga organisationer och yttre samhälls- och arbetsplanering. Det var i och 

med propositionen 1962:100, om hänsynen till de ekonomiska investeringarna som skulle 

komma att gälla för miljön, som Sveriges dåvarande statsminister Tage Elander, framförde 

den gemensamma svenska opinionens önskan, att på ett politiskt plan, via ekonomiskt bistånd, 

försöka minska klyftan i levnadsvillkoren mellan rika och fattiga länder.23

Riksdagen fastslog 1978 att när det gäller tillväxten att den inte får orsaka med skada än 

nytta för miljön. Tillväxten måste alltså enligt riksdagen, ske utan att inverka negativt på 

landets naturtillgångar. Tillväxten måste också vara inriktad på att skapa bättre levnadsvillkor 

för all på fattighetsskalan i u-länderna. 

I ett regeringsuttalande beslutades också att tillväxtmålet och produktionsverksamheten 

måste ta hänsyn till att bevara ekologisk balans och de förutsättningar som finns för att 

naturresurserna ska fortsätta att öka. Riksdagen påpekade dock att de ekologiska och 

miljöinriktade aspekterna egentligen bör ingå som självklara delar inom utformningen av 

varje biståndsprogram.24

Som synes så har ju frågorna som gäller hur man hushållar med naturresurser och skyddandet 

av miljön i u-länderna ur ett ekonomiskt perspektiv, mer eller mindre funnits med i 

biståndsdiskussionen på 60- och 70-talet och inom samarbetet med att utveckla de fattiga 

länderna. Men det betyder inte att de behov som var nödvändiga för en bra utveckling inom 

miljösektorn, tillfredsställdes i den tidens bistånd25. 

Frågan om det fanns någon aktiv diskussion om den ekologiska miljön kan besvaras 

med ett ”nej”, men det startade så smått med FN-konferensen i Stockholm 1972. 

Huvudsakerna för de svenska biståndsmålen på 70-talet var fokuserade på ekonomi och 

demokrati och dessa faktorer skulle förbättra levnadsvillkoren i de fattiga länderna.  

 

2.3. Mot miljöbistånd  
Fram till 80-talet hade regeringen inte sett på miljön som en separat och speciellt viktig del i 

biståndet. Begreppet miljö fick under 80-talet en annan innebör för politikerna och de insåg 

mer och mer, att om tillväxten inom produktionen skulle säkras, var man också tvungen att 

                                                 
23 SOU 1987:28, sid. 13 
24 SOU 1987:28 sid. 11-12 
25 SOU 1987:28, sid. 15 
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bidra med en utvecklingspolitik som var både resurs- och miljöskyddande. Regeringen 

betonade allt mer betydelsen av resurs- och miljöfrågorna inom biståndet under 1980-talet och 

menade att miljön måste finnas med och skyddas i alla avseenden inom biståndet.26

1981 startade riksdagen en ingående debatt om biståndets mål och medel. Det fanns 

också en särskild inriktning på resurs- och miljöfrågor. Detta hade också tidigare nämnts i 

SIDA: s anslagsframställning, i regeringens budgetförslag och i en motion om biståndets 

inriktning, (1980/81:20). Det kom förslag om ökat anslag till miljö- och markvårdsinsatser, 

vilket beviljades. Fokus på miljö och miljöfrågor ökade inte bara i Sverige utan även runt om i 

norden.27

  

2.3.1 ”Miljö och bistånd”, ett nordiskt initiativ  
I oktober 1981 beslöt den nordiska ämbetsmannakommittén för biståndsfrågor att det skulle 

tillsättas en arbetsgrupp med uppgiften att se närmare på sambandet mellan miljö och 

utveckling. Miljö- och naturresursfrågorna blev under 80-talet allt mer framträdande i 

debatten om utveckling och bistånd. I många av u-länderna förekom en utbredd förstörelse av 

livsmiljön och ett överutnyttjande av naturresurserna, som redan var på gränsen till att 

försvinna. Miljöförstörelsen är på många sätt ett direkt hot mot utvecklingen och det blir inte 

bättre av de fattiga människorna på landsbygden och deras försök att tillgodogöra sig en 

drägligare levnadsstandard. Det är därför viktigt att det förs en aktiv miljövård för att 

utvecklingen ska kunna fortsätta.28 Rapporten ”Miljö och bistånd” gav en kortfattad 

beskrivning av miljöns tillstånd i u-länderna, redovisade de nordiska ländernas ansvar och 

möjligheter för att bidra till en passande naturresursförvaltning och gav konkreta riktlinjer för 

ett nordiskt samarbete. Syftet var att stärka insikterna om att ett skydd för miljön var i u-

länderna var nödvändigt för att bekämpa fattigdom och hindra en ekologisk kris.29

Resultatet av kommitténs arbete blev rapporten ”Miljö och bistånd”. Den kom med 

förslag till bättre integration av miljö- och naturresursaspekterna i biståndsarbetet30.  

Arbetsgruppen ansåg att det fanns ambitioner hos politikerna i alla nordiska länder att vilja ta 

hänsyn till miljön i biståndsarbetet. Men det var svårt för regeringarna att förverkliga dessa 

ambitioner i det verkliga arbetet i och med bristen på riktlinjer och fungerande strategier. 

                                                 
26 SOU 1987:28, sid. 16 
27 SOU 1987:28, sid. 16 
28 NU 1982:9, sid. 7-8 
29 NU 1982:9, sid. 11-12 
30 NU 1982:9, sid. 11 
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I rapporten ”Miljö och bistånd”, slog arbetsgruppen fast att bistånd skulle ”utformas så att 

det gynnar människor i utvecklingsländerna inte bara på kort sikt utan också på lång sikt 

samt att mottagar- och givarländerna bör ha ett gemensamt ansvar för att miljöproblemen i 

samband med biståndet kartläggs och beaktas”31. Anvisningarna syftade också till att de 

nordiska länderna skulle se till att föra in miljöaspekten så tidigt som möjligt, när planeringen 

av biståndsverksamheten pågick, och att det skulle ske i ett samarbete med FN: s 

miljöprogram UNEP och IUCN, (International Union for Concervation of Nature and Natural 

Ressources). De skulle också i större utsträckning satsa på arbete som direkt syftade till att 

miljön förbättrades. När kommersiell verksamhet bedrevs, skulle miljöhänsyn tas och de 

nordiska länderna skulle arbeta tillsammans för att öka miljöhänsynen och utbildningen hos 

personal som arbetade inom miljöområdet skulle prioriteras, både i de länder som tog emot 

och de som gav bistånd.32

Politiska målsättningar föreslogs i rapporten, för att stoppa den pågående negativa 

utvecklingen i världen. Dessa var bland annat att vidta åtgärder för att hejda 

befolkningsökningen, få fram nya energikällor och introducera en bättre anpassad teknologi. 

Fattigdomen måste bekämpas och miljöaspekterna skulle prioriteras mer i utvecklingsarbetet. 

Det framtida arbetet med miljön var tvunget att anpassas bättre till miljön och till de givna 

förutsättningarna i naturen. Miljö- och utvecklingsarbetet skulle också bättre integreras med 

varandra.33  

 

2.4. Diskussion  
Fram till 1970-talet var bistånd koncentrerat på ekonomisk utveckling, demokrati och 

befolkningsutveckling. Miljön beaktades mycket lite. Orsakerna till denna situation var flera.  

För det första fick naturvårdsintresset ofta ge vika för andra utvecklingsfaktorer som 

ansetts ab regeringen, vara viktigare, som till exempel uppodling av grödor och skog och att 

öka produktionen av livsmedel som hade ekonomiska fördelar. 

För det andra fanns också problem med allmänt låg kunskapsnivå och dålig 

expertkunskap inom miljöområdet. Biståndsadministrationerna hade också bristfällig 

organisation, vilket inte underlättade för miljöaspekterna att komma högre upp på 

dagordningen. 

