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Abstract 
This paper has concluded that the Diaspora contribute to the development of social, economic 

and political fields, which also means a high level of poverty reduction. This has been largely 

possible not least because of developments in computing and telecommunications, but also 

through the Diaspora's grassroots involvement. By being the only player who can get access 

to specific locations, and through their local knowledge the Diaspora can easily be seen as 

legitimate actors and therefore also play a unique role in peace processes. They are also not 

tied to bureaucratic structures on which they can act with direct effect. For example, they can 

assist quickly to different kinds of crisis situations, such as environmental disasters. Many 

governments and organizations are interested in cooperating with the Diaspora, but they also 

see many challenges with it. Further on, Diaspora can feel that their voices are not always 

heard. The essay has also reached a conclusion that a balance between the UN's two main 

conventions International Convention on Economic, Social and Cultural Rights and the Co-

venant on Civil and Political Rights increasingly may arise. This is thanks to the co-opera-

tions between liberal organizations and the Diaspora whose efforts may be in the private 

markets to create jobs and development, and their contributions in construction of social in-

frastructure. Other impacts on the organizational level may be towards more complex models 

of organization and partnerships, where not least the private sector may be included to a grea-

ter extent, which also demonstrates the enhanced globalization trends, where the private mar-

ket is seen to be the answer to the solution of poverty. As regards to States and the role of va-

rious actors in these somewhat newer landscapes, they can also be a result from the processes 

of globalization and shifts in power from the state to the different levels at which non-state 

actors gets a stronger role. These processes may also have contributed to greater regionaliza-

tion; forces which this paper found over time may be a competitor to a weak UN (and the 

EU) and therefore attract the Diaspora who also may find themselves to be better received 

there. 

Keywords: Diaspora, Development, Peace building, Millennium Development Goals, Sustai-

nable Development Goals, Human Rights Based Approach, NGO, Remittances, Poverty, Mi-

gration, International Convention on Economic, Social and Cultural Rights 
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Begreppsförklaringar 

Afrikas Horn Omfattar länderna Djibouti, Eritrea, Etiopien och Somalia. Det  

är en halvö i form av en triangel i Nordöstra Afrika.

Cirkulär migration Beskriver personer som flyttar fram och tillbaka mellan sina in-  

och ut- vandringsländer. (SOU 2010:40)

Diaspora ”Minoritetsgrupper i utlandet som har förskingrats från hemlandet, 

har ett kollektivt minne, tror på ett eventuellt återvändande, är enga-

gerade i att upprätthålla och återställa sitt hemland genom gränsöver-

skridande verksamhet, och har en kollektiv identitet, gruppmedve-

tenhet och solidaritet” (Horst mfl. 2010:6 Förf. fri översättning)

Diasporaorganisa-

tion 

”Frivilliga samt professionella organisationer. I mixade 

organisationer anses den vara en diaspora-organisation då 

major i te ten av dess s ty re l se ledamöter har d iaspora-

bakgrund.” (Horst mfl. 2010:6)

Integration ”Begreppet är mångtydigt men avser den ömsesidiga process där mi-

granter finner sig till rätta i destinationslandet och där samhället 

samtidigt anpassas efter en befolkning som består av människor med 

olika härkomst och kulturell bakgrund.” (SOU 2010:40)

R e m i t t e r i n g-

ar 

”Privata inkomster som överförs av internationella migranter till 

mottagare i ursprungslandet eller i något annat land där migranten 

tidigare varit bosatt.”

Fördelningen 
Nord-Syd 

Kortfattat en socio-ekonomisk och politisk åtskillnad av länder. 

Definitioner av Nord omfattar generellt Nordamerika, Västeuropa 

och utvecklade delar av Östasien. Syd omfattar generellt Afrika, 

Latinamerika och utvecklingsländerna i Asien inklusive 

Mellanöstern. Av FN: s säkerhetsråd fem permanenta medlemmar är 

fyra från det globala Nord. (Wikipedia, ”North–South divide” 

29/9-2015)
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1. Inledning 

I tidigare studier kring invandring har det ofta antagits att då invandrare lämnar sina länder 

för att bosätta sig och integreras i ett nytt land och samhälle överger de banden till sina ur-

sprungsländer. Sant eller inte, kan det konstateras att världen ser annorlunda ut idag. Genom 

ny teknologi och nya kommunikationsmöjligheter är det lättare för immigranter att fortsätta 

hålla kontakt med sina hemländer även om de bor utomlands. Många har även transnationella 

band och har därför kopplingar till flera länder. Detta betyder att separationen från sina ur-

sprungsländer kan minskas, och så även förlusten av sin identitet. Vidare önskar en stor del 

att ge tillbaka till sina ursprungsländer.  På senare år har så världens migranter uppmärksam1 -

mats för sina bidrag inom utvecklingsdiskursen. Internationell migration är också mycket 

växande grupp. Bara mellan åren 2000-2013, ökade antalet migranter från 175 miljoner till 

mer än 230 miljoner, och är en siffra som förväntas fortsätta stiga ordentligt. Orsakerna är 

många, allt från krig, miljökatastrofer, fattigdom till att det blivit lättare och billigare att för-

flytta sig, liksom att ny teknologi skapat nya möjligheter. Den 25-27 september 2015 var det 

dags för FN:s åtta Millenniemål från 2000 att ersättas av en ny utvecklingsagenda för hållbar 

utveckling och för att reducera fattigdom, de nya målen går under namnet Sustainable Deve-

lopment Goals (SDG), med andra ord hållbara utvecklingsmål. Målen ska vara uppfyllda år 

2030. Migration är ett av de nya tillskotten som ingår i denna agenda som söker att främja 

hållbar utveckling av världen, reducera fattigdom och stärka de mänskliga rättigheterna. Må-

len kallades Post-15 i den förberedande fasen. Några exempel på aktörer på området som i 

tidigt skede har erkänt de utvecklingsmöjligheter som internationell migration kan bringa är 

Arbetsgruppen för hållbara utvecklingsmål, FN:s Generalsekreterares topp-panel för Millen-

niemålen Post-2015, samt de globala samråd och konsultationer som FN:s utvecklingsgrupp 

har uträttat. I ett tal som ordföranden för FN:s utvecklingsprogram, Helen Clark, höll på FN:s 

toppkonferens i ämnet internationell migration och utveckling i oktober 2013 menade hon att 

migration skulle vara en viktig tillkommelse till FN:s agenda för utvecklingsmålen 

post-2015. Hon nämnde i detta tal den potential som finns inom migration, bland annat ge-

nom att visa på de internationella penningöverföringar till utvecklingsländer som år 2012 var 

tre gånger så stora som biståndet från OECD-länderna. Vidare påpekade hon att ämnet fortfa-

 Experience Africa. The ICD “Experience Africa” Program, The African Diaspora, Introduction to the African Diaspora across 1

the World
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rande är nytt inom utveckling, men att målen för post-2015 skulle utgöra en möjlighet att 

stärka invandrares position och möjligheter att bidra till utveckling, något som också skulle 

komma att innebära förändringar av utvecklingsdiskursen. H. Clarks tal avslutas med en 

uppmuntran till alla medlemsländer på the High Level Dialogue att diskutera och överväga 

att införa migration på agendan för målen Post-2015.  Agendan som slutligen klubbades ige2 -

nom den 25-27 september 2015 inkluderar numera diaspora som en aktör som bidrar till att 

uppfylla de 17 nya utvecklingsmålen (se citat i fotnot).  Denna uppsats ämnar undersöka 3

denna förändring som kan komma att ske inom utvecklingsarbete genom erkännandet av mi-

gration som aktör till de nya Agenda-30 målen. Uppsatsen söker därför svar på vad migra-

tion, eller mer specifikt diaspora (se definition av begreppet nedan, kap. 3), bidrar med inom 

utveckling och vilka utmaningar den, och övriga utvecklingsaktörer möter genom dess intåg 

på arenan. För att fördjupa och kunna ge konkreta exempel på utvecklingsarbete av och i 

samarbete med diaspora kommer fallstudier och rapporter att studera den somaliska diaspo-

rans arbete inom utveckling av delar i Somalia.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför diaspora erkänts i FN:s nya globala utveck-

lingsmål, och vad det kan innebära för utvecklingsarbete generellt men särskilt inom Afrika, 

och med extra fokus på krisdrabbade och fattiga länder på Afrikas Horn, och då med specifikt 

fokus på Somalia. 

1.2 Problem och frågeställningar 

Den potential som människor i diaspora bär med sig har på senare år erkänts på internationell 

nivå och migration betraktas som en viktig aktör inom utveckling, men sedan kort tid tillbaka  

 UNDP. Helen Clark: Speech at High Level Dialogue on Migration, Round Table One “Assessing the effects of international 2

migration on sustainable development and identifying relevant priorities in view of the preparation of the post-2015 develop-
ment framework” (presscenter/speeches/2013/10/03) Dialogen/konferensen hölls den 3-4 oktober 2013

 Sustainable Development Knowledge platform. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 3

Declaration, ”The new Agenda” ,, Paragraf 29: ”We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth and 
sustainable development. We also recognize that international migration is a multi-dimensional reality of major relevance for 
the development of countries of origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive responses. We will 
cooperate internationally to ensure safe, orderly and regular migration involving full respect for human rights and the humane 
treatment of migrants regardless of migration status, of refugees and of displaced persons. Such cooperation should also 
strengthen the resilience of communities hosting refugees, particularly in developing countries. We underline the right of mi-
grants to return to their country of citizenship, and recall that States must ensure that their returning nationals are duly 
received.”
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ännu inte erkänts som en formell utvecklingspartner.  Med de nya hållbara utvecklingsmålen 4

i Agenda-30 har detta förändrats. Om diaspora-organisationer och individer genom 

Agenda-30 stärks och får en tydligare roll som aktör inom utvecklingsarbete kan det komma 

att innebära förändringar i arbetet att söka hållbar utveckling för FN och andra utvecklingsak-

törer. Uppsatsen ämnar att undersöka vilka förändringar diaspora som utvecklingsaktör kan 

innebära inom utvecklingsarbete.  

För att lösa problemet har jag två frågeställningar. Dessa kommer att bevaras generellt och 

med exempel som ger insyn i den mer specifikt afrikanska-, och särskilt den somaliska di-

asporans erfarenheter som utvecklingsaktör och samarbetspartner inom utvecklingsarbete. 

1) På vilka sätt kan diaspora bidra till utvecklingsarbete i ursprungslandet? 

2) Vilka organisatoriska frågor är centrala i samarbeten mellan diaspora och olika utveck-

lingsaktörer? 

