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Prioritera utbildning i biståndet  
 

Tidiga investeringar i utbildning ger mer tillbaka till samhället. De svenska 

biståndsmedlen måste därför på ett tydligare sätt riktas mot just utbildning, skriver 

bland andra Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet. 

Om tre år ska millenniemålen vara uppfyllda. Två av målen handlar om utbildning, allas rätt 

till utbildning och flickors lika rätt till utbildning. Trots framstegen som gjorts saknar 67 

miljoner barn möjligheten att gå i skolan, av dessa är 54 procent flickor. I dag inleds Global 

Action Week som är en kampanjvecka där världens ledare uppmanas att fortsätta att ta sitt 

ansvar för alla barns rätt till utbildning. 

 

När regeringsföreträdare från hela världen år 2000 beslutade att krafttag skulle tas för att 

garantera alla barns tillgång till grundläggande utbildning av god kvalitet lovade bland annat 

Sverige att bidra ekonomiskt till de länder som ännu inte uppfyllt rätten till en utbildning för 

alla. 

Sverige är ett av de få länder som ger mer än en procent av bruttonationalinkomsten i bistånd. 

Men andelen som riktas till utbildningsinsatser är stabil men låg. Den bör bli mer prioriterad i 

den biståndspolitiska plattform som regeringen aviserat. Utbildning är en nyckelfaktor för 

ökat välstånd, förbättrad hälsa, demokrati och jämställdhet i världen. 

De biståndsgivande länderna, däribland Sverige, har haft alla möjligheter att hjälpa de 

fattigaste länderna att uppnå utbildningsmålen. För att betala för utbildning för alla barn i 

världen krävs 16 miljarder USA-dollar per år. Det motsvarar världens militärutgifter under 

sex dagar. 

 

Satsningar på förskola mest effektivt 
I år står förskolan i fokus under veckan och det markerar att utbildning är ett livslångt lärande. 

Tidiga investeringar i utbildning ger mer tillbaka till samhället, enligt James Heckman, 

Nobelpristagare i ekonomi 2000. Allra mest effektivt är det att satsa på förskola. 

 

OECD:s PISA-undersökningar visar att barn som har gått i förskola lyckas bättre genom hela 

skoltiden i både läsfärdigheter och matematik. Förskola av god kvalitet kan kompensera social 

utsatthet och leder till ökad jämlikhet. Men eftersom förskolorna ofta finansieras av 

föräldraavgifter är det just fattiga familjer som saknar tillgång till förskola. 

 

I dag saknar 200 miljoner barn förskola. Det är inte acceptabelt. Det är inte heller acceptabelt 

att 67 miljoner barn inte går i grundskola eller att ännu fler saknar möjlighet att fortsätta sin 

skolgång på gymnasienivå eller som vuxna skaffa sig en utbildning som kan leda till ett 

arbete. Utbildning måste ses som en helhet. 

Det är inte bara viktigt att få tillgång till utbildning, kvaliteten är avgörande för resultaten. 

Utan utbildade lärare och kvalitet i undervisningen kan inte resultaten av utbildningen bli 

optimala. 

 

 



Tre prioriteringssätt 
Regeringen och biståndsministern måste utveckla en helhetssyn på utbildningsbiståndet, som 

en del i en koherent utvecklingspolitik. Även om det endast är två av de åtta millenniemålen 

som direkt talar om utbildning spelar just kunskap och utbildning en stor roll för om de andra 

målen ska kunna uppfyllas. Biståndsmedlen måste därför på ett tydligare sätt riktas mot en av 

de viktigaste grunderna för välstånd, det vill säga utbildning. 

Det kräver ett långsiktigt och kontinuerligt tillskott av resurser till dess att målen uppnåtts. 

Det kräver uthållig politisk vilja och att vi håller vad vi lovat. Vi föreslår tre sätt på vilka 

regeringen kan visa att man på allvar prioriterar utbildningsinsatser: 

 

1. Utbildningsbiståndets resultat behöver analyseras och utvärderas. Grunden för att mäta 

resultat är en tydlig politisk styrning. EFA-nätverket har länge efterfrågat en policy för 

utbildningsområdet inom biståndet för att säkerställa att biståndspengar till utbildning gör 

nytta och riktas rätt. Därför uppmanar vi regeringen att upprätta den efterfrågade policyn och 

säkerställa att utbildning får en tydlig roll i plattformen som biståndsministern har aviserat. 

 

2. Vi efterfrågar en tydlig, öppen och transparent process för att ta fram den biståndspolitiska 

plattformen. Civilsamhället måste få vara involverat så att man drar nytta av tidigare 

erfarenheter. 

 

3. Sverige måste ha en drivande roll i framtidsarbetet. Millenniemålen kommer inte uppnås 

till 2015, men vad händer sen? Sedan år 2000 har 43 miljoner fler barn fått möjlighet att gå i 

skolan. Utan krav och mål riskerar den positiva utvecklingen att stanna av. Samtal om nya 

mål förs men innan dessa beslutats måste Sverige fortsätta bidra till världens utveckling med 

investeringar i barns kunskap och utbildning. 

 

Det är dags att inse att utbildning inte står skild från övrig samhällsutveckling. Utbildning är 

en nyckel till samhällsförändring och lyckas vi med utbildningsmålen kan de 774 miljoner 

vuxna som inte kan läsa detta få nya möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor. 
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