                                                 
31 Nu 1982:9, sid. 7 
32 NU 1982:9, sid. 7-8 
33 NU 1982:9, sid. 11-12 
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För det tredje, när och om miljöaspekterna väl uppmärksammades inom politiken, kom de 

ofta in mycket sen i planeringsprocessen och kunde inte uppmärksammas utan det uppstod 

fördröjning i arbetet. Politiker och beslutsfattare hade också, enligt arbetsgruppen för ”Miljö 

och bistånd”, ofta ett allt för snävt synsätt på miljöfrågorna. Detta orsakade många av 

problemen med att arbetet med miljöfrågorna i biståndet inte skulle kunna förverkligas i 

praktiken.  

För det fjärde fanns det en oklarhet i vikten av att det måste finnas ett integrerat synsätt 

mellan resten av politiken och miljöfrågorna och att sambandet mellan befolkning, 

naturresurser, miljö och utveckling i det praktiska arbetet var tvunget att uppmärksammas i 

större utsträckning. För att förbättra detta synsätt räckte det inte bara med endast 

miljövårdsåtgärder som lösning. Problemet skulle också angripas med hänsyn till det sociala 

och kulturella för att kunna uppnå ett bra resultat för miljön. För att detta skulle kunna 

genomföras krävdes samverkan och samarbete på miljöområdet mellan olika rollinnehavare 

och utvecklingssektorer. 

Essensen i detta kapitel är att politiken på 1970-talet började inriktas på ett att öka 

sambandet mellan miljö, ekonomisk tillväxt och utveckling. Omkring 1982, i och med 

rapporten ”Miljö och bistånd”, kom också en första antydan till förändring inom politiken 

och dess inställning till miljöproblematiken i biståndet. Den lade förslag på en ökad 

fokusering på att integrera miljö- och naturresursaspekterna i biståndspolitiken för att på det 

viset också lösa problemen med fattigdomen och förhindra en ekologisk kris. Det kan 

konstateras att synen på miljön i politiken nu fick en annan vinkel. Miljön i sig fick ett 

egenvärde och det uppstod en insikt om att miljön faktiskt var en central del för att skapa en 

rikare värld både för människor men också för miljön. 

 

3. Miljö, fattigdom och bistånd 
I december 1983 blev Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland, ombedd av 

FN: s generalsekreterare, att leda arbetet med Världskommissionen för miljö och utveckling.  

Arbetet gick ut på att utarbeta ett program för globala reformer och fokuserade på 

relationerna mellan fattigdom, olikheter och miljöförstöring34. Från FN och 

Generalförsamlingen utarbetades mål för hur programmet skulle utformas. För det första 

skulle ett förslag utarbetas för en långsiktig miljöstrategi som skulle leda till en hållbar 

utveckling fram till år 2000 och framåt. För det andra, en strategi för hur miljöhänsyn kunde 

                                                 
34 Vår felles framtid 1987, sid. 10-11 
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främjas genom ett starkare samarbete mellan u-länderna, men även mellan länder som befann 

sig på olika nivåer i den ekonomiska och sociala utvecklingen. Samarbetet skulle byggas upp 

runt gemensamma och likvärdiga målsättningar som tog hänsyn till sambandet mellan 

befolkning, resurser, miljö och utveckling. Det internationella samarbetet med miljöfrågor 

skulle göras mer effektivt. Även de tillvägagångssätt som var nödvändiga för att skydda och 

stärka miljön skulle uppmärksammas. Kommissionen skulle också utarbeta en långsiktig 

handlingsplan för de kommande tio åren med gemensamma målsättningar som världens alla 

nationer kunde arbeta mot. Slutprodukten av detta arbete var rapporten ”Vår felles framtid”.35

 

3.1. Brundtlandrapporten och begreppet hållbar utveckling 
I ”Vår felles framtid” myntades begreppet ”hållbar utveckling”. ”Hållbar utveckling är en 

utveckling som tillgodoser dagens behov utan att förstöra möjligheterna för att kommande 

generationer ska få tillgodo se sig sina behov.”36 Begreppet uttryckte en vision om en 

ekonomisk tillväxt, som bör byggas på en politik som ökar och bevarar de grundläggande 

resurserna. Det var år 1987, genom att positivt förvalta naturresurserna, som grunden för en 

långvarig ekonomisk och social framgång kunde läggas, som säkrade människans möjligheter 

att överleva.37

 

3.1.1 Huvudutmaningar 
Fattigdom var både en orsak till, och ett resultat av globala miljöproblem. Det var därför, 

enligt kommissionen, inte rätt att lösa miljöproblemen utan ett perspektiv som omfattade 

orsakerna till fattigdomen i världen och de internationella olikheterna. Därför kunde inte 

miljön förbises. Om inte miljön prioriterades kunde också den ekonomiska utvecklingen 

skadas och det gick inte, enligt regeringar och institutioner runt om i världen att dra en klar 

skiljelinje mellan ekonomisk utveckling och miljöfrågor. De hörde ihop och förutsatte 

varandra för att kunna skapa en hållbar miljö och minska fattigdomen.38 

Brundtlandkommissionen fick under arbetets gång en förändrad insikt om utvecklingen i 

världen. De kom att se att utvecklingen, som den såg ut då, ökade antalet fattiga människor i 

världen och ledde till att trycket på naturresurserna ökade. Utveckling var något mer än 

                                                 
35 Vår felles framtid 1987, sid. 11 
36 Vår felles framtid 1987, sid. 42 
37 Vår felles framtid 1987, sid. 13 
38 Vår felles framtid 1987, sid. 14 
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ekonomisk tillväxt i u-länderna. En ny utvecklingsväg som gynnar hela jordens befolkning 

och naturresursunderlaget också i framtiden, var nödvändig. Hållbar utveckling blev målet.39

De stora miljöförstörande fabrikerna etablerade sig i allt större utsträckning i 

utvecklingsländerna, där behovet av ekonomisk tillväxt var störst och reduktion av skadliga 

inverkningar var minst. Dessa utvecklingstecken hade knutit samman världsekonomin och 

den globala ekologin på ett nytt sätt. Detta var inte hållbart och skulle lösas via både 

miljöhänsyn och ekonomisk hänsyn.40

Landsbygden fick utstå ökad press på grund av att antalet bönder och människor utan 

mark och bostad ökade. Utvecklingsländernas syn på utvecklingen 1987, var att resurserna för 

de fattigaste länderna minskade och de industrialiserade länderna ökade sin tillgång av 

resurser. Den värld vi nu lever i är en värld som de industrialiserade länderna redan har 

förbrukat stor del av jordens ekologiska kapital. Enligt Brundtlandkommissionen var det 

denna orättvisa fördelning av resurser, som var jordens viktigaste miljöproblem och även det 

största problemet inom utvecklingen. De fattiga länderna var de som drabbades hårdast av i-

världens resursförbrukning. Konsekvenserna blev störst i utvecklingsländerna, just på grund 

av att de var fattiga och inte hade resurser att tackla problemen. Handelshindren i rika - och 

många utvecklingsläder gjorde det svårt för länder i bland annat Afrika, att sälja sina varor till 

anständiga priser. Resultatet av detta blev ett ökat överutnyttjande av naturresurserna för att få 

ökad avkastning, vilket i sin tur ledde till ökat tryck på miljön och ännu sämre förutsättningar 

för att skapa hållbar utveckling och minska fattigdomen.41  

 

3.1.2 Tänkta lösningar 
Brundtlandkommissionen pekade på att människor hade möjligheten att göra utvecklingen 

hållbar och kunde säkra våra behov utan att påverka kommande generationers möjligheter till 

att tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling innebär att det måste ske 

begränsningar i den teknologiska nivån. Kommissionen ansåg att tekniken och social 

organisation kunde styras och förbättras, och bana väg för en ny tid av ekonomisk tillväxt, 

som också tog hänsyn till miljön. Men det behövdes mer än en ny vändpunkt med ekonomisk 

tillväxt i de fattiga länderna för att kunna tillgodose de viktigaste behoven. 

För det första behövdes det en försäkran om att de fattiga länderna skulle få en rimlig 

del av de resurser som behövdes för att upprätthålla tillväxten. En sådan förändring kunde ske 

                                                 
39 Vår felles framtid 1987, sid. 14-15 
40 Vår felles framtid 1987, sid. 15-16 
41 Vår felles framtid 1987, sid. 15-16 

 18



med hjälp av politiska system som kunde skapa medbestämmande och en mer demokratisk 

internationell beslutsprocess. För det andra ansåg kommissionen att en global hållbar 

utveckling krävde att de som levde i överflöd förändrade sin livsstil och anpassade den till ett 

samspel med jordens ekologiska förutsättningar. En hållbar utveckling sågs dock inte som ett 

konstant tillstånd utan mer som en ändringsprocess. En viktig, central del var dock att en 

varaktig hållbar utveckling skapades och byggdes av politisk vilja. 

