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Sammanfattning 

MSB välkomnar policyramverket för det svenska utvecklingssamarbete och 
instämmer i allt väsentligt i skrivelsens innehåll. Vi anser dock att skrivelsen 
ytterligare kan förtydligas på ett par punkter.  

 

Specifika synpunkter 

MSB välkomnar att skrivelsen kring den aktuella utvecklingsdagordningen 
hänvisar tydligt till Agenda 2030, inklusive Sveriges höga ambitioner för det 
nationella arbetet, samt även kopplingarna till Sendai-ramverket för 
katastrofriskreducering. MSB anser att det är av yttersta vikt att det svenska 
utvecklingssamarbetet tar utgångspunkt i det systematiska arbetet med att 
identifiera, förebygga och hantera risker för kriser och katastrofer.  

MSB ställer sig vidare positivt till att ramverket lyfter vikten av att arbeta 
förebyggande, bl.a. i form av katastrofriskreducering och klimatanpassning för 
att stärka motståndskraften mot klimatförändringar och naturkatastrofer. Att 
ramverket tydligt poängterar möjligheterna som utvecklingssamarbetet har att 
minska risken för humanitära kriser genom katastrofriskreducerande insatser 
ser MSB som en tydlig och bra inriktning. 

Det finns en logik i den tematiska inriktningen kring migration och utveckling 
givet den allvarliga migrations- och flyktingsituationen i världen. Av särskild 
vikt är återigen kopplingen mellan det långsiktiga utvecklingssamarbetet och 
det humanitära biståndet. Insatser som minskar risken för humanitära kriser 
och den ofrivilliga migration som de orsakar behöver prioriteras. 
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MSB välkomnar de övergripande principerna och de centrala 
utgångspunkterna som definieras för det humanitära biståndet. Det är bra att 
ramverket lyfter fram vikten av det lokala ägandeskapet när det kommer till 
hanterandet av humanitära situationer, samt förebyggandet av desamma. 
Däremot finner MSB det olyckligt att det lokala ägandet i ramverket endast 
exemplifieras av civilsamhället eftersom nationella regeringar har det yttersta 
ansvaret för sina medborgares säkerhet och samhällets funktionalitet. 
Kapaciteten hos nationella och lokala myndigheter och institutioner är ofta 
begränsad vilket i sin tur ofta försvårar för andra nationella och internationella 
humanitära aktörers hantering och samordning. Utöver detta hämmas 
dessvärre det internationella humanitära systemet emellanåt av misstro mellan 
internationella humanitära aktörer och nationella regeringar. MSB anser därför 
att policyramverket i större uträcknigen även bör understryka vikten av att det 
humanitära biståndet stärker den institutionella kapaciteten i drabbade länder 
att hantera kriser och katastrofer.  

Vidare anser MSB att det är positivt att ramverket betonar vikten av att det 
humanitära biståndet bidrar till att säkerställa kopplingar och synergier med 
utvecklingssamarbetet. Skrivningen skulle dock vara betjänt av att vara 
tydligare i att beskriva hur det programmatiska ansvaret inom det humanitära 
biståndet kan bidra till denna koppling. Enligt MSB bör sådana synergier 
skapas genom investeringar i återuppbyggnadsinitiativ efter kriser och 
katastrofer samt i katastrofriskreduceringsinsatser kopplade till 
högriskområden före, under och efter kriser och katastrofer. Detta knyter även 
tydligt an till de formuleringar och åtaganden som Sverige har förbundit sig at 
följa inom ramen för Sendai-ramverket för katastrofriskreducering. 

 

 

-------------------------------------- 

I detta ärende har överdirektör Nils Svartz beslutat. Ann-Charlotte Zackrisson 
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
avdelningschefen Anneli Bergholm Söder deltagit. 

 
 
 
 
Nils Svartz  
 Ann-Charlotte Zackrisson 
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