1.3 Teori 

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen består av en uppsättning utvecklingsteorier. Av 

dessa ligger fred och konfliktteorier och globaliseringsteorier i analysens hjärta, där ekono-

misk, social och politisk utveckling ses i ljuset av faktorer som påverkat utvecklingen framåt. 

Teorier om migration och utveckling utgör stora delar av uppsatsen, vilket även märks i ana-

lysavsnittet. Tillsammans med ett aktörsperspektiv och rättighetsperspektiv speglas vidare 

globaliseringsprocesser från en global-lokal nivå där icke-statliga aktörer spelar en central 

roll på gräsrotsnivå. För att belysa vad diasporas intåg på utvecklingsarenan kan innebära 

inom internationella relationer och samarbeten i en globaliserad värld och med diaspora, 

kommer här även statens och icke-statliga aktörers roller att diskuteras i relation till mänskli-

ga rättigheter.  En analys som också syftar till att skapa en bild av framtida samarbeten kom5 -

mer att speglas i den regionalisering  som uppstått i samarbeten för fredsarbete kontra FN:s 

framtida roll, liksom deras villighet att samarbeta med diaspora. 

 European Commission. EUdevdays.eu Enhancing the African diaspora's role in development post-2015 4

K Jönsson, A, Jerneck, M Arvidson 2011: 60-61  Politik och utveckling i en globaliserad värld, en introduktion 5

http://EUdevdays.eu
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 Det breda teoretiska ramverket ämnar skapa en kommunikation som talar om den ut-

vecklingsdiskurs som varit och nu är, och om den som kan komma att vänta med diasporas 

intåg på utvecklingsarenan, liksom för att synliggöra metoder, problem och behov inom ut-

vecklingsarbete idag. 

1.4 Metod och material 

Rättssociologen och filosofen L.W. Sumner talar om olika sätt att rättfärdiga moraliska rättig-

heter i sin bok The Moral Foundation of Rights. Dessa är konventionella- och naturliga rät-

tigheter, kontraktsteori och konsekvensetik. Enligt Sumner är det enbart den sistnämnda som 

förmår att avgöra huruvida en moralisk rättighet kan eller inte kan rättfärdigas. Metoden som 

denna uppsats använder sig av är också en konsekvensetisk metod, där olika typer av argu-

ment för goda handlingar framförs. Analysen utgår däremot inte från Sumners kända kohe-

renta teori, som det var tänkt från början då den inte gav svar på de frågor som ställts. Tillvä-

gagångssättet för utförandet av studiens andra fråga är en kvalitativ textanalys av forskning, 

fallstudier, rapporter, och publikationer från internationella organ som UNDP och Världsban-

ken om diaspora som utvecklingsaktör inom fred och utveckling. Uppsatsen har vidare en 

hermeneutisk utgångspunkt och gör därför inga anspråk på att visa på sanningen.  

 Tidigare forskning har sett diaspora som en grupp som antingen kommer att assimile-

ras, eller i form av risker där diaspora ”tar med sig” konflikter till destinations-/hemlandet 

eller eldar upp konflikter i sina ursprungsländer, snarare än att bidra till fred och utveckling. 

Anledningen till valet av en bred undersökning bottnar sig i att ämnet är relativt färskt inom 

moderna utvecklingsmetoder.  

 Den kvalitativa textanalysen ämnar skapa klarhet i vilken typ av bidrag och insatser 

som diaspora tillför inom utvecklingsarbete. Metoden för att bättre förstå diaspora som ut-

vecklingsaktör är därför att studera kärnområden inom forskning, fallstudier från utveck-

lingsarbete av diaspora, rapporter från Världsbanken, mellanstatliga organisationer om migra-

tion, utredningar från Sveriges regering, samt erkännanden som diaspora har fått inom ut-

veckling på internationell nivå. Vad angår de organisatoriska frågor som är centrala i samar-

beten mellan diaspora och olika utvecklingsaktörer kommer särskilt forskning, fallstudier, 

handböcker och rapporter från diasporas utvecklingsprojekt att ingå som undersökningsmate-

rial. Den somaliska diasporan kommer vidare att studeras som utvecklingsaktör och samar-
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betspartner i Somalia, eller regionalt. Med detta önskas skapa en tydlighet och konsekvens av 

det kontextuella sammanhang diasporan rör sig inom, vilket i sin tur är avsett att exemplifiera 

diasporas utvecklingsarbete och roll som samarbetspartner, men även de olika typer av bidrag 

som afrikansk diaspora generellt genererar. Något motsägelsefullt kan tyckas men valet av 

den somaliska diasporan beror även på att den bidrar på många olika sätt, beroende på vilken 

region den agerar inom och beroende på grad av utveckling i det specifika området. Det är 

dock inte alltid det framkommer i undersökningen vilket område som är aktuellt då den typen 

av data inte alltid rapporterats, men typen av bidrag kan indikera något om det. Undersök-

ningen kommer främst att ske genom fallstudier inom forskningen och rapporter från UNDP 

Somalia. Den somaliska diasporan utgör en stor grupp där rikligt med studier och forskning 

har gjorts. Valet av tillvägagångssätt för att studera en specifik diaspora har vidare av dessa 

skäl baserats på det land som tack vare sin aktiva diaspora bidragit till att material finns att 

tillgå. Varför metoden inte utgörs av en fältstudie i Somalia beror på det geografiska avstån-

det, ekonomiska resurser och landets säkerhetsläge. Skälet till att göra en litteraturstudie av 

uppsatsen i helhet kommer också från möjligheten att därigenom skapa en så övergripande 

bild som möjligt av utvecklingsarbete, där särskild tonvikt läggs på nutida utvecklingstrender 

för att förstå diasporas eventuella framtida roll inom utvecklingsarbetets olika kontexter. 

 Rättskällor som diskuteras är Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter (ICESCR), samt FN:s konvention om civila och politiska rättigheter. Till studiet av 

socio-ekonomiska rättigheter används till stor del boken ”Human Rights in International Re-

lations” av David P. Forsythe. Många av de viktigare dokumenten om migration och diaspora 

inom utvecklingsarbete har vidare tillkommit genom beslut, förslag och överenskommelser 

under de senare åren. Annat sekundärt material som inte tillhör rättskällorna men som inne-

håller vägledande normer, är därför från politiska toppmöten och konferenser, Världsbanken, 

Internationella valutafonden och andra expertorganisationer inom området migration och ut-

veckling. Anledningen är att de inte sällan ligger till grund för utvecklingsarbete, och är rele-

vanta för att förstå olika faser, metoder och riktningar inom utvecklingsarbete. Övrigt materi-

al i denna uppsats som böcker, artiklar och rapporter utgörs också de av sekundär form. För 

att bedöma validitet och realibilitet av slutsatserna kan det vara en brist med material från or-

ganisationer då dessa kan tänkas ha en agenda och därför inte anger ett renodlat vetenskapligt 

objektivt perspektiv. Då både diasporans natur och agerande i utvecklingsarbete är mycket 
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kontextuellt, kan en generalisering av resultatet vara vanskligt. Studien kan ändå bidra till en 

djupare och vidare reflektion av ämnet, vilket i sig är av stor vikt med tanke på områdets 

färskhet. 

 Vad beträffar material diskuteras diasporans roll inom utveckling särskilt genom 

boken Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa, Hazel Smith och 

Paul Stares’s bok Diasporas in conflict: Peace-makers or peace-wreckers?, och genom rap-

porten Participation of Diasporas in Peacebuilding and Development; A Handbook for 

Practitioners and Policymakers från Peace Research Institute Oslo (PRIO), en skrift från Fo-

rum Syd, 2015, av, Kenneth Hermele som heter The Migration and Development Nexus:  

Looking for a Triple Win samt genom Världsbanken, UNDP, Afrikanska Unionen och andra 

internationella organ som uttalat sig om diasporans roll som utvecklingsaktör, eller som utgör 

en betydande roll för migration på en global nivå. Det kan till exempel vara International Or-

ganization for Migration (IOM) eller pionjärerna på området the African Foundation for De-

velopment UK (AFFORD UK). Övrig utvecklingsteori är Utvecklingens drivkrafter- om fat-

tigdom, rikedom och rättvisa i världen av Stefan de Vylder, Human rights and development in 

the new millennium : towards a theory of change av Paul Gready, Wouter Vandenhole, Rede-

fining human rights in the struggle for peace and development av Terrence Edward Paupp, 

Regional Organizations and Peacemaking. Challengers to the UN? av Peter Wallensten och 

Anders Bjurner (red.), Sydteori, den samhällsvetenskapliga kunskapens globala dynamik av 

Raewyn Connell, samt Politik och utveckling i en globaliserad värld, en introduktion av K 

Jönsson, A, Jerneck och M Arvidson.  

1.5 Avgränsningar 

Den afrikanska diasporan är enligt Världsbanken den största gruppen att bidra till sina ur-

sprungsländer, varför också avgränsning gjorts till denna kontinent, då gott om rapporter och 

en del forskning finns om utveckling genom afrikansk diaspora.  Många av Afrikas nationer 6

har sett en kraftig ekonomisk tillväxt de senaste åren, därför kommer denna studie att särskilt 

fokusera på sköra stater, där behov av utveckling är som störst. Uppsatsens undersökande 

delar av fallstudier av diaspora i utvecklingsarbete avgränsas vidare till forskning om främst 

 OECD. Martha K. s. 3-4 Policy brief: Engaging the Diaspora: Potential for sub-Saharan African Universities.6
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den somaliska diasporans utvecklingsarbete i sitt ursprungsland Somalia, samt i några fall av 

kringliggande länder på Afrikas Horn. Avgränsningen till en viss diaspora av fallstudier beror 

på önskan att i möjligaste mån undvika en splittrad studie. Den somaliska diasporan är en av 

den största diasporan i världen och är en stor grupp inom många västerländska länder.  Ex7 -

empelvis är en av Sveriges största invandrargrupper somalier.  Då det generellt sett även är 8

en aktiv grupp inom utveckling av sitt ursprungsland, samt att emigration från landet pågått 

sedan en lång tid tillbaka, finns det mycket forskning och fallstudier om somalisk diaspora 

som agerat inom fältet för fred och utveckling, liksom i konflikter. I de flesta fall har den di-

aspora som omnämns i denna studie europeiska eller andra västerländska länder (särskilt 