Brundtlandrapportens definition och fokuseringen med arbetet mot hållbar utveckling 

var att det måste ske begränsningar i människornas produktions- och konsumtionsvanor, 

framför allt i den rika världen. I de fattiga länderna måste en ny typ av ekonomisk tillväxt 

skapas av att tekniken och den sociala organisationen förbättras och där med också miljön. 

Rapporten framhöll också att de fattiga länderna skulle försäkras en rimlig del av de resurser 

som kunde bidra till tillväxt. Vad rimlig avser framgick dock inte i denna rapport. Vidare 

ansåg Brundtlandrapporten att de rika länderna måste förändra sina livsstilsmönster och 

anpassa dem till de förutsättningar som jordens ekologiska system sätter upp. 

Enligt kommissionen var målsättningen om en hållbar utveckling och de gemensamma 

handlingarna för miljö och utveckling, svåra att genomföra utan institutionella förändringar. 

Ansvaret att förvalta naturresurser och skydda miljön var lagt på andra institutioner än de som 

styrde ekonomin. 

För att förutse och avstyra miljöskador var det viktigt att de ekologiska och 

miljömässiga delarna i politiken värderades tillsammans med ekonomi, handel, energi och 

lantbruk. Enligt Brundtlandkommissionen borde ekologin ha funnits med på samma agenda 

och värderas i samma nationella och internationella institutioner som resten av 

politikområdena.42

Om inte de ekologiska aspekterna börjar respekteras gemensamt med resten av 

utvecklingspolitiken kommer inte hållbar utveckling att uppnås på mycket länge. Enligt 

Brundtlandrapporten var det nödvändigt att det skedde förändringar inom politiken och inom 

de institutioner som berördes, för att hållbar utveckling skulle uppnås. Den stora frågan var nu 

om detta hade någon effekt på Sveriges miljöbiståndspolitik? 

 

 

 

 
                                                 
42 Vår felles framtid 1987, sid. 18-19 
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3.2 Bistånd för en bättre miljö i u-land 

Brundtlandrapporten var viktig för de ändringar som skedde i den svenska biståndspolitiken. 

Rapporten bidrog med ett nytt synsätt för miljö och utvecklingspolitiken och detta slog 

igenom i svensk biståndspolitik. 

1987 beslutade riksdagen att formulera ett miljömål för biståndspolitiken i ett 

betänkande, ”Bistånd för bättre miljö i u-land”, SOU 1987:28, efter att centerpartiet lagt en 

motion, 1986/87 U209 till riksdagen.43 I praktiken utgjorde enligt riksdagen miljöhänsyn 

redan ett av målen för Sveriges bistånd. Därför ansågs skälen för att bekräfta detta som ett 

femte mål för det svenska biståndet som goda44.  

Miljömålet antogs i utvecklingsbiståndet av Sveriges riksdag år 1988.45

Det förslag som riksdagen lade fram till formulering av miljömålet i biståndet lyder: 

”Framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön”46. Det ska komplettera och 

integreras i de tidigare fyra preciserade målen i biståndet47. Det nya miljömålet påminde oss 

om att Sverige och andra rika länder tillhörde en gemensam miljö tillsammans med de fattiga 

u-länderna. Denna miljö behövde en hushållning av naturresurserna som är anpassad efter 

allas, både människors och miljöns behov. Globalt sett motsvarade detta att även Sverige som 

land, hade ett behov av en bättre och mer ansvarsfull politik för den internationella miljön.48 

Innebörden av denna målformulering hade sin tyngdpunkt på hushållning. De tillgångar som 

erbjöds skulle fördelas och förvaltas långsiktigt, hållbart och inriktat på både dagens och 

framtidens behov. 

I målformuleringen för miljöbiståndet förekom också ordet omsorg. Det syftade till att 

människan måste skydda och vårda miljön och återställa de skador som uppstått. Människan 

måste på ett aktivt och hållbart sätt nyttja och utveckla miljön och dess möjligheter.49

Riksdagens fokus i förslaget om det femte biståndsmålet låg alltså på hushållning och 

omsorg. Med detta ville riksdagen för det första belysa att vi i den rika världen först måste bli 

bättre på att hushålla med våra resurser och förändra våra sätt att producera och konsumera, 

innan vi kan dra upp riktlinjer för hur de fattiga länderna ska göra för att nå hållbar 

utveckling. För det andra måste fördelningen av resurser också förändras till att bli mer rättvis 

mellan rika och fattiga. Att hushålla med naturresurserna krävde att människorna, framför allt 

                                                 
43 SOU 1987:28, sid. 16 
44 SOU 1987:28, sid. 1 
45 http://www.sam.kau.se/stv/a/dk4/nord_syd/doc/bistand.pdf  05-12-07 
46 SOU 1987:28, brev till biståndsminister Lena Hjelm-Wallén.   
47 SOU 1987:28, brev till biståndsminister Lena Hjelm-Wallén.   
48 SOU 1987:28, sid. 4 
49 SOU 1987:28, sid. 3-4 
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de rika, hade ett framsynt förhållningssätt till miljön och dess begränsningar och att det fanns 

ett långsiktighetsperspektiv i synen på utvecklingen så att resursutnyttjandet gynnar både 

dagens och kommande generationer.    

Ur detta betänkande från riksdagen framgick också att de naturresurser som anses vara 

viktigast att ta hänsyn till är luften, jorden och vattnet. Det är med hjälp av dessa element som 

människan kunde framställa de livsnödvändiga resurser som behövdes för att få ett hållbart 

liv. Men på grund av överproduktionen – och överkonsumtionen i de rika länderna, skapar det 

sämre förutsättningar för de fattiga att kunna tillgodose sig sin beskärda del av naturresurserna 

på ett hållbart sätt. Det ledde i sin tur till att de måste utöva rovdrift på miljön och 

naturresurserna, för att kunna överleva. Den onda cirkeln är ett faktum och miljön och de 

fattiga människorna var de som drabbades hårdast. 

Riksdagen menade att människans omsorg om miljön måste bli mycket större. Det betydde att 

vi människor måste reparera de skador vi åstadkommit på miljön och förändra vår inställning 

mot att skydda miljön och att leva med den istället för av den. Ett ökat omsorgstänkandet 

skapar också en trygghet i sättet att hushålla med naturresurserna för framtiden. 

Det som kan utläsas och tolkas av denna nya omsorgssyn inom politiken och 

inställningen gentemot miljön, var att det nu fanns en ökad respekt för miljön som företeelse. 

Miljön skulle inte längre bara vara till för människorna och gynna vårt välmående. Tidigare 

kan man säga att det var miljön som ovillkorligt skötte omsorgen om oss människor. Nu är 

rollerna ombytta och det är miljöns tur att omvårdas. Detta var också en förutsättning för att 

utvecklingen inom miljön och miljöbiståndet skulle bli hållbar.   

   De fem biståndsmålen utgjorde en helhet. De förstärkte och kompletterar varandra i 

sitt syfte att öka de fattiga människornas levnadsstandard. För att vinna kampen mot 

fattigdom och för att uppnå bättre levnadsvillkor i utvecklingsländerna, måste problemet 

angripas från flera olika håll samtidigt. Hänsynen till miljön hade tidigare bara berörts som en 

liten del i de andra fyra biståndsmålen. Men med det nya femte miljömålet ville riksdagen 

eftersträva en ökad betoning på resurshushållningens och miljöskyddets roll i utvecklingen 

och där med också i utvecklingsbiståndet50. 

