
 

 

Underlag från UNICEF Sverige med anledning av riksdagens utrikespolitiska debatt 

onsdagen den 24 februari 2021 
 

Bästa berörd riksdagsledamot och statsråd,  

Sverige har en lång tradition av internationell solidaritet som bland annat yttrar sig i målet om att en procent 

av landets bruttonationalinkomst ska gå till internationellt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. 

Under årens lopp har det gjort att miljontals barn och vuxna har fått sin rätt till utbildning, rent vatten, 

toaletter och livsviktig hälsovård tillgodosedd. Enligt OECD-DAC är det svenska biståndet i världsklass och det 

har även kommit väl ut i utvärderingar av till exempel Riksrevisionen. Redan innan Covid-19 slog till var 

antalet människor i humanitär nöd i världen högre än på flera decennier, bland annat på grund av långvariga 

väpnade konflikter och naturkatastrofer. Pandemin har kastat flera hundra miljoner människor tillbaka in i 

extrem fattigdom och omintetgjort decennier av framsteg inom hälsovård, ekonomisk utveckling och 

barnadödlighet. Enligt OCHA (FN:s organ för katastrofsamordning) är 235 miljoner människor i världen nu i 

desperat behov av humanitärt stöd.  

 

Dessutom saknar (all statistik är från UNICEF):  

● halva världens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård  

● 2,1 miljarder människor rent vatten och 4,2 miljarder saknar godtagbara toaletter.  

● 20 procent av världens barn vaccinskydd mot de vanliga barnsjukdomarna. 

● 144 miljoner barn tillräckligt med näring för att växa som de ska.  

● 45 procent av barn som lever med hiv eller aids tillgång till bromsmediciner. 

● Var fjärde skola och hälften av alla vårdcentraler rinnande vatten. 

● 60 miljoner barn i låg- och mellanstadieålder en skola att gå till. 

● Fyra miljoner unga flickor varje år skydd från att bli könsstympade. 

 

5,2 miljoner barn under fem år dör varje år, eller 10 barn i minuten. De flesta av dessa dör av orsaker som 

hade kunnat förebyggas med ganska enkla medel. I denna kritiska situation måste världen gå samman och 

öka insatserna för att alla dessa flickor, pojkar, kvinnor och män ska få sina grundläggande behov och 

rättigheter tillgodosedda. Nu är en tid då vi måste växla upp, inte skära ned på resurserna för humanitärt 

bistånd och utvecklingssamarbete.  

 

UNICEFs arbete inom hälsovård, vatten, sanitet, skydd för barn, näring och utbildning räddar många liv 

varje dag. Här är ett axplock av vad vi åstadkom under förra året inom våra humanitära insatser:  

● 1,5 miljoner barn behandlades för akut undernäring. 

● 14 miljoner människor fick tillgång till rent vatten. 

● 2,4 miljoner barn fick tillgång till utbildning. 

● 45 miljoner extremt utsatta familjer fick ekonomiskt stöd i pandemikrisen.  

● 1,8 miljoner hälsovårdare fick utrustning för att skydda sig mot covid-19. 

● 75 miljoner människor fick vård på en vårdcentral med stöd från UNICEF. 

● Tre miljarder människor nåddes av budskap om covid-19. 

 

De humanitära behoven är större än på länge. Detta återspeglas inte minst i UNICEFs humanitära appell som 

ska ge stöd till 300 miljoner utsatta barn och deras familjer inom vård, vatten, sanitet, skydd för barn, näring 

och utbildning. För 2021 ligger den på 6,4 miljarder USD - den största någonsin. För två år sen låg den på 

knappt 4 miljarder och 2016 på 2,8 miljarder USD.  
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För att inte coronakrisen ska bli en ännu större barnrättskris har UNICEF satt upp sex åtgärder som 

världssamfundet nu måste satsa på:  

 

1. Säkra tillgången till livsviktig hälsovård och vaccinationer 

Grundläggande livsviktig hälso-och sjukvård för mödrar och barn måste upprätthållas trots pressen på dessa 

system till följd av covid-19. 

2. Nå ut till de mest sårbara barnen med vatten, sanitet och hygien 

I pandemin har de allvarliga konsekvenserna av bristen på vatten och sanitet blivit än tydligare. Vi måste 

fortsätta bygga ut system med rent vatten till hushåll, skolor och vårdcentraler.  

3. Säkerställa barnens fortsatta lärande 

Med de massiva skolstängningarna vi haft i världen har vi sett behovet av att utveckla alternativen för 

hemundervisning, inklusive icke-teknologiska och låg-teknologiska lösningar. Samt att prioritera tillgång till 

internetuppkoppling i avlägsna områden och på landsbygden. 

4. Motarbeta mental ohälsa och skydda barn från våld, exploatering och utnyttjande 

Vi har sett en ökning av mental ohälsa, barnäktenskap, våld mot barn och barnarbete. Vi måste satsa mer på 

sociala skyddsåtgärder, hjälplinjer, föräldrastöd och stöd till barn och unga genom skolorna.  

5. Stärka de sociala skyddsnäten 

Med ökad arbetslöshet och fattigdom i pandemins fotspår måste regeringar öka de sociala skyddsinsatserna 

genom till exempel kontantbidrag och stöd i form av mat och näring. 

6. Skydda barn som är flyktingar och migranter, samt de som drabbas av väpnad konflikt 

Vi måste se till att världens mest utsatta människor nås av humanitärt stöd.  

 

Covax 

En gigantisk pågående operation är att utveckla och få ut Covid-19 vaccin till världens låg- och 

medelinkomstländer. Detta arbete samordnas genom ACT-A och Covax där 190 länder ingår. UNICEF har en 

viktig roll inom Covax med ansvar för upphandling av vaccin, sprutor, utrustning och mediciner. Tillsammans 

med ländernas regeringar förbereder vi system, logistik och utrustning för transport och förvaring hela vägen 

från vaccinproducenterna ut till de människor som ska få vaccinet. Vi utbildar också hälsovårdare och 

genomför storskaliga informationskampanjer för att öka människors tillit till vaccinet. Coronapandemin har 

orsakat tillbakagång i ekonomisk tillväxt i världen. Många länder, inklusive Sverige har satsat många 

miljarder på stimulanspaket och stöd till drabbade branscher. Det ligger ett starkt intresse för hela landets 

ekonomi i att bekämpa pandemin så fort det går. Svenska regeringens bidrag till ACT-A och Covax på 200 

miljoner kronor tas från biståndsbudgeten. Det är väldigt positivt, men får som effekt att andra viktiga 

biståndsinsatser får mindre resurser. UNICEF Sverige ser därför att mer stöd till ACT-A och Covax bör tas från 

andra utgiftsområden i den svenska statsbudgeten. 

 

Vi anser att Sverige bör:  

● Ha kvar och värna enprocentmålet för svenskt bistånd som säkrar resurser till livsviktiga humanitära 

insatser och långsiktig utveckling.  

● Ha kvar och värna det flexibla kärnstödet till UNICEF och FN. 

● Öka sitt stöd till globala hälsoinsatser.  

● Öka sitt stöd till ACT-A och Covax, helst med pengar som tas från andra utgiftsområden än 

biståndsbudgeten. 

● Satsa en högre grad av bistånd och politisk vilja på de mål som direkt berör barn. Till exempel att 

minska barnadödligheten, öka skyddet för barn och bekämpa barnäktenskap. 

https://www.unicef.org/coronavirus/covax