USA) som sina nya hemländer. I analysen skisseras utvecklingsarbete med start från kalla 

krigets slut, det vill säga från startpunkten för erkännandet av FN:s mänskliga rättigheter, för 

att sedan fokusera på dominerande debatter och arbetsmetoder i dagens fred- och utveck-

lingsdiskurs, och där särskild tonvikt ligger på utvecklingsarbete inom afrikanska länder, och 

särskilt på Somalia eller andra länder på Afrikas Horn. J. Crush, en av författarna i boken Di-

aspora for Development in Africa vill poängtera att den afrikanska diasporan inte bara bör 

innefatta de som befinner sig utanför Afrika utan också de som lever inom kontinenten men 

utanför sitt ursprungsland. Detta eftersom över hälften, 53% (siffror från 2007) av Afrikas 

migranter lever inom den afrikanska kontinenten, och han påpekar att denna grupp sällan in-

går inom den nya litteraturen som angår migration och hur den bidrar till utveckling av ur-

sprungslandet. Till exempel har pengaöverföringar till Zimbabwe från dess diaspora i Sydaf-

rika haft, och har, en enorm betydelse.  Denna studie ber läsaren om att ha detta i åtanke. Den 9

diaspora som studeras här kommer dock snarare att ha sin hemvistelse i nord än i syd. Av-

gränsningen har gjorts av den anledningen att utvecklingsarbete länge dominerats av väst och 

resultatet av eventuella förändringar i utvecklingsdiskursen kan belysas bättre med ett nord-

ligt perspektiv. Ett sådant perspektiv underlättar även informationssökande väsentligt. Vidare 

vad angår begreppet utveckling och hur det definieras i denna uppsats lämnas detta område 

öppet. Uppsatsen behandlar utveckling inom ett mycket brett områdesfält, och på olika stadi-

er i ett samhälles utvecklingsfaser, såväl i fred som i våldsam konflikt, post-konflikt, som i 

 L Laakso och P. Hautaniemi, 2014:2 Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa, 7

Migrationsinfo.se. Sverige. 8

 S. Plaza och D. Ratha. 2011:57-59, 74 Diaspora for Development in Africa. Editors:  The World Bank, Washington DC9
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stabilare samhällen. Variationen i sig reflekterar dels den universella attityden i Agenda-30, 

dels diaspora som en heterogen grupp, liksom de olika former, områden och samhällen som 

diaspora verkar inom. 

 För att undvika förvirring beskrivs en migrants nya hemland som ”hemland”, även vid 

ett återvändande, och det land där personen vuxit upp och bidrar till utveckling benämns som 

”ursprungsland”.  

1.6 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsen ger efter abstract, innehållsförteckning, förkortningar, begreppsförklaringar, inled-

ning, syfte, problem och frågeställningar, teori, metod och material, avgränsningar och dispo-

sition en bakgrundsbild till FN:s Agenda-30 där också begrepp som hållbar utveckling förkla-

ras, och vidare in kommande kapitel ges en bakgrund till diaspora inom utveckling genom att 

ta avstamp från den organisation som var pionjär på området. Vidare skisseras en (postkolo-

nial) bakgrundsbild av Somalia med utgångspunkt från 1990-talet. Sedan i kapitel 2 beskrivs 

begreppet diaspora mer ingående, liksom hur fredsbyggande, utveckling och mänskliga rät-

tigheter hör samman. Efter denna ingång kommer diasporas erkännande på utvecklingsarenan 

att lyftas upp, för att följas av diasporas roll inom utvecklingsarbete, där sedan olika typer av 

bidrag beskrivs inom ekonomiska, sociala, och politiska kategorier. Nästa avsnitt behandlar 

positiva och negativa aspekter med diaspora inom konfliktområden, vilket sedan leder till en 

diskussion om diaspora i samarbete med andra utvecklingsaktörer. Vad som kan sägas om 

detta avsnitt är att samarbeten belyses från dels ett perspektiv utifrån samarbetspartners, dels 

ett perspektiv utifrån diaspora, samt olika former av samarbeten som anses mer lämpliga än 

andra. En analys genom särskilt globaliseringsteorier och aktörsperpektiv av arbetet kommer 

sedan i kapitel fem. Här ges en mycket kort historisk tillbakablick på de perspektiv som do-

minerat diskursen inom utvecklingsarbete från 1950-talet och fram till idag. Det liberala ut-

vecklingsparadigmet, ekonomisk utvecklingsteori, demokrati är några av de centrala frågor-

na. Här nämns även gräsrötternas betydelse för rättsordningar och samhällsutveckling. Kapit-

let avlutas med en diskussion om Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rät-

tigheter och dess status inom utvecklingsarbete idag, och hur dess framtida roll skulle kunna 

se ut. Uppsatsen mynnar sedan ut i en sammanfattning av studiens resultat. 
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1.7 Bakgrund till Agenda-30 och diaspora inom utveckling 

Agendan för FN:s nya utvecklingsmål beslutades på FN:s toppmöte den 25-27 september 

2015. Den bestod av en öppen arbetsprocess vilken tog hänsyn till alla som ville påverka den. 

”Alla” innebär att även civilsamhälle, marginaliserade och fattiga grupper fått en chans att 

framföra åsikter och påverka i arbetet med de nya målen, vilket inte varit fallet med MDG. 

FN:s rapport ”Realizing the Future We Want For All” sammanfattar lärdomar och erfarenhe-

ter hämtade från arbetet med MDG. Målen har inneburit ett effektivt verktyg för att möjliggö-

ra de framsteg för grundläggande mänsklig utveckling som setts inom internationellt utveck-

lingsarbete de senaste decennierna. Att världen lyckats skapa en enad agenda med hållbara 

mål för att särkilt utrota fattigdom som en grundstomme för en hållbar utveckling  har i myc-

ket setts som ett lyckat framgångskoncept. FN:rapporten förmedlar även insikten om att värl-

den förändrats sedan de tio år som passerat från antagandet av millenniemålen, och att en för-

ändring därför måste ske i den nya agendan och i  utvecklingsarbetet.  De globala utmaning-

arna som råder idag anses i FN-rapporten nu kräva en mer holistisk syn på utveckling än un-

der MDG. FN har därför rekommenderat att de nya målen skapas utifrån de grundläggande 

värdena: mänskliga rättigheter, hållbarhet och jämställdhet. Ramverket för utvecklingsmålen 

består vidare av ett arbete för en hållbar utveckling. Med andra ord ska de, ömsesidigt bero-

ende av varandra, tre aspekterna; den ekonomiska, sociala och miljömässiga vara en konstant 

integrerad del i arbetet med uppfyllandet av målen. De innebär att siktet skall inriktas mot att 

ekonomisk tillväxt kommer alla till del, att social utveckling uppnås, en hållbar miljö kan för-

säkras samt hållbart skapande av fred och säkerhet.Till skillnad från millenniemålen omfattar 

målen även alla världens länder och inte längre enbart de allra fattigaste.   10

 Den brittiska välgörenhetsorganisationen the African Foundation for development 

(AFFORD UK), tillika pionjärer på området, uppmärksammade de brister i engagemang som 

fanns för den afrikanska diasporans ekonomiska- och kunskapsöverföringar till Afrika på sent 

1990-tal.  Efter envist arbete tillsammans med väl ansedda samarbetspartners lyckades de 

skapa uppmärksamhet om bidragen vilket kom att leda till ett nationellt erkännande, vilket i 

 Millenniemålen.nu. Hur kommer den nya agendan att se ut? 10

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/realizing-the-future-we-want/
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sin tur fick internationell påverkan inom den då rådande utvecklingsdiskursen.  Särskild ge11 -

nomslagskraft kom då Världsbanken uppskattade att år 2011 hade 372 miljarder amerikanska 

dollar överförts genom formella finansiella kanaler till Afrikas utvecklingsländer.  Den kon12 -

kreta uppgiften bidrog till att det nu var ett faktum att remitteringarna var högre än det ut-

ländska bidraget.  Den Afrikanska Unionen (AU) har till exempel utvecklat ett eget ramverk 13

för migrationsfrågor i vilket den afrikanska diasporan beskrivs som Afrikas 6:e region, utöver 

de fem redan existerande ”Regionala ekonomiska gemenskaperna” (REC).  Kopplat till äm14 -

net ”migration och utveckling” är ett ofta omdiskuterat problem för många afrikanska länder: 

förlusten av mänskligt kapital, så kallat brain drain.  Denna kompetensflykt som ofta består 15

av afrikanska akademiker sker såväl inom som utanför kontinenten där de lockas av bättre 

betalande poster och styrelseskick. Förlusterna i de afrikanska länder som drabbats av brain 

drain är inte minst sociala och ekonomiska konsekvenser, särskilt inom hälso- och sjukvård, 

teknik och naturvetenskapliga områden. För många länder söder om Sahara är de kvarstående 

resurserna inom länderna inte tillräckliga för att lindra kompetensflykten av skickliga yrkes-

män, eftersom många länder (inte alla!) inte uppnår de ekonomiska incitament som kan er-

bjudas annorstädes.  På senare år, tack vare den uppmärksamhet den afrikanska diasporan 16

fått, har regioner och regeringar försökt locka tillbaka diasporan för att påskynda staters åter-

hämtning från konflikter, reformera otillfredsställande styrelseformer eller skapa utbild-

ningsmöjligheter. Utvecklingen befinner sig dock fortfarande i ett tidigt skede där utvärde-

ringar och erfarenheter av projekt behövs för framtida satsningar.  Begreppen ”brain gain” 17

 E. Orefuwa, R. Chowdhury. 2013:17-18. Mobilising resources for Africa: what role for young africans in the diaspora? 11

Samarbetspartners efter erkännandet var The Department for International Development (DFID), Voluntary service abroad 
(VSO) och Comic Relief. 

 Introduction to RemitAid™: Remittance Match Funding and Remittance Tax Relief12

 Adams Bodomo, Professor of African Studies (chair of African languages and literatures) at the University of Vienna, Austria.  13

African Diaspora Remittances are Better than Foreign Aid Funds World Economics • Vol. 14 • No. 4 • October–December 2013 

 AFFORD UK Diaspora influencing. s. 14. Se även Experience Africa. The ICD “Experience Africa” Program, The African 14

Diaspora, Introduction to the African Diaspora across the World 

African Development Bank 2012:2  The Role of the Diaspora in Nation Building: Lessons for Fragile and Post-Conflict 15

Countries in Africa.

 OECD. Martha K. s. 3-4 Policy brief: Engaging the Diaspora: Potential for sub-Saharan African Universities. Upprinnelsen 16

till fenomenet anses främst ha uppstått vid tiden då många afrikanska länder avkolonialiserades och blev självständiga. De på-
började sina nationsbyggen genom att inte minst skapa nya institutioner, vilka kom att särkilt gynna afrikanska ledare och andra 
på högt uppsatta samhällspositioner. De illa skötta politiska och ekonomiska styrelseformerna under sent 1970-tal ledde till 
försvagade organ vilka inte heller såg någon ljusning under 1980 och 90-talets ekonomiska tuffa reformer. Detta, tillsammans 
med stora konflikter i många av regionens länder ledde till flykt bestående av professionellt mänskligt kapital vilket försvagade 
institutionerna än mer, samtidigt som utländska industrier och investerare vände bort blicken.