  

3.2.1 Miljömålet och tillväxtmålet 
Fattigdomsproblemet och problemet med underutveckling kunde inte lösas utan att det 

infördes ett nytt skede av tillväxt, där u-länderna fick större utrymme. I takt med 

                                                 
50 SOU 1987:28, sid. 5-6 
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befolkningsökningen, ökade också trycket på naturresurserna. Det var nödvändigt att öka 

produktionen, men utan att förbruka jordens eget kapital. Fattigdomsfällan var att bönderna i 

u-länderna inte hade råd att skaffa sig den teknik som behövdes för att arbeta långsiktigt. Här 

spelade biståndet en stor roll för att bönderna skulle kunna bryta detta mönster. Målsättningen 

för att detta skulle kunna uppnås var att miljömål och tillväxtmål sågs som något gemensamt.  

Miljömålet och tillväxtmål kom lätt i konflikt med varandra när det gällde tillväxt i i-

länder och tillväxt i u-länder. Det krävdes en stark tillväxt i u-länderna för att öka de fattigas 

levnadsnivå. Denna tillväxt var också beroende av i-ländernas tillväxt. Så för att komma till 

en långsiktigt hållbar utveckling, var förbrukandet av jordens naturresurser tvunget att 

minska. Lösningen på detta problem fanns enligt riksdagen i ständigt förbättrad produktivitet 

inom förbrukningen av naturresurserna. Inom det politiska arbetet krävdes det stora 

ansträngningar som försvårades vid en ekonomisk stagnation. Det behövs hela tiden göras 

avväganden för vad som ansågs främja ett miljömål och vad som främjade tillväxtmålet. Men 

i det nya miljömålet var det enda som accepterades, en utveckling som gynnade dem båda.51

 

3.2.2 Miljömålet och utjämningsmålet  
Detta mål gällde främjandet av ekonomisk och social utjämning och hängde i allra högsta 

grad ihop med miljömålet. En syn var att den extrema fattigdomen ofta var orsaken till några 

av de allvarligaste miljöproblemen på jorden. Att vidta åtgärder mot markförstöring hängde 

därför samman med åtgärder för att minska fattigdomen. En framgångsrik miljöpolitik i u-

länderna innebar bland annat insatser för undervisning, familjeplanering och bostadsmiljöer i 

städerna. Målet var att en bättre miljö skulle ge högre levnadsstandard för alla och framför allt 

de fattiga som drabbats hårdast av miljöförstöringen och klimatförändringar.52

 

3.2.3 Miljömålet och självständighetsmålet 
Detta mål syftade till att ett land skulle ha förutsättningar för att kunna utvecklas självständigt. 

Självständigheten var dock beroende av hur stark landets ekonomi var. Den ekonomiska 

utvecklingen i ett land kunde dock i längden inte upprätthållas utan hänsyn till miljön.53 Även 

fast det fanns enighet mellan den nationella strävan mot självständighet och hänsyn till 

naturresurserna och miljön, var det ändå uppenbart att många av miljöproblemen sträckte sig 

över nationsgränserna och bara kunde lösas genom internationell medverkan. Det var ett 
                                                 
51 SOU 1987:28 sid. 6-7 
52 SOU 1987:28 sid. 7 
53 SOU 1987:28, sid. 7 
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dåligt tecken när den enskilda nationen kunde förbättra sin miljö, ekonomi och politiska 

ställning i världen genom att belasta sina grannländer med kostnaderna för sin framgång. 

Exempel på problemområden där enskilda nationer kunde gynna sina egna intressen på andra 

länders bekostnad var bland annat globala föroreningar, utnyttjandet av vattnet inom de 

internationella flodsystemen och exploatering av jordens naturresurser. Och vem har då rätt 

att utnyttja jordens unika miljöer och råvaror?54 Den nationella suveräniteten hade stor 

betydelse för miljö och självständighet. I det praktiska biståndsarbetet stärkte miljömålet 

självständighetsmålet. Men diskussionen runt miljön kom allmänt sett att ställa många svåra 

frågor som gällde den nationella suveräniteten.55

 

3.2.4 Miljömålet och demokratimålet 
Även här var ekonomin en nyckelpunkt. För att ett resursutnyttjande skulle vara 

samhällsekonomiskt optimalt, krävdes att demokratin i samhället var stark nog att på ett 

rationellt sätt kunna balansera de enskilda intressena mot vad naturen klarade av att leverera. 

En demokratisk samhällsutveckling skulle därför stärka förutsättningarna för en lösning på 

miljöproblemen. I många av de fattiga länderna som också var mindre demokratiska fanns ett 

mer utbrett och ofta hänsynslöst intresse för exploatering av naturresurser. För att också andra 

mindre exploaterande intressen skulle få komma till uttryck var det mycket viktigt med 

demokratiska fri- och rättigheter inom politiska, fackliga och andra ideella grupper i 

allmänhet och speciellt i särskilda miljögrupper och nationella minoriteter. Men även i de 

länder som var mer demokratiska har det visat sig att regeringarna inte hade prioriterat att 

förstå allvaret i miljöproblemen i jämförde med de många enskilda organisationerna.56

 

3.3 Miljömålets uttryck i det svenska biståndet 
Den svenska politikens syn på miljön i slutet på 80-talet hade fått ökat utrymme och kunde 

inte längre betraktas som en särskild sektor. Därför ansåg regeringen att det var viktigt med 

ett särskilt miljömål som formade biståndsverksamheten inom alla sektorer i samhället. Det 

fanns ett stort antal insatser som Sverige hade bidragit med, som mer eller mindre tydligt 

kunde preciseras som ett bistånd inriktat på miljön. SIDA är en organisation som har tillfört 

betydande insatser för det svenska biståndet.57

                                                 
54 SOU 1987:28, sid. 8 
55 SOU 1987:28 sid. 9 
56 SOU 1987:28, sid. 9 
57 SOU 1987:28, sid. 20  
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3.3.1 SIDA: s praxis  
SIDA har ansvar för biståndet i praxis och har arbetet med att få in miljöaspekterna i det 

ömsesidiga landprogrammerade biståndet. Den sortens bistånd handlade först och främst om 

långsiktiga program för markvård och skogsbruk De program som SIDA arbetade med i 

början av biståndsutvecklingen, var först och främst inriktat på fattigdom och handlade främst 

om att främja långsiktigt hållbara metoder för användning av skog och mark. SIDA: s 

miljöbiståndsarbete följde den svenska regeringens struktur och politiska arbete med 

miljöfrågorna och biståndsarbetet.58

SIDA: s insatser för miljö- och markvårdsinsatser samt skogsbruk som skedde inom 

land ramarna och hade från budgetåret 81/82 ökat från 73 miljarder kronor till 85/86 till 211 

miljarder kronor. Det landprogrammerade biståndet under åren 1985/86 från SIDA, gick 

bland annat ut på markvård i Kenya, skog och naturvårdsverksamhet i Tanzania, 

byskogsprogram, markvård och katastrofförebyggande insatser i Etiopien och liknande 

insatser i Asien och Centralamerika.59

I samband med att Sverige vidtagit åtgärder, som bland annat ett miljömål i biståndet, 

och för att medverka till en globalt hållbar utveckling som följd av en ökad fokusering på 

miljön i och med Brundtlandrapporten från 1987, hade Sveriges riksdag gett SIDA ett 

uppdrag. Inom ramen för det överordnade biståndsmålet som gällde att bekämpa fattigdomen, 

skulle SIDA också arbeta i linje med det femte biståndsmålet. SIDA hade med detta som 

bakgrund utarbetat en policy för sitt miljöarbete.60 Denna policy formulerades som följer; 

”SIDA: s uppgift är att skapa förutsättningar för uthållig utveckling, som gör bistånd 

överflödigt på lång sikt”61. Den beskriver mål, synsätt, arbetsmetoder och prioriteringar62. 

Arbetet med att hantera miljöaspekterna på alla SIDA: s avdelningar har funnits med 

sedan 1988 när miljömålet antogs i det svenska biståndet. SIDA tog då ett beslut att inte 

inrätta någon särskild avdelning för miljöbistånd. De insåg redan på 80-talet, att miljöfrågorna 

borde integreras med de övriga utvecklingsfrågorna inom de olika samhällssektorerna. 

