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Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet
Regeringskansliets diarienummer: UD2016/09273/IU
Remissyttrandet inskränker sig till de delar av regeringens skrivelse som berör
Försäkringskassans ansvarsområde, och särskilt till det tematiska delmålet Inkluderande ekonomisk utveckling.
Försäkringskassan välkomnar att regeringens skrivelse om ett policyramverk för det
svenska utvecklingssamarbetet uppmärksammar det sociala trygghetsperspektivet
och dess koppling till fattigdomsbekämpning. Försäkringskassan delar bedömningen
om socialförsäkringens avgörande roll vid fattigdomsbekämpning.
Försäkringskassan instämmer i problembeskrivningen att fattigdom, snarare än en
absolut brist på resurser, i ökad utsträckning handlar om ojämlik fördelning och
svaga institutioner. Vi ställer oss därför positiva till att Sverige bidrar till att stärka
utvecklingsländernas uppbyggnad av egna nationella institutioner för grundläggande
social trygghet.
Försäkringskassan svarar för en betydande del av det svenska sociala trygghetssystemet. Utformningen av trygghetssystemet och de tillhörande administrativa systemen,
liksom samspelet mellan dessa, är av stor betydelse. Det är inom detta område, dvs.
när det gäller konstruktionen och utvecklingen av systemen med tillhörande administrativa lösningar, som vi tror att Sverige har särskilt mycket att bidra med. Sverige
har även fördelen att vara ett land utan omfattande korruption, med ett högt anseende
vad avser statstjänstemannarollen och offentlig transparens. Det mesta talar för att
Sverige, och inte minst de berörda myndigheterna, har mycket att bidra med i kunskapsöverföringen kring sociala trygghetssystem och tillhörande förvaltningslösningar.
Skrivelsen uppmärksammar att en majoritet av arbetstagarna i utvecklingsländerna
har sin sysselsättning i den informella sektorn. Särskilt kvinnor och unga omfattas i
regel inte av sociala trygghetssystem. Försäkringskassan erfar att sambandet mellan
väl utvecklade sociala trygghetssystem och dess relevans för deltagande på den formella arbetsmarknaden, särskilt för kvinnors deltagande, samt för minskad fattigdom
bland barn och äldre, blivit alltmer etablerad inom vetenskaps- och policykretsar. Vi
välkomnar därför att detta samband tydligt reflekteras i skrivelsen och ställer oss positiva till att, inom ramen för vårt uppdrag, aktivt bidra till denna process.
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Försäkringskassan vill i sammanhanget uppmärksamma ILO:s Decent Work-agenda.
I denna talas om det internationella biståndet som en metod att motverka könsdiskriminerande och könssegregerande arbetsmarknader: Bland annat främjas härigenom
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möjligheten till anställning under anständiga arbetsförhållanden inklusive kombinationen familj och förvärvsarbete. ILO:s rekommendation (nr 202) om nationellt socialt grundskydd antogs vid Internationella arbetskonferensens 101:a möte i juni 2012.
Rekommendationen som Sverige röstade för, är tänkt att fungera som vägledning för
länder att introducera, bygga ut och upprätthålla sociala trygghetsgarantier som en
del i de nationella trygghetssystemen. I ILO:s rapport IV (1) Transitioning from the
informal to the formal economy understryks vikten av att länderna verkar för övergången av allt arbete till den formella arbetsmarknaden. Försäkringskassan noterar
att policyramverkets målsättningar ligger väl i linje med dessa instrument.
Försäkringskassan ställer sig sammanfattningsvis positiv till att policyramverket
åskådliggör sambandet mellan fattigdomsbekämpning och tillgång till social trygghet. I förhoppning om att aktivt kunna bidra till denna process, vill vi understryka
nödvändigheten av att det sociala trygghetsperspektivet uttryckligen ingår i kommande styrdokument och landstrategier.
Beslut i detta yttrande har fattats av rättschefen Eva Nordqvist i närvaro av utredaren
Bodhi Pieris den senare som föredragande.

Eva Nordqvist
Bodhi Pieris
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