
 

 

VAD BLIR EFFEKTERNA AV ETT MINSKAT BISTÅND? 

En granskning genomförd av biståndsorganisationerna Diakonia, We Effect och Plan 
International Sverige, mars 2022. 

För 2022 är det svenska biståndet 51,9 miljarder kronor, en procent av BNI. Med en 
minskning till motsvarande 0,7 % av BNI minskas biståndsramen till 36 miljarder. Vi gör i 
denna granskning ett antagande, ett tankeexperiment, om vad som står på spel. Vi antar 
att biståndet i sin helhet ska minska med 30 % men att det humanitära biståndet och 
några andra budgetposter, till exempel förvaltning, är oförändrade. Då måste det 
långsiktiga förebyggande biståndet minska med cirka 40 %. 

Skillnaden mellan 1 % och 0,7 % kan verka marginell, men det är den inte. För bakom 
varje indraget projekt finns bortprioriterade abortkliniker och förlorade säkerhetssystem 
för feminister som utmanar diktatorer. Där finns också indragna kampanjer, politiker som 
inte längre ställs till ansvar för korruption, våldsutsatta HBTQI-personer som inte nås av 
den där utsträckta handen som kan rädda liv. Det är inget marginellt med det. 

Vi har granskat och begärt ut underlag från några olika sektorer och program för vad en 
sådan neddragning kan innebära. Detta är en sammanställning av vad vi har kommit fram 
till. 

Fakta: Effekt på hunger och livsmedelssäkerhet 

Vad betyder ett minskat svenskt bidrag med 40 % för FN-organet World Food 
Programmes arbete mot hunger och för livsmedelsäkerhet? Under 2020 bidrog det 
svenska biståndet till att 2,65 miljoner människor kunde få stöd mot sin hunger. Med ett 
minskat bidrag innebär det att 760 000 färre människor skulle få stöd via 
Världslivsmedelsprogrammet. 

I en tid av ökande hunger skulle en minskning av det svenska biståndsanslaget med 40 % 
leda till att minst en miljon människor, som kooperationens biståndsorganisation We 
Effect idag stödjer, skulle få svårare att säkra sin livsmedelsförsörjning, visar 
organisationens konsekvensanalys. 

Fakta: Effekt på arbete mot barnäktenskap och könsstympning 

FN-organet UNFPA, United Nations Population Fund, som har fokus på sexuell och 
reproduktiv hälsa, har räknat på vad det svenska biståndet betyder. 

I en tid då färre flickor går i skolan och barnäktenskap och könsstympning ökar skulle 
minskningen av Sveriges bistånd leda till att: 

• Mer än fyra miljoner tonåringar inte nås av information om sexualundervisning och 
annat stöd. 

• Minst 13 600 färre flickor räddas från könsstympning. 
• Runt 727 färre lokalsamhällen åtar sig att utrota skadliga sedvänjor (barnäktenskap 

och könsstympning). 

 

 



 

Fakta: Effekt på tillgång till rent vatten och toaletter 

UNICEF beräknar att ett minskat svenskt bidrag med 40 % bland annat kommer att leda 
till att: 

• 2 miljoner människor förlorar möjligheten att få tillgång till rent vatten. 
• 7,8 miljoner människor förlorar möjligheten att få tillgång till toaletter (basic 

sanitation). 
• 4 500 hälsocentraler och skolor inte skulle utrustas med rinnande, rent vatten och 

ordentliga toaletter. 

 

Fakta: Effekt på barns rätt till undervisning 

Minst 2 miljoner barn kommer inte få undervisning enligt två program. 

Global Partnership for Education beräknar att minskat svenskt bidrag på 40 % innebär att: 

• En miljon barn skulle inte kunna gå i skolan i deras program. 
• 5,8 miljoner skolböcker skulle inte tryckas och distribueras. 
• 24 000 lärare skulle inte fått utbildning till lärare. 

En 40-procentig nedskärning av det svenska stödet till Education Cannot Wait hade bland 
annat resulterat i att en miljon barn och ungdomar i konfliktområden i 31 länder inte 
kunnat nås av deras utbildning. 