Arbetet med de olika miljöaspekterna inom de olika samhällsområdena kan bäst analyseras 

och åtgärdas om miljöfrågorna integreras i SIDA: s arbete inom alla avdelningar.63

                                                 
58 SOU 1987:28, sid. 20 
59 SOU 1987:28, sid. 20 och 22 
60 ”Miljö – kunskap för hållbar utveckling”, Miljöpolicyenheten SIDA, juni 2003, sid. 8 
61 ”Miljö – kunskap för hållbar utveckling”, Miljöpolicyenheten SIDA, juni 2003, sid. 8 
62 ”Miljö – kunskap för hållbar utveckling”, Miljöpolicyenheten SIDA, juni 2003, sid. 8 
63 ”Miljö – kunskap för hållbar utveckling”, Miljöpolicyenheten SIDA, juni 2003, sid. 30 
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Grundtanken hos SIDA var att det är samarbetsländernas egen kapacitet att analysera och 

hantera miljöfrågorna, som skulle stärkas och utvecklas. SIDA menade att det var 

utvecklingsländernas eget ansvar att bekämpa fattigdomen inom sina egna länder och att lära 

sig att hushålla med naturresurserna på ett hållbart sätt. Men detta kan de inte åstadkomma 

utan att världssamfundet tar sitt ansvar och bidrar till denna utveckling, med hjälp av bland 

annat bistånd. Den arbetsmetod som SIDA såg som den viktigaste för att åstadkomma en god 

utveckling var kunskaps- och kapacitetsutveckling. Det var dock samarbetsländernas behov 

som sågs som grunden för biståndet och de lokala förutsättningarna inom landet spelade en 

stor roll för hur biståndet skulle ges. SIDA talade inte om en form av hållbar utveckling, men 

de konstaterar att miljöhänsyn alltid är den central förutsättning. 

En huvudprincip som var avgörande i SIDA: s biståndsarbete var att miljöperspektivet 

skulle integreras i alla biståndsinsatser och i arbetet inom SIDA: s alla avdelningar. För att 

detta skulle kunna genomföras, krävdes kunskap, både från SIDA: s håll och från dem som 

medverkade till att genomföra insatserna. Det var viktigt att alla inblandade var medvetna om 

miljöproblemens omfattning och att de insåg den grundläggande betydelsen av 

miljöfrågorna.64  

 

3.4. Diskussion  
Brundtlandrapporten var en betydande källa till att regeringar både i norden och runt om i 

världen började omprioritera värdet av miljön och innebörden av dess betydelse för en hållbar 

utveckling. Rapporten stod för en brytning i sättet att värdera och se på miljön och bidrog till 

den ökade betydelsen av att prioritera miljöfrågorna. Den stod för behovet av att i större 

utsträckning vidta åtgärder och prioritera miljön inom biståndspolitiken, tydligare än någon 

gång tidigare. Rapporten belyste också vikten av att förändra i-ländernas överproduktion och 

överkonsumtion. Insikten om att utveckling var något mer än bara ekonomisk tillväxt i u-

länderna var en central del i Brundtlandrapporten. 

När Brundtlandrapporten fått fäste i miljödebatten tog det inte lång tid för Sverige att 

haka på med ett nytt separat miljömål i biståndspolitiken. Detta fastställdes 1988 av Sveriges 

riksdag. Miljömålet i det svenska biståndet kan ses som en fortsättning från Sveriges sida, på 

den linje som Brundtlandrapporten styrde in på 1987 och miljömålet var en mycket viktig 

aspekt i Sveriges miljöbiståndspolitik.  

                                                 
64 ”Miljö – kunskap för hållbar utveckling”, Miljöpolicyenheten SIDA, juni 2003, sid. 8-9 
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Det finns en tydlig koppling till Brundtlandrapporten, ”Vår felles framtid” i de ambitioner 

och handlingar som den svenska politiken ville åstadkomma med det nya miljömålet. 

Huvudsaken i den svenska miljöbiståndspolitiken var att det fanns en politisk vilja att 

åstadkomma något nytt och hållbart för miljön och en förändrad syn på 

naturresursutnyttjandet, men att tillväxten ändå måste fortsätta. Detta skulle uppnås genom att 

miljön inte längre skulle ses som en liten del som automatiskt ingick i resten av 

utvecklingspolitiken. Den var tvungen att få en separat roll inom biståndet. 

Som Brundtlandrapporten anser, anser också riksdagen i miljömålet, att alla människor 

som finns och de som kommer, ska ges en hållbar utveckling och att naturresurserna får 

nyttjas men inte överutnyttjas. För att detta ska kunna åstadkommas, krävs att vi som lever av 

och utnyttjar jordens tillgångar och naturresurser på ett obegränsat sätt, omvärderar vår 

konsumtion. Vi måste ta för oss mindre för att andra ska få mer av den totala växande 

produktionen. Situationen i världen kräver att människorna måste tala mycket mer om hur 

detta ska kunna uppnås och att vi agerar gemensamt i mycket större utsträckning med en 

mycket större insikt och målmedvetenhet.65

Riksdagen refererade i sitt betänkande om miljömålet, SOU 1987:27, som behandlade 

miljö- och utjämningsmålet, till Brundtlandrapporten som hävdade att vi människor har en 

oförmåga att tillgodose det gemensamma intresset för en hållbar utveckling. Detta är ofta en 

följd av att vi har ignorerat ekonomisk och social rättvisa inom och emellan länder. Därför var 

det enligt regeringen, ytterst viktigt och grundläggande för miljöbiståndsutvecklingen, att ta 

en gemensam hänsyn till miljö, ekonomisk och social utveckling.66 Både i 

Brundtlandrapporten och i riksdagens betänkande för miljömålet, framhålls att det har stor 

betydelse att enskilda organisationer i framtiden får spela en större roll när miljöpolitiken ska 

utformas inom både i-länder och u-länder för att demokrati ska införas och upprätthållas.67

Riksdagens grundidé med miljömålet i det svenska biståndet, var att föra in 

miljöfrågorna, överutnyttjandet av naturresurser och fattigdomsproblematiken som en 

förutsättning för att de andra utvecklingsmålen i biståndet som gällde resurstillväxt, ekonomi, 

social utjämning och demokratisk utveckling. Dessa skulle gemensamt kunna bidra till en 

bättre miljö. Syftet och huvudmålet med miljömålet i biståndet, var att ge miljön en mer 

självständig roll och upplysa om att miljön är en lika viktig del av utvecklingen som de andra 

fyra målen och bör prioriteras lika högt. 
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66 SOU 1987:28 sid. 7 
67 SOU 1987:28, sid. 9 

 26



Men dessa fem mål måste ändå ses som en helhet för att kunna lösa miljö- och 

utvecklingsproblemen. De förutsätter alla varandra för att nå hållbar utveckling. Denna 

helhetsaspekt i biståndet, blev allt mer förstärkt i och med UNCED-rapporten som blev 

resultatet av FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992. 

 

4. Från miljöbistånd till hållbart bistånd 
I Rio de Janeiro 1992, hölls en FN-konferens om miljö och utveckling och de globala 

miljöfrågorna. De beslut som fattades då samlades i Agenda 21 och i Riodeklarationen.68 

Agenda 21 har som mål att arbeta för att gynna de specifika gränser för utvecklingen som 

naturen själv sätter upp och kretsloppsanpassa utvecklingen69. Fattigdomsproblematiken har 

också en viktig roll i Agenda 2170. Riodeklarationen syftade till att lägga fram principer för 

miljö och utveckling för de globala miljöfrågorna. Efter Riokonferensen blev begreppet 

hållbar utveckling också inom biståndet, ett erkänt långsiktigt mellanstatligt mål för 

världssamfundet att sträva mot.71

I detta kapitel ska jag först ge en kort översikt över Agenda 21 och Riodeklarationen och 

de huvudsakerna som gällde biståndet. Där efter ska jag se på hur principerna från 

Riokonferensen slog igenom i svenskt bistånd. 

Den 5 maj 1994 gav Sveriges regering befogenhet till biståndsministern att utse en 

arbetsgrupp som skulle ha i uppgift att lämna förslag till principer, riktlinjer och 

arbetsmetoder för hur de beslut som togs vid FN-konferensen i Rio 1992 kunde integreras i 

det svenska utvecklingssamarbetet. Resultatet av arbetsgruppens arbete blev rapporten 

”Hållbart bistånd – det svenska biståndet efter UNCED”, Ds 1994:13272. 