 African Development Bank 2012:1, 4 The Role of the Diaspora in Nation Building: Lessons for Fragile and Post-Conflict 17

Countries in Africa
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och ”brain circulation” började vidare ersätta ’brain drain' mot slutet av 1990-talet, för att 

belysa migrationens fördelar.  18

1.8 Bakgrund till Somalia 

Somalia är ett av världens fattigaste länder. Landet har sedan 1991 stått utan en fungerande 

centralregering, och inga allmänna val har hållits sedan 1969.  Följden efter kollapsen av 19

regeringen under Siad Barre 1991 har inneburit cykler av konflikter som splittrat landet, för-

störda legitima institutioner och utbredd sårbarhet. Landet har inte bara erfarit tider med en 

lägsta bruttonationalprodukt (BNP) per capita i världen, utan har även ett av de lägsta  

mänskliga utvecklingsresultat i världen.  Sedan år 2012 har landet ett nytt parlament med ny 20

utvald president. Skiftet har inneburit en del väsentliga förändringar genom parlamentets an-

tagande av en ny författning, och författningsförslagets godkännande planerades ske genom 

folkomröstning, men vilket inte var genomförbart då den internationellt terrorstämplade 

gruppen al-Shabaab kontrollerar områden av Somalia. Sedan 2013 har terrordåd återigen 

skett i huvudstaden Mogadishu efter att stor del av organisationen lämnat staden 2011. Den 

nyantagna författningen består av bland annat medborgerliga rättigheter, och ger alla somalier 

rätt till en grundläggande utbildning samt förbjuder kvinnlig könsstympning. Vidare säger 

den att Somalia ska vara en federal statsbildning, islam ska vara statsreligion och sharia, 

islamisk lag, ska ligga till grund för all lagstiftning. Gränsdelningen mellan regioner ska av-

göras med fredliga medel i framtiden, och en Sannings- och försoningskommission ska inrät-

tas. Utan externt stöd hade den nya regeringen antagligen inte kunnat existera. I landet finns 

sedan 2007 även fredsstyrkan AMISOM från AU.  I de delar där al-Shabaab innehar kontroll 

bryter alla involverade parter av konflikten mot de mänskliga rättigheterna, så även 

AMISOM. Det nya parlamentet och ny författning till trots kan landet, som består av 18 fede-

rala stater och fler ser ut att tillkomma, fortfarande sägas bestå av olika klanstyren. Det natio-

nella rättsväsendet i Somalia har också det kollapsat, och i dess ställe tillämpas kombinatio-

ner av traditionell islamisk rätt (sharia), somalisk sedvanerätt (xeer), och lagar stiftade under 

 J. Page, S. Plaza  2005: 28 Migration Remittances And Development: A Review Of Global Evidence. The World Bank18

 Landguiden. Politiskt system.  Texten uppdaterad/granskad 15 april 2015. 19

 The World Bank. Somalia Overview.20
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Siad Barres styre 1969–1991 på lokal nivå. Den politiska instabiliteten som Somalia i stort 

erfar, har sina undantag i Somaliland och Puntland. Gemensamt för dessa områden är att de 

domineras av enbart en klan, darodklanen majerten i Puntland, och iIssaq i Somaliland, något 

som skapar stabilitet. Inom klanerna har vidare politiska strukturer skapats och som ger 

klanäldste en betydande roll. Somaliland frigjorde sig från Somalia 1991 och bildade en 

självständig stat med demokratiska reformer där bland annat allmänna val hållits 2003, 2005 

och 2010. Något internationellt erkännande har dock inte ”Republiken Somaliland” erhållit, 

till stor del beror det på att arabvärlden och andra afrikanska länder inte velat se Somalia 

uppdelat. Brister finns även i det demokratiska styret och politiska spänningar har varit en del 

av utvecklingen som ser ut att gå åt rätt håll. Till exempel genomfördes ett maktskifte till op-

positionen under ordnade former år 2010. Puntland är vidare ett område med inre självstyre 

sedan 1998. År 2012 mottogs en ny författning som för första gången tillåter flerpartisystem, 

och år 2013 bröt regeringen i Puntland alla förbindelser med Mogadishu. Den nya författ-

ningen har bland annat fortsatt demokratisering i målsikte och det finns idag flera politiska 

organisationer i Puntland.  På senare år har regionen börjat eftersträva oberoende och full 21

självständighet. Innan tillkomsten av den nya författningen var den regionala regeringen i 

Puntland dock kritiserad för att ha mördat människorättsaktivister och journalister, och den 

sågs av många som ett auktoritärt styre.  I det numer säkra Somaliland är entreprenörsandan 22

och företagsamheten stor, och med hjälp av diasporas remitteringar byggs det nya hus, och 

olika typer av företag uppkommer. Inbördeskriget i slutet av 1980-talet orsakade en nästan 

totalförstöring av Hargeisa, huvudstaden i området. Många återvänder efter många års vistel-

se i exil, och hjälper på olika sätt till att bygga upp landet. Enligt en artikel i SvD är det till 

exempel vanligt att höra skandinaviska språk på gatorna.  Trots att Somalia är ett av världens 23

fattigaste länder, präglat av konflikter, utan ekonomiska hållbara strukturer och står utan en 

fungerande stat, har landet ändå, lyckats skapa en förhållandevis stark och dynamisk privat 

sektor. Branscher som särskilt ökat är telekommunikation, penningöverföringstjänster, handel 

och transport, något som varit möjligt att skapa med hjälp av somalisk diaspora. Utveckling-

en begränsas dock av den politiska instabilitet som råder, med terrororganisationer, inre kon-

 Landguiden. Politiskt system Somlia, se även Somaliland, och Somalia>kalendarium. 21

 Landguiden. Politiskt system. Se Somalia, rubrik Politik . Den nye presidenten heter Abdiweli Mohamed Ali Farole och han 22

vann med endast en rösts marginal. 

 Svd. Närlingsliv. Nya entreprenörer bygger upp Somaliland.23
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flikter, avsaknad av infrastruktur i form av samhällsinstitutioner med de mest grundläggande 

offentliga tjänsterna, och utan stabil regering.  Somalia är som vi sett ett komplext land, 24

främst präglat av fattigdom och med hög grad av osäkerhet, men även med mer stabila regio-

ner som infört demokrati. Det är främst i dessa regioner, Somaliland och Puntland som det är 

möjligt för diaspora att utveckla, och då särskilt i den privata sektorn.  

2. Begreppen diaspora, utveckling och fredsbyggande  

Ordet diaspora's etymologiska bakgrund härleder till det grekiska ordet diaspeirein med in-

nebörden ”förskingring”. Begreppet användes i den grekiska ursprungliga översättningen av 

Nya Testamentet för att beskriva judiska grupper och kristna församlingar som lämnat det 

historiska landet och nu lever kringspridda i exil. Diaspora kom med tiden att ge uttryck åt 

religiösa minoritetsgrupper.  Sedan 1990-talet upplevde begreppet en renässans och dess in25 -

nebörd har fått ett flertal användningsområden inom internationell samhälls- och kulturveten-

skaplig forskning. Idag används diaspora i studiet av såväl kulturell produktion som social 

gemenskap, identitetskonstruktioner och mellanstatliga relationer. Inom de olika riktningarna 

är en skapad gemenskap som utvecklats av grupper som lever utanför vad de upplever vara 

sitt ursprungsland ett gemensamt drag, och där gruppens migrationshistoria på endera sätt 

innehar stor betydelse.  Robin Cohen, sociolog, menar i sin bok Global diasporas: an intro26 -

duction att diaspora ofta formas genom flertalet bosättningsländer snarare än en. Han lyfter 

fram globaliseringsprocesser som en väsentlig del i utvecklingen av bildandet av diaspora, 

vilka kan genom nya förutsättningar upprätthålla transnationella sociala band och har möjlig-

heten att vara förankrad på flera platser samtidigt.  27

 Enligt tidigare nämnda tre kategorier är det snarare den senare, mellanstatliga, som 

den här uppsatsen diskuterar. Det centrala inom denna ”genre” är att forskarens fokus ligger 

på diaspora-enheten som en politisk aktör. Inte sällan anses den typen av politisk aktör, som 

ofta framställs som en social enhet i form av en organisation, eller grupp, ha en oberoende 

eller reell existens. De transnationella relationerna innebär ofta av varandra beroende relatio-

 Summary findings. (ej sida) Remittances and Economic Development in Somalia. An Overview. Red. Samuel Munzele 24

Maimbo Social Development Papers .Conflict Prevention and Reconstruction Paper No. 38 / November 2006 

 E. Olsson, C, Lundqvist, 2007:44 Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer.25

 E. Olsson, C, Lundqvist, m.fl. 2007:12, 46 Transnationella rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer. 26

 R. Cohen, 1997:157 Global diasporas: an introduction27
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ner vilket kan för diaspora-medlemmen innebära att bli inblandad i komplexa mellanstatliga 

politiska relationer.  De politiska aktörerna som denna uppsats beskriver inkluderar dock 28

individer, det vill säga en diaspora-medlem behöver inte nödvändigtvis tillhöra en organisa-

tion eller annan social enhet. Definitionerna av begreppet diaspora inom utveckling- och 

fredsarenan varierar, och diaspora används ofta för att beskriva flera olika fenomen, och an-

passas till viss del därefter menar IOM, som tillsammans med MPI ändå kommit med förslag 

till en arbetsdefinition: “Emigrants and their descendants, who live outside the country of 

their birth or ancestry, either on a temporary or permanent basis, yet still maintain affective 

and material ties to their countries of origin” . Biståndsorganisation Forum Syd i Sverige 29

förmedlar Sidas bidrag vidare till svenska organisationer (däribland diaspora-organisationer) 

vilka samarbetar med lokala organisationer i sammantaget 70 länder.  Organisationens defi30 -

nition av diaspora är något utförligare än ovan nämnda, och är den begreppsdefinition som 

utgör utgångspunkten för denna studie: ”minoritetsgrupp som lever i utlandet och som har ett 

kollektivt minne av sitt ursprungsland. Diasporan har en gemensam identitet, gruppmentali-

tet och solidaritet. De tror på ett eventuellt återvändande och är engagerade i utvecklingen 

eller återuppbyggnaden av sitt ursprungsland genom en gränsöverskridande verksamhet.”  31

Definitionen skiljer sig åt från flera andra definitioner genom att gruppidentitet inte uppges 

som ett inneboende krav. Anledning till valet är just önskan om att utesluta gruppidentitet 

med tanke på olika generationers blandade upplevelser av tillhörighet. Enligt en svensk ut-

redning om vem som kan sägas tillhöra en viss diaspora beror inte minst på vilken den upp-

levda identifikationen och identiteten är, och på upplevelsen av hemmahörande. Faktorer som 

att dela ett gemensamt ursprung och känna en kulturell tillhörighet, liksom, medborgarskap, 

uppehållstid i tredje land och födelseland  har viss betydelse men är inte nödvändiga för att 

ingå i diaspora-gemenskapen.  AU definierar för övrigt hela den afrikanska diasporan som 32

 E. Olsson, C, Lundqvist, A. Rabo, L. Sawyer,Ö. Wahlbeck, L. Åkesson (red.) 2007:54-55 Transnationella rum. Diaspora, 28

migration och gränsöverskridande relationer.

