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Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.

OPINION

Aktuella frågor 
”Låt inte biståndet utgöra en smidig handkassa
för nationella utgifter.”
5 april 2022 05:15

De möjliga säkerhetspolitiska konsekvenserna av att människor inte har
mat för dagen är allvarliga. Risken att oro och desperation leder till
våldsamheter är överhängande och än fler människor kan tvingas på flykt,
skriver Anders Pedersen, chef för Svenska röda korsets internationella
avdelning.
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Redan innan den väpnade konflikten i Ukraina slog FN:s organ för
humanitär hjälp, UN OCHA, fast att 274 miljoner människor kommer att
behöva humanitärt stöd och skydd under år 2022, en betydande ökning från
235 miljoner för ett år sedan.

Till det kommer Ukraina med över 40 miljoner invånare, där miljontals
människor är på flykt, som måste få det skydd de behöver och har rätt till.

Klimatkrisen är en av anledningarna till ökat behov av hjälp. Covid-19
fortsätter att ta liv, cirka 45 000 människor dör alltjämt per vecka. Pandemin
har lett till ökade priser på livsmedel och att många människor har förlorat
sin försörjning. Konflikten i Ukraina driver upp matpriserna i bland annat
Mellanöstern och Afrika, i vissa länder som Somalia explosionsartat.

De möjliga säkerhetspolitiska konsekvenserna av att människor inte har
mat för dagen är allvarliga. Risken att oro och desperation leder till
våldsamheter är överhängande och än fler människor kan tvingas på flykt.

Annons

Annons

En kvinna i Haitis huvudstad Port-au-Prince och hennes dotter flyr från en demonstration mot det
ökande våldet i landet. Kriget i Ukraina gör att andra akuta kriser och konflikter som Tigray i
Etiopien, Afghanistan och Haiti inte får så mycket uppmärksamhet, skriver Anders Pedersen. Foto:
Joseph Odelyn
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Kriget i Ukraina gör att andra akuta kriser och konflikter som Tigray i
Etiopien, Afghanistan och Haiti inte får så mycket uppmärksamhet.

Nyligen nådde en global konferens som samlar finansiellt stöd till drabbade
av konflikten i Jemen inte ens hälften av den summa som FN:s
generalsekreterare, Antonio Guterres, hade bett om för att förhindra
massvält.

Svenska Röda korset anser att Sverige bör agera för utsatta människor genom
att:

1. Låt biståndet vara bistånd. Regeringen har nyligen sagt att
biståndspengar ska användas till att ta emot människor på flykt från Ukraina
i Sverige. Men det är en kortsiktig lösning i en globaliserad värld. Förslaget
innebär att Sverige blir största mottagarland av svenskt bistånd med 9
miljarder kronor. Det kan jämföras med de tre nästföljande länderna i fjol,
Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo och Somalia som fick strax
under 1 miljard kronor vardera. Utsatthet i avlägsna delar av världen går inte
att separera från Sveriges närområde. Pandemin är ett tydligt exempel på
hur ingen är säker, förrän alla är säkra. Sveriges bistånd till organisationer
och andra länder behöver behållas minst på den nuvarande nivån och
användas där behoven är som störst.

2. Stå upp för krigets lagar. För att kunna hjälpa i konflikter arbetar
humanitära aktörer som Röda korset utifrån internationellt antagna
principer om humanitet, neutralitet, opartiskhet och självständighet.
Principerna bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan alla som är
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inblandade i en konflikt, inte minst de olika parternas väpnade styrkor, om
att hjälp ska kunna nå fram till alla. De som hjälper ska vara skyddade och får
aldrig bli en måltavla. Trots det är våldet mot hjälparbetare i många av
dagens konflikter omfattande. En utveckling där krigets lagar gröps ur eller
försvagas riskerar att leda till ytterligare lidande. Sverige måste stå upp för
opartiska humanitära aktörers verksamhet och göra det möjligt för dem att
verka i enlighet med de internationella humanitära principer som FN har
slagit fast.

3. Sätt det lokala och nationella civilsamhället i fokus. Det enda sättet att
bygga upp uthållighet och beredskap för dagens kriser och konflikter – och
de kriser som vi bara kan ana eller inte ens gissa - är att bygga upp lokal och
nationell motståndskraft. Ett samhälle som skapat vanor och rutiner för
samarbeten är bättre förberett oavsett orsaken till och följderna av en ny kris.

Skälet till att Röda korset snabbt kan agera i kriser, inte minst i Ukraina, är
att den nationella rödakors- eller röda halvmåneföreningen finns på plats
före, under och efter krisen. Sverige och andra biståndsgivare måste göra
stora, långsiktiga investeringar för att stärka människors och samhällens
motståndskraft genom stöd till lokala och nationella aktörer.

Sveriges riksdag och regering behöver stå upp för landets bistånd som just
bistånd, inte låta det utgöra en smidig handkassa för nationella utgifter.

Annons
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SKRIBENTEN

Anders Pedersen, chef för Svenska röda korsets internationella avdelning.
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Annons

En flera tusen år gammal lära som i väst kommit att förknippas mest med
sex.

Men tantra är mycket mer än fontänorgasmer.
– Tantra är svaret på det moderna livets problem, säger Olinela Giulia Daltri,
tantralärare i Malmö.

Kenan Habul
Text

”En tantralärare är som en guide som kan hela fjället. Tantra handlar om att bli medveten om hela
livet”, säger Olinela Giulia Daltri.
Bild: Hussein El-Alawi

Läs mer
Läs för 0 kr i 2
månader! 
Allt innehåll på sajten och i appen.

Just nu!

https://www.sydsvenskan.se/artikel/aktuella-fragor
https://www.sydsvenskan.se/opinion
https://www.sydsvenskan.se/aktuella-fragor
https://www.sydsvenskan.se/logga-in?returnPath=%2F2022-04-04%2Fmer-an-fontanorgasmer-tantra-ar-svaret-pa-livets-problem
https://www.sydsvenskan.se/kop/sydsvenskan_21_d_2_32_paywall?returnPath=%2F2022-04-04%2Fmer-an-fontanorgasmer-tantra-ar-svaret-pa-livets-problem&index=1
https://www.sydsvenskan.se/story/7df15b27-1d6a-426b-b71d-656bbd5711b5
https://www.sydsvenskan.se/inpa-livet
https://www.sydsvenskan.se/story/7df15b27-1d6a-426b-b71d-656bbd5711b5
https://www.sydsvenskan.se/skribent/68672a20-9ec1-45ff-a839-1a57a0e04cdf


2022-04-05 08:46 ”Låt inte biståndet utgöra en smidig handkassa för nationella utgifter.” – Sydsvenskan

https://www.sydsvenskan.se/2022-04-05/lat-inte-bistandet-utgora-en-smidig-handkassa-for-nationella-utgifter 7/9

Det är inte ofta jag som reporter får stirra intervjupersonen djupt och länge i
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Chefredaktör och ansvarig utgivare: Jonas Kanje

Redaktionschef: Malena Henriksson

Redaktionschef: Camilla Sylvan

Politisk chefredaktör och ansvarig för Opinion: Heidi Avellan

Om Sydsvenskan
Sydsvenskan, grundad 1848 av Bernhard Cronholm (teckningen), är
Sydsveriges ledande morgontidning. I papperstidningen, på webben, i
läsplattan och i mobilen förmedlar tidningen händelser och nyheter i
närmiljön, men också i Sverige och världen. Sydsvenskan granskar, berör,
underhåller och tar ställning. Det har vi gjort i över 170 år.
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