 

4.1. Riodeklarationen 
Kopplingen mellan miljö och utveckling i Rio 1992, betonades redan i konferensens namn, 

”The United Nations Conference on Environment and Development” (UNCED). Då befästes 

att miljö och utveckling var två sidor av samma mynt. Miljöpolitiken sågs inte längre som en 

sektorsfråga. Miljöproblemen skulle efter Riokonferensen, istället angripas på bredas tänkbara 

vis. Miljön skulle ses som en central fråga i all mänsklig verksamhet.73

                                                 
68 Ds 1994:132. Utdrag ur förordet och brevet till statsrådet Pierre Schori 
69 Ds 1994:132, sid. 5 
70 Ds 1994:132, sid. 36 
71 Ds 1994:132. Utdrag ur förordet och brevet till statsrådet Pierre Schori 
72 Ds 1994:132. Utdrag ur förordet och brevet till statsrådet Pierre Schori 
73 Ds 1994:132, sid. 4 
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I Riodeklarationen låg huvudtyngdpunkten på utvecklingsländerna och miljö- och 

utvecklingsproblematiken.74

Hur arbetet ska gå till för att komma till rätta med den negativ utvecklingen i världen, 

utformas i Riodeklarationen. Människorna måste: ”minska skillnaden i levnadsvillkoren och 

för att bättre tillgodose behoven hos majoriteten av jordens befolkning måste alla stater och 

folk samarbeta i den angelägna uppgiften att utrota fattigdomen, vilket är en förutsättning för 

hållbar utveckling”.75

Riodeklarationen betonar snabbheten och dess stora betydelse för de förändringar som 

sker när det gäller miljöpåverkan i allmänhet, de fattiga människornas slitage på miljön och 

utvecklingen av konsumtionsvanorna. Med detta som utgångspunkt krävdes stor flexibilitet i 

hanteringen av miljöfrågorna och en stor beredskap för att det kan uppstå oväntade händelser 

och effekter.76

I förhållande till Riodeklarationen, måste biståndet uppfattas som en viktig del i det 

internationella samarbetet för att lösa de problem av en storleksordning världen inte tidigare 

hade stått inför. Det fanns dock en risk med den sortens inställning som inte gynnar de fattiga 

mottagarländerna. Givarländernas egenintresse kunde bli mer framträdande och biståndet 

kunde lätt komma att styras åt den riktningen som framför allt gynnade oss själva. För att 

motverka detta var det viktigt att biståndspolitiken tydligt riktades in på ett partnerskap mellan 

givar- och mottagarländer och på fattigdomsbekämpningen.77

De mest tongivande strategierna i Riodeklarationen var snabbhet, flexibilitet och 

beredskap.  Detta var nya infallsvinklar på hur miljöpolitiken måste angripas och vad som var 

viktigt att ta hänsyn till när beslut skulle fattas. Det var också viktigt att vara förberedd på att 

det kunde uppstå konflikter och svårigheter när miljöpolitiken fått en ny inriktning. 

Den nya synen som Riodeklarationen bidrog med till biståndspolitiken kan ses som en 

förstärkning av principerna för miljö och utveckling som befästes av Brundtlandrapporten 

1987. Den utvecklade synen på miljö och utveckling, fokuserade på vikten av ett ökat 

mottagarintresse och ansvar som uppstått hos u-länderna inför biståndet och integrationen 

mellan miljö, hållbar utveckling och fattigdom.  
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4.2. Svenska mål för hållbart bistånd 
Efter Riokonferensen kunde det urskiljas ett nytänkande i svenskt miljöbistånd.78 Sveriges 

arbete med miljöbiståndet efter Rio 1992, skulle i större utsträckning fokusera på de mål som 

Agenda 21 var baserade på, och att de måste integreras med de andra övergripande 

biståndsmålen som fattigdom, mottagarorientering och etablerandet av en grund för 

demokratiskt ansvarstagande.79 När Sverige anslutit sig till Riodeklarationen och Agenda 21, 

kunde det också bekräftas att ett övergripande mål för biståndet hade fastställts i svensk 

politik. Det målet är att ”allt biståndet skall främja en hållbar utveckling”.80

Det som angavs i UNCED-propositionen, ”Earth Summit”, och som sedan togs upp av 

arbetsgruppen som författade rapporten ”Hållbart bistånd –det svenska biståndet efter 

UNCED”, var att de grundläggande utgångspunkterna för Sveriges insatser i biståndet och 

dess strävan mot hållbar utveckling, också skulle vara att bekämpa fattigdomen och bidra med 

hjälp för att främja utveckling i de fattiga delarna av världen. Trycket på att bekämpa 

fattigdomen med hjälp av bland annat miljöinriktat bistånd blev ännu större och tog ytterligare 

ett kliv längre upp på den politiska dagordningen i och med Riodeklarationen. Kampen mot 

fattigdomen, skulle gå att förena med respekt för mänskliga rättigheter inom demokratiska, 

pluralistiska samhällssystem och inom väl fungerande marknadsekonomier. 
Det allmänna och framsynta målet för hållbar utveckling var ekonomisk och social 

utveckling inom ekosystemens gränser. Det förenade svenska biståndet skulle med 

utgångspunkt i dessa visioner se till att det övergripande biståndsmålet främjades och det var 

av stor vikt att skapa en syn som belyste sambandet av förutsättningarna för utveckling och 

inriktningen i biståndet. Sambandet mellan ekonomi, social utveckling och ekosystemens 

gränser var viktigt att beakta och det skulle kunna få större genomslagskraft via en ny 

biståndspolitisk utredning.81

 

4.2.1 Principer för bra bistånd 
Rapporten ”Hållbart bistånd”, fokuserade på sambandet mellan miljö, hållbar utveckling och 

fattigdom. För att uppnå en hållbar utveckling inom biståndet, måste detta samband 

prioriteras. Detta skulle Sveriges regering åstadkomma genom att fokusera på mottagaransvar 

och integration inom alla sektorer i biståndet.82
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För att ett samband mellan miljö och utveckling skulle kunna genomföras, krävdes också 

förutom mottagaransvar och integration, att arbetet med biståndet utgick ifrån följande tre 

miljörelaterade principer; tillämpningen av; försiktighetsprincipen, principen om att 

förorenaren betalar, (PPP) och principen om att använda miljökonsekvensbeskrivningar, 

(MKB). Dessa principer borde införas och utövas inom alla delar av biståndet. Som 

rekommendation, borde dessa tre principer för hållbar utveckling som innefattas i 

Riodeklarationen, också strängt beaktas i det svenska biståndet för att Sverige skulle kunna 

uppfylla de krav som Riodeklarationen ställde.83

Principerna skulle beaktas när viktiga beslut fattades som gällde miljön i kombination 

med de andra utvecklingsmålen. Försiktighetsprincipen antydde att försiktighet måste 

prioriteras så att inte miljön utsattes för onödiga påfrestningar. Principen om att förorenaren 

betalar, innebar förenklat att den som släpper ut giftigt avfall i miljön, ska också stå för de 

ekonomiska konsekvenserna för att reparera skadan på miljön. Miljökonsekvensbeskrivning 

skulle finnas när olika ingrepp i miljön skulle utföras och också innehålla vilka 

miljökonsekvenser som kunde uppstå i och med detta. 

Ett andra steg i riktning mot ett större samband mellan miljö, hållbar utveckling och 

fattigdom, var att ta större hänsyn till mottagarintresset. Sveriges regering lade större vikt på 

ett mottagarperspektiv inom bistånds- och utvecklingsarbetet. Utan detta intresse skulle det 

inte skapas något bra underlag för biståndsinsatserna. Analyser och lösningar på miljöområdet 

riskerade att bli utan effekt och kanske i vissa fall negativa om inte detta perspektiv 

beaktades. Också problemet med till viss del okända eller inte insedda begränsningar, när det 

gällde miljörelaterade förutsättningar för utveckling, och också risken för att stöta på mer eller 

mindre dolda miljöskador och miljökostnader, ökade utan ett mottagarperspektiv, menade 

regeringen84. 