 International Organization for Migration (IOM), International Dialogue on Migration 2013 – Diaspora Ministerial Confe29 -
rence 
18 and 19 June 2013, DIASPORAS AND DEVELOPMENT: BRIDGING BETWEEN SOCIETIES AND STATES. Hämtad 
15/4-2015. Se gärna även handboken: Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development: A Handbook for Poli-
cymakers and Practitioners in Home and Host Countries (2012)

 Forum Syd. Om oss.  30

 Forum Syd. 2014:12 ÅRSRAPPORT 31

SOU 2010:188 Cirkulär migration och utveckling– kartläggning av cirkulära rörelsemönster och diskussion om hur migratio32 -
nens utvecklingspotential kan främjas. Delbetänkande av Kommittén för cirkulär migration och utveckling
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bidragande till unionen Afrika. Inte alla knyter dock begreppet till den afrikanska kontinenten 

och unionen utan tillskriver det en generell betydelse. Diaspora för AU innebär: “consisting 

of people of African origin living outside the continent, irrespective of their citizenship and 

nationality and who are willing to contribute to the development of the continent and the 

building of the African Union.”  33

 Vad som vidare angår begreppet utveckling är det ett normativt begrepp som inte har 

någon enhetlig definition. Vad som är utveckling, och hur den bäst skapas beror i hög grad på 

omständigheterna, och historien talar för att variationen varit stor. Efter andra världskriget 

ökade särskilt uppmärksamheten på problemen i ”tredje världen”. I korta ordalag har det skett 

en förskjutning från nationalstat och samhälle till individnivå, och i det ’nya’ begreppet 

mänsklig utveckling är fokus särskilt riktat mot just individen. Nobelpristagaren Amartya Sen 

bidrog till dagens förståelse och syn på utveckling genom att han införde en ny väsentlig 

komponent i begreppet, det vill säga människans ”upplevda friheter” och syftar på individens 

egen upplevelse av utveckling. Rätten till social trygghet och utbildning, likväl som frihet 

från förtryck och politisk frihet inryms inom denna syn på begreppet. Ett annat begrepp som 

fått fäste i diskussionen om samhällsutveckling är hållbar utveckling, vilket diskuterats tidi-

gare i denna studie (se kap. 1.7).  Fredsbyggande efter konflikt (post-conflict peacebuilding) 34

var ett begrepp som FN’s tidigare generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali myntade för 

första gången 1992. Begreppet har definierats som typer av aktioner för att identifiera struk-

turer och stärka dem för att stärka fred och förebygga ett återupplivande av våld, och senare 

till aktioner ämnade att förebygga konflikt. Utveckling och fredsbyggande har under lång tid 

setts som två av varandra oberoende realiteter som åtföljer varandra stegvis i processen mot 

fred och samhällsutveckling. På senare år har dock en annan uppfattning fått alltmer fotfäste; 

den att de två är sammanlänkade och kompletterar varandra. Forskaren Amal Khoury skrev 

2006 att för återuppbyggande efter konflikt behövs en holistisk syn och väl utvalda åtgärder. 

Vidare menade han att en långvarig stabilitet bör ligga i sikte och att situationen behöver an-

gripas på en multinivå. Internationella organisationer som UNDP, UNESCO, WB och UNI-

CEF har anammat denna inställning. Världsbanken skrev till exempel i rapporten ”Breaking 

the conflict trap: civil war and development policy” att: ”war retards development, but con-

 AU, CIDO, Department of Citizens and Diaspora Organizations. Se även WB/IMF:Harnessing Diasporas Africa can tap some 33

of its millions of emigrants to help development efforts. 
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troversely, development retards war.”  Detta perspektiv ska även genomsyra de nya hållbara 35

utvecklingsmålen i Agenda-30.   36

 Social och ekonomisk utveckling är således en del av fredsbyggande, och  nödvändig 

för att krig och fattigdom, vilka ofta utgör varandra, ska kunna utrotas. Sammanflätningen av 

de två områdena fredsbyggande och utveckling och att de följer varandra på samma väg 

framåt är så även den nya litteraturen om diaspora överens om, även om fredsprocesser fort-

farande kan ses som prio ett efter konflikt. Det utgår exempelvis från Abdiles kapitel i boken 

Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa. 

3. Diasporas erkännande som utvecklingsaktör 

Särskilt två viktiga insikter kan sägas ha framdrivit diasporas erkännande inom diskursen på 

området för migration och utveckling. Den första är förståelsen för att migranters remitte-

ringar är mycket större än det offentliga utvecklingsbiståndet och dessutom mer elastiskt och 

motståndskraftigt i kristider än utländska direktinvesteringar. Den andra är förståelsen av den 

kapacitet och underutnyttjade potential som migranters förbindelser med sina ursprungslän-

der innebär i form av att bidra till samhälleliga politiska, sociala och ekonomiska av utveck-

lingsprocesser i sina ursprungsländer.   37

 På den globala nivån har det ökade intresset för diaspora inom utvecklingssektorn 

kunnat ses på ett numera brett fält, och där internationella toppmöten och internationella rela-

tioner lett till många åtaganden. På FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD), i 

Genève, 2011, närvarade representanter från FN, dess medlemsstater och icke- statliga orga-

nisationer. Konferensens diskussioner om remitteringar och hur de kan maximeras till förmån 

för utveckling rapporterades så här: ”Remittances have made positive contributions to pover-

ty reduction, Economic growth and social development in recipient countries by answering 

basic needs, enabling investment in housing, health and education, and enabling transfers of 

knowledge, skills and networks from returned migrants and Diasporas which is valuable in 

 L Laakso, P. Hautaniemi, 2014:122-123 Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa, Kap.6, av B. Zew35 -
de, G. Yntiso och K. Berhanu

 Millenniemålen.nu. Hur kommer den nya agendan att se ut?  36

 K.Hermele (Ekonom) 2015:6 The Migration and Development Nexus:  Looking for a Triple Win37
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promoting the development of the countries and communities of origin.”  För att underlätta 38

för diasporas bidrag ansågs det vidare att diaspora ska engageras och ingå i de nationella poli-

tiska strategierna för utvecklingsmål, och att medlemsstaterna och USA ska arbeta för ett gott 

partnerskap samt stärka forum i samarbetet med diaspora-organisationer och migranter.  39

UNDP har också erkänt att migranter leder till en ökning av den ekonomiska tillväxten i sina 

hemländer (destinationsländer), och det genom mycket små kostnader för lokalbefolkningen 

(2009). I ursprungsländerna anger UNDP vidare att de effekter som uppstår av migranters 

rörelser märks genom att utbildning och hälsa förbättras, inkomster och konsumtionen för-

höjs, och att det leder till en vidare kulturell och social nivå.  Allt fler afrikanska regeringar 40

har också börjat inse vad dess diaspora genererar i form av utveckling och har börjat utveckla 

fler samarbetsformer och kanaler för att öka och underlätta arbetet. Afrikanska regeringar 

som har lanserat flera planer för att införliva sina diaspora-grupper och individer som part-

ners i utvecklingsprojekt är bland annat Nigeria, Ghana, Senegal och Sydafrika. Andra afri-

kanska länder har även etablerat institutioner på både byrå eller ministernivå, för att interage-

ra med diasporan. Bland dem finns till exempel länder som Etiopien, Rwanda, Ghana, Mali, 

Senegal, Tanzania, Nigeria och Uganda.  Nära i tid med FN:s högnivådialog 2013 om nya 41

utvecklingsmål inom migration och utveckling hade det mellanstatliga icke-bindande forumet 

Globala forumet för migration och utveckling (GFMD) ett stort möte i Stockholm, och där 

Sverige hade ordförandeskapet. GFMD är en plattform som bildats mellan stater som ingår 

frivilligt för att föra en internationell dialog om migration-och utvecklingsfrågor. Vidare har 

ett flertal nyckelorganisationer på området migration och utveckling erkänt diaspora som en 

viktig utvecklingsaktör.  Vid detta möte deltog till exempel AFFORD UK; en brittisk organi42 -

sation som omnämnts i bakgrundsavsnittet, i egenskap av aktör och som pionjärer på områ-

 United Nations Conference on Trade and Development. 2011:13(se E. 53 d) Report of the Expert Meeting on Maximizing the 38

Development Impact of Remittances.

 United Nations Conference on Trade and Development. 2011 Report of the Expert Meeting on Maximizing the Development 39

Impact of Remittances.

 UNDP 2009:3: Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, Human Development Report40

