
 

Återupprätta enprocentsmålet i biståndet 

 

Den svenska socialdemokratin har en stolt historia av internationell solidaritet och 
demokratibyggande att se tillbaka på. Socialdemokratin är en internationell rörelse och det ska 
märkas i våra biståndspolitiska ställningstaganden, där vi omvandlar ord till handling. Målet om att 
en procent av statsbudgeten ska gå till bistånd är djupt förankrat i partiets värdegrund och identitet. 
Denna självbild måste nu förankras i den politik vi faktiskt driver. Idag blåser högervindarna över 
världen. Främlingsfientliga, intoleranta och populistiska krafter vinner mark i den allmänna 
debatten. Det är nu vår värdegrund sätts på prov. Sverige når idag inte upp till enprocentsmålet 
eftersom en del av pengarna inom biståndsbudgeten används till att finansiera det svenska 
flyktingmottagandet. Det sänder signaler runt om i världen när Sverige på detta sätt urholkar 
biståndet. Ett minskat svenskt bistånd leder till minskade möjligheter för Sverige att verka för det 
som är syftet med biståndet: avspänning, demokrati och välstånd i områden som annars riskerar 
bli nya platser som människor tvingas att fly ifrån. Det säger sig självt att dessa pengar är bättre 
investerade i att förebygga att människor tvingas fly från första början. Frågan om enprocentsmålet 
i biståndet är en ideologisk fråga där vi kan och bör söka konflikt med de protektionistiska och 
nationalistiska strömningar som i sin kortsiktighet tror att politiken är ett nollsummespel och 
solidaritet därför alltid är en utgiftspost. Socialdemokratin måste höja blicken och visa att vi alla 
tjänar på en lite säkrare, rikare och friare omvärld.   

Yrkanden: 

1. Socialdemokraterna verkar för att enprocentsmålet i biståndet återupprättas 

2. Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel inte ska användas för att delfinansiera det 
svenska mottagandet av människor som flytt. 

3. Socialdemokraterna verkar för att biståndsmedel bara ska användas i enlighet med Sveriges 
uttalade biståndspolitiska mål, det vill säga fred, fattigdomsbekämpning och demokrati. 

Motionär(er): Hjärta troende socialdemokrater i Sthlm, STS Stockholm 

 