Som komplettering till mottagarperspektivet, krävdes också integration av de 

miljörelaterade principerna i de mottagarländer som innefattades av biståndet. Mottagarländer 

och givarländer hade olika miljöförutsättningar. Risken för försurning, bristfällig lagstiftning 

och bristen på tillgång till vatten var därför tvunget att analyseras på olika sätt för att biståndet 

skulle bli långsiktigt effektivt och värdefullt. Den analysen skulle också kopplas till en social, 

ekonomisk och politisk analys.85
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En viktig insikt var att biståndet måste anpassas till problembilden. Vägen för att uppnå 

hållbar utveckling på alla ställen vid alla tillfällen var inte den samma överallt. 

Förutsättningarna förändrades ständigt.86

För att integration skulle kunna skapas och för att principerna skulle kunna omsättas i 

praktiken, krävdes det att biståndsadministratörer fortbildades och att utvalda miljöanslag 

användes särskilt till integrering. Det var alltså mycket viktigt att betona integreringen av 

miljö och utveckling för att uppnå en hållbar utveckling. Miljön måste också förstärkas i det 

fortsatta biståndsarbetet. 

En sista viktig princip för att uppnå hållbart bistånd var tanken på långsiktighet. Att 

ställa om biståndet och hela världsutvecklingen till hållbar utveckling, var den största 

utmaningen som mänskligheten ställts inför. Det skulle ta lång tid och förverkligandet av 

Agenda 21 skulle komma att fortsätta långt in på 2000-talet. Den påtagliga snabbheten inom 

samhälls- och miljöförändringar och komplexiteten i problemen, som poängterades i början 

av detta kapitel, krävde paradoxalt nog en ökad flexibilitet och en långsiktig syn på 

utvecklingen inom både det miljöinriktade - och det övriga biståndet.87

Enligt arbetsgruppen som författat texten till rapporten ”Hållbart bistånd”, var 

långsiktigheten något som både politiker, samhälle och beslutsfattare var tvungna att ta stor 

hänsyn till. Om inte långsiktigheten betonades, skulle hållbar utveckling ta ännu längre tid att 

uppnå och det kunde tänkas att resultatet riskerade att inte bli lika stabilt som när 

långsiktigheten togs på större allvar. Så för att bästa möjliga resultat skulle uppnås inom 

hållbar utveckling, var mänskligheten tvungen att ha tålamod och erkänna 

långsiktighetstanken i miljöbiståndsarbetet och resten av arbetet med hållbar utveckling inom 

alla sektorer.88

 

4.3. Diskussion  
Det som var mest nyskapande med Riodeklarationen var det nya sättet att tänka ”miljö”. 

Kopplingen mellan miljö, hållbar utveckling och fattigdom blev mer utpräglad och det ledde i 

sin tur till en ny idé om partnerskap inom biståndet. Så i förhållande till Brundtlandrapporten 

från 1987, kom Riodeklarationen med mer bestämda och konkreta handlingsplaner för hur 

hållbar utveckling inom biståndet och politiken i allmänhet skulle uppnås. 
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Brundtlandrapporten såg miljön som något gemensamt med resten av politiken och inte en 

sektor för sig. Detta utvecklas och betonas ytterligare i Riodeklarationen och togs vidare in i 

svensk miljöbiståndspolitik av regeringen. 

I och med Riokonferensen fick Sveriges regering en ökad fokusering på att 

biståndspolitiken skulle inriktas på ett partnerskap mellan givar- och mottagarländer som en 

av strategierna för att minska fattigdomen. Detta med anledning av att arbetet med biståndet 

efter Riokonferensen, hade inriktats på ett ökat internationellt samarbete mellan nationerna. 

Detta kunde leda till att givarländernas egenintresse att ge bistånd, blev mer framträdande och 

det skapade sämre förutsättningar för mottagarländerna. Egenintresset är en faktor som jag 

kan tänka mig, spelar in på ett eller annat sätt när flera nationer ska samarbeta för att bistå 

andra länder, med sämre förutsättningar i sitt utvecklingsarbete. Det är nog svårt att komma 

ifrån misstanken om givarländerna fullständigt går in med en öppen och generös inställning 

enbart för att gynna en annan nation utan att själv vinna något i slutändan. 

Riokonferensens bidrag med ett nytänkande för miljö och miljöbistånd, yttrade sig i 

svensk biståndspolitik på så sätt att koncentrationen på att minska fattigdomen ökade, och att 

allt biståndsarbete hädanefter skulle främja en hållbar utveckling89.  

Huvudförändringarna i svensk biståndspolitik som följde med Riokonferensen, var för 

det första att de miljörelaterade principerna, (försiktighetsprincipen, principen om att 

förorenaren betalar och miljökonsekvensbeskrivningar), hädanefter skulle uppmärksammas i 

det svenska biståndsarbetet90.  För det andra skulle det svenska biståndet stärka den fattiga 

befolkningens möjligheter att framhäva sina intressen inom gränserna för en hållbar 

utveckling. För det tredje skulle det också ges stöd till de fattiga ländernas regeringar så att de 

skulle kunna etablera goda förutsättningar för en nationellt hållbar utveckling91. 

För att närma sig en hållbar utveckling och åstadkomma dessa huvudförändringar som 

Riokonferensen bidrog med, tryckte Sveriges regeringe på det ökade mottagarintresset i u-

länderna, integration och långsiktighet i arbetet med de principer som innefattas av 

miljöhänsyn. 
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Slutsats 
När började Sverige rikta in sitt bistånd på miljön? Hur uttrycktes miljöbiståndet inom 

politiken under åren från Brundtlandrapporten 1987 till FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 

och uppstod det några förändringar? 

Fokus inom biståndet låg till en början främst på att öka de fattiga folkens 

levnadsstandard och skapa goda handelsförbindelser och ett demokratiskt samhälle. Under 70-

talets första hälft präglades den politiska synen på miljöfrågorna av framför allt bevarandet av 

den mänskliga miljön, även om SIDA bidrog med vattenförsörjning och skogsbruk, som var 

viktiga problemområden för biståndet. Riksdagen kom visserligen 1975 med ett viktigt 

uttalande som underströk dess syn på att miljöbiståndet måste utvecklas och prioriteras högre. 

Men inga åtgärder vidtogs för att uppfylla detta i praktiken. 

Miljöbegreppet hade i mitten och slutet av 70-talet, ändå fått en mer framstående 

placering i politiken och miljöfrågorna hade övergått från att bara ingå i den ekonomiska 

utvecklingen till att vara ett mer självständigt och ett mer separat problemområde, men som 

ändå bör lösas gemensamt med resten av biståndspolitiken. 

Under 70-talets andra hälft lades det fram klara och tydliga förslag i riksdagen om att ett 

separat mål för miljöbistånd borde införas. Detta fick dock inte heller något praktiskt 

genomslag i den svenska politiken. Det påpekades också i riksdagen att fattigdom och 

miljöproblem hängde ihop och måste lösas gemensamt. De förslag som lades fram 1979 och 

1980 av centerpartiet, om ett särskilt miljömål inom biståndspolitiken ansågs då inte som 

nödvändiga och inga beslut om att föra in miljön som ett separat mål i biståndet fattades. 

Anledningen till att det tog så lång tid för miljöfrågorna att prioriteras i biståndet var 

delvis att kunskapen och debatten om miljön inte uppmärksammades i de politiska 

sammanhangen förrän så sent som på 60-talet. Då var det också främst människans miljö och 

livskvalitet som prioriterades och diskuterades. Politikerna såg inte heller miljön som en 

självklar, separat del som skulle ingå i biståndspolitiken. Miljön ingick under 60- och 70-talet 

mer som en del i den övriga utvecklingen inom ekonomi och tillväxt. 