Experience Africa. The ICD “Experience Africa” Program, The African Diaspora, Introduction to the African Diaspora across 41

the World

Global Forum for Migration and Development.  http://www.gfmd.org/process.  GFMD är en frivillig, icke-bindande, in42 -
formell och regeringsledd process som är öppen för alla stater som är medlemmar och observatörer i FN. Den syftar till att 
stärka en ömsesidigt givande relation som bygger på samarbete och förståelse för migration och utveckling och för att främja 
handlingsinriktade och praktiska resultat. Inte bara regeringar och FN är engagerade , men även företrädare för det civila 
samhället som delar sina överläggningar med stater . Dessa röster är till exempel expertis från akademiska världen, icke-
statliga organisationer, den privata sektorn, företrädare diaspora och invandrare och fackföreningar. Engagemanget från alla 
delar av forumet har sedan 2007 expanderat och fördjupas varje år. Datum: 10-05-15

http://www.gfmd.org/process
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det. Andra internationella aktörer förutom Förenta Nationerna är den Europeiska Unionen 

och den Afrikanska Unionen. Som nämns i avsnitt 2, har den Afrikanska unionen (AU) erkänt 

den afrikanska diasporan och kallar den sin 6:e region, och dess konstitution meddelar att AU 

ska "invite and encourage the full participation of the African Diaspora as an important part 

of our continent, in the building of the African Union.” . Inte minst uppmuntrar vissa enskil43 -

da mottagar- och ursprungsstater diasporor att delta i  initierade specifika program som kan 

underlätta olika typer av bidrag vilka skulle kunna stimulera och skapa utveckling. Inte sällan 

inkluderas även migranter och diasporamedlemmar som part eller medlare i fredsprocesser i 

sina ursprungsstater.  År 2003, (Reslow 2010:4) bekräftade vidare Europeiska Unionens råd 44

att migration inte längre var motsatsen till utveckling utan: ”en effektiv och sammanhängande 

utvecklingspolitik är en väsentlig del av en effektiv migrationspolitik”.  Erkännandet betyd45 -

de ett skifte av diskursen inom EU, där migration ansågs kunna inneha en roll i utvecklings-

processer. Den första stora vändpunkten på EU-nivå kom dock genom antagandet av gemen-

samma grundprinciper och gemensam agenda för immigranters integration år 2004 och 2005, 

där integration sågs från ett holistiskt perspektiv och som en dubbelriktad dynamisk process, 

vilket krävde initiativ inom flera politiska områden och ett engagemang från samhällets alla 

olika aktörer, från offentliga myndigheter på alla nivåer, diaspora/immigrant-organisationer, 

arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, företag och andra aktörer från den pri-

vata sektorn.  Andra möten där beslut fattades av AU och EU om att involvera afrikanska 46

diasporagrupper i utvecklingsprocesser i Afrika, var under förhandlingar på toppmötet ”Afri-

ca-EU Dialogue” i Lissabon i december 2007. På mötet kom ledarna överens om ”Joint Afri-

ca-EU Strategic Partnership” (JASP). Syftet med denna gemensamma strategi var att utveck-

la en politisk samsyn och praktiska metoder inför EU’s och Afrikas framtida partnerskap, i 

vilket grunden skulle vara ömsesidig respekt, följa principen om egenansvar och att gemen-

samma intressen ligger i fokus. Afrikanska Unionen har angivit att partnerskapet varit ett av 

 AU/CIDO, The Diaspora Division. Se även: WB/IMF. Harnessing Diasporas, Africa can tap some of its millions of emigrants 43

to help development efforts. 

 Lundgren Jörum, E. & Lundgren, Å. Politiska remitteringar. Delmi kunskapsöversikt 2015:2 s.144

 J.O. Oucho 2011: 44 Kap. 2 Echoes in the Netherlands of an African Migration Expert av Joris Schapendonk and Annelies 45

Zoomers

M.V. Desiderio, A.Weinar  2014:9 MPI. Supporting immigrant integration in Europe? Developing the governance for 46

diaspora engagement. Maj 2014. Se även Europeiska Unionens råd, 2618e Council Meeting, Justice and Home Affairs, och 
Europakommissionen: ‘A Common Agenda for Integration: Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the 
European Union’
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de mest produktiva mellan de två parterna och som haft konkreta resultat. De har samarbetat 

kring integrationsprocesser inom de båda kontinenterna, och i stort bemött globaliseringens 

utmaningar i  internationella geopolitiska förändringar inom områden som fred och säkerhet, 

demokrati, mänskliga rättigheter, migration, handel, rörlighet, sysselsättning, regional integ-

ration och infrastruktur, samt klimatförändringar.  Det har även förekommit två viktiga ban47 -

brytande seminarier under 2008 och 2009 i Bryssel, vilka organiserades av Africa diasporan 

Policy Centre ( ADPC ) som givit ljus åt diasporas bidrag och potential inom utveckling. På 

den tiden fanns det inte någon sammanhängande representation av diasporas åsikter, priorite-

ringar och intressen i europeiska och globala politiska diskussioner. Båda seminarierna fann 

att bättre kommunikation och samarbete mellan afrikanska diaspora-organisationer i Europa 

behövdes , särskilt när det gäller utformning av utvecklingspolitiken.   48

 Utöver FN, AU och EU är Världsbanken är ett viktigt organ som konstaterat att emi-

granters pengaöversändelser har en enorm påverkan på fattigdomsreducering i utvecklings-

länder.  Banken menar att det borde ligga i det internationella samfundets största intresse att 49

verka för en ökning av migration som underlättar bidrag till utveckling.  Världsbanken kan 50

sägas inneha en nyckelroll vad gäller diasporas erkännande genom att ha lanserat uppgifter 

om diasporas ekonomiska bidrag till utveckling genom remitteringar, men också vad gäller 

att uppmärksamma samband mellan migration och utveckling. Ett exempel som synliggör hur 

Världsbanken drivit frågan till att bli en del inom utvecklingspolitiken var då den 2007 lanse-

rade en handlingsplan under namnet ”the African Diaspora Programme” (ADP) vilken till-

handahöll rekommendationer, stöd och råd för hur intressenter kan involvera diaspora inom 

utveckling.   51

 I agendan för FN:s nya hållbara utvecklingsmål erkänns diaspora i avsnittet The new 

Agenda som en viktig aktör inom inkluderande välfärd och hållbar utveckling, och att den 

 AU. Africa-European Union (EU) Partnership 47

 AEDP 2014-2017 Final Project Plan - 13 June 2014  Internt material från AFFORD UK. Seminariet i Bryssel, juni 2008, 48

var: ‘Engaging African Diaspora in Europe as Strategic Agents for Development in Africa’. Det andra seminariet i Bryssel, 
oktober 2008, var: ‘Participation of the Diaspora in the Joint Africa-EU Strategic Partnership’, och var organiserat i samar-
bete med the International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), med stöd av the Europakommissionen och 
Nederländernas Utrikesdepartement.

 Knomad 2o15. Remittances, including access to finance and capital markets.49

 The World Bank . Migration And Development: The Role Of The World Bank 50

L Laakso och P. Hautaniemi, 2014:16 Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa,51
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cirkulära migrationen är av avgörande betydelse för utveckling av såväl ursprungs-, transit, 

och destinationsland. Den aktuella punkten; paragraf 29, har även omnämnts i inledningen av 

detta arbete och citeras i tillhörande fotnot.  52

3.1 Diaspora inom utvecklingsarbete 

En av de främsta anledningarna till att många stater och internationella organisationer söker 

utveckla diasporans bidrag till utveckling av sina ursprungsländer är de fördelar som diaspora 

har i att ofta vara det enda organ som ger kontinuerligt och direkt stöd till ett visst område 

eller en viss grupp. Diaspora-medlemmar har också ofta har en djupare förståelse för sam-

manhang och kontext av deras ursprungsländer, vilket medför att deras arbete ofta i högre 

grad är utifrån lokala behov och förutsättningar.  Det transnationella engagemanget hos di53 -

aspora inom utveckling och fredsbyggande särskiljer sig vidare från andra slag av grupper på 

området genom sin heterogena karaktär bland bidragande medlemmar. Skillnader inom di-

aspora kan vara erfarenhet och utbildning, tillvägagångssätt, eller olika anledningar att enga-

gera sig i sitt ursprungslands utveckling. Det kan vara individer såväl som kollektiv som en-

gagerar sig, till exempel genom att skicka pengar till familj eller genom att anordna projekt 

inom exempelvis utbildning, vård och omsorg eller till att förbättra vattentillgången i sina 

ursprungsländer. Bidragen kan även beskrivas som direkta eller indirekta. Den förstnämnda 

kan då vara remitteringar, varor, kunskap eller idéer. Den sistnämnda syftar på verksamhet då 

andra än diaspora är involverade, såsom europeiska regeringar eller icke statliga aktörer. Vad 

som särskilt utmärker diasporas bidrag i utveckling och fredsbyggande är att bidragen inte 

sällan sker genom tillfälliga återvändanden.  Diaspora tror, som redan anförts, på ett eventu54 -

ellt återvändande, och önskar bidra till ekonomisk och samhällelig uppbyggnad. Diaspora har 

även visat sig vara en viktig aktör på området för utveckling genom flera aspekter, en sådan 

kan vara deltagande i exempelvis fredsbyggande processer. Det finns även en annan, snarare 

 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.  24/9-2015. Migration berörs även här: 10.7) ”Faci52 -
litate orderly, safe, regular and responsible migration and mobility of people, including through the implementation of planned 
and well-managed migration policies” och 74g.) Follow-up and review processes at all levels will be guided by the following 
principles: "They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led evaluations and data which is high-quality, 
accessible, timely, reliable and disaggregated by income, sex, age, race, ethnicity, migration status, disability and geographic 
location and other characteristics relevant in national contexts."

K.Hermele 2015:27-27 The Migration and Development Nexus:  Looking for a Triple Win53

 Horst mfl. 2010:9 PRIO report. Participation of Diasporas in Peacebuilding and Development,  A Handbook for Practitioners 54

and Policymakers 
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motsatt förståelse av diaspora och dess relation med sitt ursprungsland genom att diaspora-

grupper och individer kan spela en medverkande roll inom våldsamma konflikter. Det kan 

ske genom allt från att vara konfliktens orsak, eller genom att orsaka spridning av den.  Det55 -

ta arbete har som mål att inkludera alla de områden där diaspora idag anses bidra till utveck-

ling, inkluderande diasporas deltagande i fredsprocesser och i konflikt. Ämnet kommer dock 

att diskuteras utförligare under rubrik 3.2. Mahdi Abdile skiljer i boken Diasporas, Develop-

ment and Peacemaking in the Horn of Africa på första och andra generationen i somalisk di-

aspora och visar på de olika sätt som de uppfattas att de deltar i sitt ursprungsland och på de 

olika sätt som de skiljer sig i viljan att bidra till landet. Förstnämnda grupp omfattar sjömän 

under kolonialtiden som steg i land på brittisk mark, ekonomiska migranter på 70-talet som 

åkte till Mellanöstern, samt de som lämnade på grund av inbördeskrig. Den andra generatio-

nen består av den grupp som antingen föddes i Somalia men lämnade landet som barn eller 

tonåring, samt de som föddes i diaspora. Den största skillnaden som han ser är i banden till 

sin klan, vilken inte är lika stark i den andra generationen som i den första. Den första känner 

vanligtvis större motivation till att fortsätta ha goda relationer till sitt ursprungslands politiska 

förändringar och till sina klanmedlemmar då klanidentiteten oftast fortsätter att vara stark 

även i exil. Då någon till exempel ber om pengar på grund av konflikt kan det vara svårt att 

motstå att översända en summa, även om pengarna används till militära mål. Den typ av en-

gagemang som den andra generationen visar inför sitt ursprungsland brukar mer vara i form 

av målinriktade insatser för samhällsutveckling eller att finna lösningar på konflikter mellan 

klaner. De söker inte sällan förutom att göra någonting för sitt ursprungsland även arbetslivs-

erfarenhet. Det är en grupp där merparten är välutbildad och ambitiösa. De har oftast inte hel-

ler samma starka band till sin klan, och relationen till Somalia kan vara till viss del imaginär. 

