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Ligger Helsingborgsprojektet i fas med
Sidas intentioner under innevarande år?

.

Den svenska regeringen beslutade i mars 2005 om en ny landstrategi för Indien för
perioden januari 2005–december 2009. Strategin slår fast att ett nytt samarbete med
Indien ska inledas. Detta innebär att nya samarbetsformer som främjar nytänkande
och kunskapsutveckling och som gynnar fattiga ska etableras mellan svenska och
indiska förändringsaktörer (till exempel offentliga institutioner,
forskningsinstitutioner, näringslivet och det civila samhället).

Insatserna ska ske inom områden där Sverige har lämpliga erfarenheter och
kunskaper. Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet är att skapa
förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Samarbetet ska
inriktas på:

 respekt för demokrati och mänskliga rättigheter
 miljöskydd som gynnar de fattiga
 vetenskapligt samarbete inom utvalda oråden som gynnar de fattiga

Den nya inriktningen harmoniserar med målen i Indiens egna utvecklingsplaner.
Fattigdomsbekämpning behöver inte bara bestå av insatser som riktar sig direkt till de
fattiga, utan kan i många fall innebära stöd till reformprocesser, innovationer och
kunskapsutveckling som på sikt har betydelse för de fattiga.
Ett sätt kan vara att stödja partnerskap mellan indiska och svenska organisationer och
institutioner. Viktigt är att Indien kan stå för en del av kostnaderna. Då är
sannolikheten större att initiativen kommer att fortsätta även utan Sida-engagemang.
När det är möjligt ska programmen samordnas med multilaterala organisationer inom
till exempel EU- och FN-systemen.

Demokrati och mänskliga rättigheter
Tonvikten inom detta område ligger på demokrati samt ekonomiska och politiska
rättigheter för i synnerhet flickor och kvinnor.
- sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med fokus på ungdomar
barns rättigheter
- förebyggande och bekämpning av hiv/aids
- rätten till den egen kulturen och yttrandefrihet
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Miljö
En miljöfond kan inrättas för att underlätta tekniskt samarbete mellan indiska och
svenska institutioner inom miljösektorn. Samarbete skulle kunna ske inom något eller
några av följande områden:
- Miljöinfrastruktur inklusive vattenförsörjning
- behandling av avloppsvatten, vattentillrinning, vattenhushållning och
återanvändning av vatten
- effektiv hantering av alla former av fast och flytande avfall.
- hållbar stadsutveckling
- främjande av innovativa tekniker inom vatten- och avfallshantering och
anpassning av dessa till lokala förhållanden
- reformer inom miljölagstiftningen
- arbete för främjande av bättre miljö
- användning av informations- och kommunikationsteknik inom det statliga miljöledningsarbetet
- miljöinfrastruktur och miljöledningsarbete.
Samarbetet ska inriktas på att underlätta kontakter mellan indiska och svenska
aktörer. Det kan ske genom:
- att utöka det svensk-asiatiska forskarprogrammet Swedish Research LINKS
genom att särskilt uppmuntra ansökningar för Indien. Särskilda satsningar
kan komma att göras inom bioteknik och informations- och
kommunikationsteknik och miljö.
Programmet är i övrigt öppet för alla forskningsområden att stimulera kontakter och
samarbete mellan de indiska och svenska forskningsråden att utforska möjligheter för
andra typer av forskningssamarbete, till exempel inom miljöskyddsområdet, när det
gäller att minska luftföroreningarna och utveckling av biologiska bekämpningsmedel.
Ekonomiska ramar
Under perioden 2005-2008 kommer pågående insatser att gradvis avslutas samtidigt
som det nya utvecklingssamarbetet inleds. Under denna period kommer volymen
tillfälligt att uppgå till högst 100 miljoner kronor per år. Från och med 2008 bör nivån
minska till cirka 60 miljoner kronor per år - för att fasas ut på sikt.
Fler svenska initiativ med stöd från Sida
Under 2004 fick följande svenska enskilda organisationer stöd från Sida för sina
insatser i Indien: Diakonia, Forum Syd, LO/TCO:s biståndsnämnd, Olof Palmes
Internationella Centrum, Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU Interlife),
Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening (SHIA),
Svenska Kyrkan och Svenska Missionsrådet (SMR).
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