I och med den rapport som Nordiska arbetsgruppen för miljö och bistånd, kom med i 

september 1982, uppmärksammades, på riktigt miljön och dess behov av skydd och omsorg i 

svensk miljöbiståndspolitik. Denna rapport kan ses som ett startskott i svensk biståndspolitik 

och i diskussionen om miljöbiståndets framtid. Den bidrog också till utformningen av 

Brundtlandrapporten och dess uppmaningar till politiken. Människorna måste omprioritera sin 

syn på miljön och överutnyttjandet av naturresurserna måste upphöra. 
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På 80-talet blev alltså miljöbegreppet inom den svenska biståndspolitiken allt mer 

omdiskuterat och i fokus. Innebörden av begreppet ”miljö” började mer konkret att gälla hur 

miljön och naturresurserna skulle bevaras för att utvecklingen skulle kunna fortsätta. Tidigare 

hade det varit tvärt om. Utveckling och tillväxt skulle stå i centrum och miljön kom med på 

ett hörn och fick försöka klara sig på de åtgärder som vidtogs för att lösa utvecklingsfrågan. 

De huvudsaliga uttrycken i det svenska miljöbiståndet befästes i och med 

Brundtlandrapporten från 1987. Den bidrog med en ny syn inom miljöbiståndet och på 

miljöfrågan i allmänhet. Rapporten vidareutvecklade biståndsarbetet mot det allt mer 

uppmärksammade begreppet ”hållbar utveckling”. Alla människor som finns och som 

kommer, skall erbjudas en hållbar utveckling. Naturresurserna skall kunna utnyttjas, men inte 

överutnyttjas. Det gällde att arbeta gemensamt inom alla politikområden, för att bevara miljön 

och skapa en hållbar utveckling. 

Fokuseringen och målet för Brundtlandrapporten låg i arbetet med hållbar utveckling 

och gällde främst att den rika världen måste begränsa sina produktions- och 

konsumtionsvanor och i de fattiga länderna måste det skapas en ny typ av ekonomisk tillväxt 

som inte förbrukade jordens naturresurser, för att målet med hållbar utveckling ska kunna 

uppnås. De ekologiska och miljörelaterade delarna inom politiken skulle också värderas 

tillsammans med ekonomi, handel, energi och lantbruk för att minska miljöskadorna. 

Brundtlandrapporten, var i stor utsträckning till för att förbättra den ekologiska miljön 

på jorden. Men enligt min mening fanns det också en antropocentrisk syn på miljöfrågorna. 

Fokuseringen försköts bort från miljöfrågor som gällde skyddet av den naturliga och 

ekologiska miljön. Det var i stor utsträckning den mänskliga miljön som prioriterades. Utöver 

människans välbefinnande, var det främst de ekonomiska och samhällsnyttiga faktorerna som 

prioriterades. 

Kunskapen om miljöproblemen ökade hos svenska politiker och beslutsfattare, tack vare 

bland annat Brundtlandrapporten. Miljön började också i allt större utsträckning relateras 

gemensamt med, och i förhållande till fattigdomen. Som en följd av detta beslutade Sveriges 

regering att miljön, år 1988 skulle få egen plats och prioriteras som ett separat mål i 

kombination med resten av målen i utvecklingsbiståndet. Till följd av det nya miljömålet 

uppstod insikten om att miljön måste integreras i de andra utvecklingsmålen som ekonomi 

och demokrati. Det fick fäste i den svenska politiken, mycket tack vare Brundtlandrapporten. 

Det har alltså skett positiva förändringar i den svenska politiken för miljöbistånd på grund av 

Brundtlandrapporten och dess uppmärksammande av den kris som råder i miljön. 
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I och med Riodeklarationen från 1992, fick begreppet ”hållbar utveckling” en allt djupare 

betydelse och innebörd, inte bara inom miljön, utan även tillsammans med miljöfrågorna och 

de andra målen i utvecklingsbiståndet. I det övergripande målet för biståndet, som fastställdes 

under FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992, betonade klart och tydligt, att allt biståndsarbete 

skall främja en hållbar utveckling. Den nya synen som Riokonferensen bidrog med till det 

svenska miljöbiståndet var en ökad koncentration på att minska fattigdomen. Kopplingen 

mellan miljö, hållbar utveckling och fattigdom och ett ökat mottagaransvar var också en 

central del i den nya synen på biståndet. Kopplingen mellan dessa faktorer såg till att de 

strategier och principer som utarbetats för miljön, kunde tillämpas. Hållbar utveckling kunde 

inte uppnås om inte givar- och mottagarländer arbetade utifrån ett partnerskap mot samma 

mål. 

De uppmaningar som framförs i Brundtlandrapporten, så väl som i Riodeklarationen, 

går ut på att det måste ske en ökad medvetenhet hos politiker om betydelsen av att förändra 

inställningen till miljön och att i-länderna måste föregå med bättre strategier och 

handlingsplaner för hållbar utveckling. Detta måste först ske inom givarländernas egna 

landsgränser innan de kan förvänta sig att u-länderna ska kunna föra en politik för hållbar 

utveckling. 

Viktiga strategierna som Riodeklarationen bidrog med, bland annat i form av 

försiktighetsprincipen., PPP och MKB, var bra utgångspunkter för det svenska 

regeringsarbetets uppgift att fortsätta utveckla miljöbiståndet mot ett hållbart bistånd. Men det 

förutsatte att det i givar- och mottagarländerna, också skedde en integration mellan miljö 

(ekologi), ekonomi, sociala faktorer, demokrati och teknisk utveckling. Sverige tog sig an 

dessa principer och handlingsanvisningar från Riodeklarationen och såg mottagaransvaret och 

integrationen av miljö och fattigdom i de övriga bistånds- och utvecklingsområdena, som en 

förutsättning för att hållbar och långsiktig utveckling skulle kunna uppnås. 

Huvudutvecklingen i det svenska miljöbiståndet från 1987 till 1992 har sin 

utgångspunkt i Brundtlandrapporten. De förändringar som skedde i det svenska miljöbiståndet 

mellan 1987 till 1992, skedde till stor del på grund av att Brundtlandrapporten bidrog med en 

brytning i synen på miljön och utvecklingen i världen. Överkonsumtionen måste stoppas och 

utvecklingen måste göras hållbar för nuvarande och kommande generationer. För att minska 

fattigdomen, var u-länderna tvungna att ges en chans att skapa en ny ekonomisk tillväxt för att 

bli självständiga. Utifrån detta utformades Sveriges regering, det nya svenska miljömålet i 

biståndet 1988. Nästa viktiga huvudsak i utvecklingen som berörde Sveriges 

miljöbiståndspolitik var Riodeklarationen från 1992. Den integrerade begreppet hållbar 
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utveckling ännu djupare i politiken och utformade miljörelaterade strategier och principer som 

den svenska regeringen tog in i sitt fortsatta arbete med miljöbiståndet.  

SIDA var också en viktig aktör i arbetet att föra miljöbiståndet framåt och speciellt inom 

områden som gällde den naturliga och ekologiska miljön och bevarandet av den. Under de 

senaste tio åren har SIDA tagit väsentliga steg framåt när det gällde miljöarbetet. 

Miljökompetensen och den positiva attityden till miljöfrågorna ökade inom enheten. Viljan att 

förstå problematiken spred sig och det traditionella utvecklingstänkandet började ifrågasättas 

av handläggare och chefer. Det fanns också en ökad acceptans och förståelse för att det 

existerade ramar och gränser, - både inom naturen och inom de ramar som bestäms av 

ekonomin. SIDA utvecklade ett mod att avstå från de biståndsinsatser som på sikt var 

ohållbara enligt de kriterier som hållbar utveckling satt upp, men som enheten tidigare sett 

positivt på.92

SIDA: s arbete, anser jag borde, prioriteras ännu mer för att miljöbiståndet i större 

utsträckning ska gynna den biologiska mångfalden på jorden. Sveriges riksdag bestämde 

utifrån de strategier och principer som Riodeklarationen bidrog med, att biståndet ska främja 

en hållbar utveckling och omtanke om miljön. Problemet med detta var att både Sverige och 

stor del av den resterande i-världen, inte kunde stå för en hållbar utveckling om det såg ut 

1992. Både energi, transporter, jordbruk, skogsbruk och kemikalieanvändning hade alla 

system och lösningar som inte ansågs hållbara. Slutsatsen av detta var att det saknades 

modeller för hur hållbar utveckling skulle uppnås. Detta gör att biståndet för hållbar 

utveckling blev extra svårt att genomföra93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 ”Miljö – kunskap för hållbar utveckling”, Miljöpolicyenheten SIDA, juni 2003, sid. 29 
93 Ds 1994:132, sid. 31-32 
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