Vidare känner de inte igen sig i de erfarenheter av konflikt och flykt som deras föräldrar kan 

bära med sig, utan att vara ”diaspora” har för dem snarare en uteslutande innebörd från det 

land där de vuxit upp. Istället känner de att de har sina rötter i flera länder.  Det kan även 56

vara så att verkligheten av livet i ursprungslandet vid ett återvändande inte lever upp till de 

förväntningar och den förståelse av landet som personen har haft. Samhället kan till exempel 

ha förändrats och kan komma att upplevas främmande för en person som återvänder. Sådana 

 Aggestam, Höglund 2012: 244, 251-252 Om krig och fred : en introduktion till freds- och konfliktstudier.55

 L Laakso, P. Hautaniemi, 2014:79, 83-84 (kap 4 ,”The Somali diaspora in conflict and peacebuilding: the Peace Intiative")  56
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faktorer kan orsaka att de positiva effekter av överföringar som ett återvändande, samt cirku-

lär migration, kan ha i samhällen, försvåras eller rent av uteblir.  Det kan också vara svårare 57

för den andra generationen somalier i diaspora att accepteras fullt ut, liksom att anpassa sig 

efter den somaliska kulturen.   58

 Nedan kommer diasporas olika typer av bidrag inom utveckling av sina ursprungslän-

der att tecknas genom kategorierna ekonomiska, sociala och politiska remitteringar. Att på-

minna läsaren om är att bidragen från diaspora mellan syd -till syd är enligt WB minst lika 

betydande som mellan nord-syd.  59

3.1.1 Ekonomiska remitteringar 

Ekonomiska remitteringar. eller bara remitteringar, kallas pengaöverföringar som diasporor 

bidrar med till sina hemländer. Dessa kan vara riktade till rebellgrupper, men familjer och 

fredliga organisationer är särskilt förekommande målgrupper. De kan i det senare fallet för-

stås som ett uttryck för solidaritet och engagemang som gynnar utveckling och återuppbygg-

nad av sitt ursprungsland/samhälle, och kan innebära att förebygga konflikter och förmildra 

effekter från våldsdrabbade områden.  Enligt Världsbanken kan summan med officiellt över60 -

förda pengar från migranter (remitteringar), till utvecklingsländer år 2013 uppskattas till 404 

miljarder dollar. Beräkningar visar vidare att år 2014 har den siffran ökat till cirka 436 mil-

jarder dollar och år 2016 beräknas remitteringarna till ursprungsländer ha uppnått uppskatt-

ningsvis 516 miljarder amerikanska dollar. Pengaflödena beräknas stiga i genomsnitt med 8,4 

procent från 2013 och tre år framåt. Det är en förhöjning med 3,5 procent från mellan år 2012 

till 2013.  Summan från världens migranter är tre, nästan fyra gånger så stor i omfattning 61

som det internationella biståndet. Den somaliska diasporan överför cirka 1,3 miljarder dollar 

årligen till Somalia, vilket motsvarar ungefär 50 procent av landets bruttonationalinkomst. 

Dessa ekonomiska remitteringar är absolut livsviktiga för omkring 40 procent av befolkning-

en. Det går därför att konstatera att tack vare diasporans ekonomiska bidrag har de globala 

 SOU 2010:40, s. 15657
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millenniemålen att motverka fattigdom till stor del kunnat uppfyllas.  Den hela afrikanska 62

diasporans remitteringar blev år 2012 den största externa finansieringskällan för kontinenten. 

Enligt Världsbanken uppgick det året de ekonomiska försändelserna för första gången till 

hela 60.400 miljoner dollar.  Remitteringar bidrar till att hushåll kan klara vardagen liksom 63

att minska dess sårbarhet för svält, torka eller naturkatastrofer.  Diaspora-medlemmar är 64

även generellt angelägna om att se till att deras pengar används på ett hållbart och menings-

fullt sätt.  Siffror från Sidas Årsredovisning 2013 visar att Somalia är ett av de länder som 65

Sverige samarbetar med och ekonomiskt stödjer mest. År 2013 betalade Sverige hela 226 

miljoner kronor i bistånd till Somalia.  Ändå skickar svensk-somalisk diaspora nästan dub66 -

belt så mycket i remitteringar varje år som den svenska staten ger i bistånd, enligt Mussie 

Ephrem, projektstödshandläggare för Afrikas Horn och Kenya på Forum Syd. Det innebär en 

summa på 500 miljoner kronor som översänds till anhöriga, vilket beräknas vara pengar som 

försörjer 100 000 familjer i Somalia.  Summan som slutligen landar i landet har uppskattats 67

till 1,3 miljarder om året.  68

 De ekonomiska bidrag som migranter sänder hem till sin familjer och anhöriga har 

stor påverkan på familjens, och särskilt på barnens liv. Forskningen visar att barn som lever i 

en fattig familj och där en familjemedlem eller annan närstående har migrerat har högre ut-

bildningsnivå och ekonomisk situation än andra barn i motsvarande situation, fast utan en 

närstående som migrerat. En sådan förbättring av ekonomisk standard förändrar dock inte de 

sociala kostnader som migration kan innebära för nära och kära, värst utsatta är barn som kan 

komma att förlora den vardagliga tryggheten från sina föräldrar eller andra viktiga personer i 

deras liv. En annan, men ekonomiskt, utsatt grupp är de absolut fattigaste i utvecklingsländer, 

vilka inte haft råd att låta en nära emigrera. Därmed uteblir den vinning och ofta livsgaranti 
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som remitteringar kan innebära för dessa människor.  Siffror från FN: s utvecklingsprogram 69

(UNDP) visar att invandrare som flyttar från länder med låg utvecklingsnivå till länder med 

högre nivåer av utveckling i genomsnitt erfar en 15-faldig ökning i intäkter, en fördubbling 

av skolgång och en 16-faldig reducering i barnadödlighet.   70

 Av de omkring 3 900 miljarder (i svenska kronor) som skickas från migranter till fa-

miljemedlemmar i sina ursprungsländer varje år är 2 600 miljarder kronor översända till lå-

ginkomstländer. Denna summa innebär som sagt att den överskrider det globala biståndet åt-

minstone tre gånger om. Fakta om diasporas bidrag inom utveckling av sina ursprungsländer 

har gjort regeringar och olika organ runt om i världen att efterforska i hur detta kan skapas till 

att bli en ännu mer framgångsrik väg för tillväxt i utvecklingssektorer. Remitteringarna är 

inte bara mänskliga kapitalöverföringar för att hjälpa familjer och vänner i sina ursprungslän-

der till en mer hållbar livsföring, utan de hjälper också ländernas ekonomi och utveckling ge-

nom direkt kapital för marknadsinvesteringar.  Mål nummer 10 i SDG är att reducera ojäm71 -

ställdhet inom och bland länder (”Reduce inequality within and among countries”) och som 

ett av delmålen, 10c, står det att vid år 2030 ska en minskning av kostnaderna till mindre än 

3% äga rum för migranters transaktionskostnader samt eliminera transaktionskorridorer som 

har högre kostnader än 5 %. (“By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of 

migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent.”) . 72

Enligt en färsk rapport från Forum Syd ligger transaktionskostnaderna i nuläget i snitt på 8%. 

Dessa är dock ojämnt fördelade då medeltalet, vid ett borträknande av fattigare länder i Syd-

Sahara, ligger på 6% medan kostnaderna för remitteringar till Afrikanska Syd-Sahara ligger 

på i genomsnitt 12 %, det vill säga två gånger mer än genomsnittet för övriga länder.  I dessa 

länder existerar även ”transaktionskorridorer” vilka kan ta ut hela 20 %. Den ekonomiska för-

lusten för migranter lär enligt Världsbankens beräkningar 2015 ligga på cirka 36 miljarder 

amerikanska dollar totalt. Utöver dessa kostnader utgör fallande valutor och oförutsägbara 

växelkurser i destinationsländerna ännu en risk för migranters remitteringar att påverkas ne-

gativt, en risk som enbart bärs av migranter. Skriften från Forum Syd menar dock att trots en 
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 Regeringskansliet. Forummöte Stockholm 14-16 maj, Det svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och 71

utveckling, 2013-2014

 Sustainable Development Knowledge Platform. UN. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development72



	 	 "30

enorm ansats från civilsamhället att införa såväl migranters arbetsrättsliga villkor i texten 

som migranters värdiga behandling av stater i enlighet med mänskliga rättigheter, levererar 

inte målen i Agenda-30 mycket mer i ämnet migration och migranter än vad som står under 

mål 10. (se fotnot för övriga paragrafer om migration.)  Den cirkulära migrationen står även 73

för andra strukturella utmaningar så som att erhålla intjänade sociala förmåner, exempelvis 

pension. I Addis Ababa, hölls dock i juli 2015 FN konferensen ”Finance for Development”  

vilken hade en förberedande uppgift inför hur finansiella frågor bäst kunde hanteras i den nya 

globala utvecklingsagendan.  I deras Action Agenda står det bland annat på punkt 111, några 

mindre konkreta löften om att överföring av intjänade sociala förmåner ska underlättas, vilket 

ska leda till att utländska färdigheter och examina erkänns och därmed underlättar tillgången 

till den formella arbetsmarknaden vid in-och utflyttning mellan länder.  Vad rör de generella 74

direkta penningflödena är det en stor uppgift att få länder och dess banker och finansinstitut 

att sänka sina kostnader för remitteringar till emigranters ursprungsländer.  För somaliska 75

diasporagrupper kan dock ännu en motgång vad gäller penningöverföringar vara en terrorlag 

som innebär att svåriggöra översändelser av pengar.  Problemen som uppstår för företag 76

inom penningöverföringssystem tillkom sedan terrorattentaten i USA den 11 september 2001. 

Sedan dess finns ständiga misstankar och associationer om att informella transaktioner kan 

vara ämnade åt att finansiera terrororganisationer. Detta har medfört inte bara att företagen 

fått en negativ stämpel som är svår att göra sig av med utan framförallt att det blivit vanligt 

förekommande med anklagelser om transaktioner som är, eller riskerar att vara, riktade mot 

terrorstämplade mål. Denna situation drabbar den viktiga funktionen att motverka fattigdom 

och bidra till samhällsutveckling. Den somaliska diasporan anses vidare vara bland den di-

aspora som har haft stört ekonomisk och politisk betydelse i sitt ursprungsland, och innan det 

råder ordning i Somalia är landet helt beroende av pengaöverföringarna från utlandet.  En 77

viktig institution, vad gäller säkerhetsaspekten kring remitteringar, uppkom från lanseringen 

av ADP (”the African Diaspora Programme”; handlingsplan med strategier för hur diaspora 

 K.Hermele  2015:23-24 The Migration and Development Nexus:  Looking for a Triple Win73
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kan involveras inom utvecklingsarbete, se rubrik 3) och från länders användning av strategi-

erna, (t ex Kenya och Etiopien). IOM och African Development Bank (AfDB) skapade till-

sammans ”the African Institute for Remittances project” (AIR) vilket syftade till att samman-

ställa pålitliga uppgifter om pengaflöden som leder till Afrikanska länder. Målet var att säker-

ställa och hjälpa diasporas privata konton och överföringar genom samarbete mellan banker 

och mellan såväl ursprungslandets- som hemlandets regering. Projektet beskrevs som ett av 

de så kallade ”legacy projects” på toppmötet the Global African Diaspora Summit, Sydafrika 

2012. AU var för övrigt en viktig motor av projektet och EU stod som finansiär.   78

 Ytterligare hinder för diaspora kan ligga i uppfattningen och synen på hur pengar som 

remitterats används och den nytta de tillför utvecklingen. Den stor skillnaden verkar befinna 

sig i fördomar om kostnader som exempelvis utgifter vad berör reproduktion och familj. Des-

sa könsrelaterade kostnader har kategoriserats som ”improduktiva" och med det mindre ”ut-

vecklingsvänliga". De ”produktiva” och ”utvecklingsvänliga" sätt att spendera pengarna på är 

genom jordbruksinvesteringar, förvärvande av mark, eller genom att starta företag.  Kollek79 -

tiva remitteringar är vidare ett sätt att genom diaspora-organisationer mobilisera bidragen och 

använda de på ett målmedvetet sätt, som att öppna en skola, ett sjukhus eller till andra infra-

strukturprojekt. Inte sällan sker olika former av samarbeten och på olika nivåer för att maxi-

mera resultatet.  De finansiella försändelserna menar Världsbanken kan vidare leda till öka80 -

de investeringar, med resultatet bättre hälso- och sjukvård, utbildning, intensifierad bygg-

verksamhet, expansion av de inhemska finansinstituten genom att uppmuntra ökat deltagande 

i banksystemet vilket ger en stabil finansieringskälla som kan användas som säkerhet för lån. 

Genom att öka utgifterna för hälsa och utbildning kan också produktiviteten förbättras.  Ut81 -

över det har migranter och diaspora-grupper och individer en viktig inverkan på handel och 

investeringar, med fördelarna att kunna anpassa utbudet till efterfrågan, vilket medför förbätt-

ringar av kvaliteten på den globala arbetsmarknaden.  Inom den senaste tidens socioekono82 -

miska litteratur har det också alltmer kommit att argumenteras för att migranter underlättar 
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kapitalbildning, handel och teknikspridning genom att de kan övervinna asymmetrisk infor-

mation och andra imperfektioner på marknaden i såväl hem- som i och ursprungsland, och är 

en stor tillgång för bilateral handel och investeringar.  Det enda finansiella inflöde som 83

kommer i närheten av storleken på diasporas remitteringar  i ”syd” är utländska direktinveste-

ringar (FDI). Andra fördelar med remitteringar än att de växer kraftigt för varje år och redan 

nu är så pass stora att de överskrider det internationella biståndet tre gånger om, är dess direk-

ta effekt och som inte kräver några finansiella ”bakåtflöden”.  I utländska direktinvesteringar 

kan sådana uppgå till lika mycket, eller mer, än den ursprungliga investeringen. Dessa be-

skrivs bäst i egenskap av utdelningar, vinster, royalties eller liknande. Detsamma gäller skul-

der som kan komma att överskrida det ursprungliga lånet genom återbetalning med räntor och 

amorteringar. Världsbankens data har också visat att migranternas remitteringar är mer stabila 

och mindre känsliga för externa händelser än utländska direktinvesteringar och skuldflöden. 

Då den globala finansiella härdsmältan 2008 i hög grad påverkade FDI och skuldflödena vi-

sar i den för övrigt  stigande remitteringskurvan inte mer än ett knappt märkbart nedfall. För-

delningen av remitteringar är dock mycket ojämnt fördelad över världens länder. Till exempel 

mottar bara Kina och Indien tillsammans en hel tredjedel av de globala flödena från diaspora. 

Dessutom är den ojämna fördelningen sådan att där den mänskliga utvecklingen ses som lägst 

var det endast år 2007 knappt en procentenhet som gick till de länder där behoven var som 

störst, vilket betyder ett fortsatt biståndberoende. Enligt UNDP 2009 bestod remitteringarna 

av 15 % av det officiella utvecklingsbiståndet.  84

 Att den ekonomiska utvecklingen får en betydande knuff genom de investeringar och 

affärsmässiga initiativ som diaspora skapar råder det inga tvivel om. I Somalia har till exem-

pel diasporan varit en drivande kraft i att utveckla en marknadsekonomi i landet och särkilt 

investerat i de lokala ekonomierna.  Diasporan har även varit viktig inom statsbyggande då 85

landets statsapparat fallerat efter många år av inbördes konflikter.  I Somalia har diasporan 86

särskilt bidragit med att etablera SME’s, där deras affärsverksamheter utgör ett brett spektrum 

av undersektorer, där allt från telekommunikation, småskaliga industrier, pengaöverföringar, 
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konstruktion och handel ryms. Produkterna eller tjänsterna som levereras från dessa är olika 

när det kommer till investeringsnivå, geografisk distribution och omfång men det är investe-

ringar som skapat arbetstillfällen, och även tillhandahållit prisvärda tjänster. Verksamheterna 

har även gett regeringen intäkter och skapat nya idéer och etablerat en ny praxis för lokala 

företag att bedriva sina verksamheter på och sättet att göra affärer. UNDP uppger vidare att 

upp mot 80 % av nya små-och medelinkomst företag (SME’s) i Somalia har möjliggjorts ge-

nom penningförsändelser från diaspora, och vilka därmed bidragit till företagens 

startkapital.  Särskilt Somaliland, som är en stabil region och ser sig själva som en självstän87 -

dig stat men ännu inte erkänts formellt som sådan av det internationella samfundet, har lockat 

till sig en mycket engagerad diaspora som bidragit på flertalet sätt, genom expertis, pengar, 

kunskap med mera.  Den informella ekonomin i Somaliland har särkilt sett en kraftig utveck-

ling genom etablerande av SME’s.  De flesta av dessa har antingen etablerats som en ny verk-

samhet individuellt eller som en grupp utgörande av diaspora, eller varit part som leder verk-

samheten på chefsnivå eller part i investeringar. Till exempel består ett stort telekommunika-

tionsföretag i Somalia av 30 - 40 procent av aktieägare från diasporan. Än vanligare är dock 

att de flesta av de stora företagen också leds och förvaltas av diasporan.  En av de största 88

utmaningarna i Somalia för en från hemlandet erfaren, oerfaren eller ung diaspora anses dock 

vara avsaknaden av en, av regeringen eller andra organiserade föreningar, tillsatt företagsin-

kubator. Då diaspora ska påbörja etablerandet av sina verksamheter hade en sådan kunnat 

stödja dem att skapa de bästa förutsättningarna för en hög tillväxtpotential inom den specifika 

lokala kontexten, vilken kan skilja sig kraftigt åt från hemlandet. Inte sällan är det enskilda 

oorganiserade individer som investerar och som behöver finna sina egna anläggningar, ta 

hand om infrastruktur och utbilda sig på området. Exempelvis är bristen på finansiella institu-

tioner och allmänna banker en utmaning att hantera. Genom att diaspora ofta inte kommer i 

organiserad form innebär det i sig att klara mycket på egen hand snarare än att använda sig av 

en gemensam röst. Resultatet blir dessutom att framtida återvändande diaspora behöver ge-

nomgå samma svåra väg, och viktig information om var förändringar behövs som mest inte 

når inte fram i den grad de skulle kunnat ha gjort. En ägare till ett hotell och restaurang lär 

exempelvis ha förklarat sin situation med att då han och hans vänner återvände med begrän-

 UNDP 2009:7-11 Somalia’s Missing Million: The Somali Diaspora and its Role in Development.87
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sade resurser fanns det vare sig vägledning eller stöd på marken som kunde ge hänvisning till 

vilka fallgropar som bör undvikas och vilka lokala lämpliga strategier det är klokt att använda 

sig vid etablerandet av en verksamhet i området.Varför den somaliska diasporan inte organi-

serat sig i högre omfattning beror särskilt på de splittringar som finns somalier emellan, vilket 

gäller inom landet såväl som i diasporan, och är en anledning till att utvecklingen inte går 

(ännu) snabbare. Andra anledningar till att inte vilja återvända för att investera i sitt hemland 89

kan vara bristen på lokal information, otillräcklig infrastruktur, brister vad gäller både hälso- 

och sjukvårdstjänster eller att inga organ i uppgift att verkställa den offentliga rätten finns på 

plats. Exempelvis har den somaliska diasporans partnerskap med lokalbefolkning inte alltid 

varit enkel, då sättet att göra affärer i hemländerna kan skilja sig åt från traditionella somalis-

ka affärsmetoder. Att som affärsman vilja ta in nya idéer kan i sig leda till att förvirring eller 

konflikter kan uppstå, men även rättsliga aspekter som avsaknad av ett adekvat regelverk kan 

sätta käppar i hjulet, för till exempel franchiseföretag. På grund av billig import riskerar även 

nya småskaliga industrier att bli utslagna från marknaden, då de heller inte äger statligt 

skydd. Vissa gånger kan det också vara att diaspora upplever att de behandlas som människor 

med pengar och misstänker att de blir lurade genom att överdebiteras, vilseledas eller på an-

nat sätt bli orättvist behandlade. Andra utmaningar är att finna arbetskraft som kan leva upp 

till de teknologiska kompetenser som krävs inom detta ofta snabbt föränderliga område. Den 

lokala utvecklingen erbjuder exemplevis sällan de utbildningar som skulle krävas och det blir 

därför ofta företagen som står för utvecklingen av en sådan arbetsstyrka. I de stora telekom-

munikationsföretagen i Somalia bedrivs utbildning för att klara den högutvecklade och kom-

plicerade tekniken.  90

 Att migranter generellt visat på en stort engagemang inom handel och investeringar i 

sina ursprungsländer är svårt att i siffror redogöra för, men de positiva utvecklingseffekterna 

av sambandet de emellan kan påvisas genom några exempel. Sverige har till exempel visat 

intresse i frågan om handel och investeringar, och den diskuterades på GFMD i Stockholm, 

maj 2014. Vad diskussionerna berörde var bland annat hur samarbetet kan förbättras mellan 

den offentliga och den privata sektorn vad gäller att underlätta utvecklingen av diasporans 
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bidrag till sina ursprungsländer (se fotnot för detaljerad information).  Konsumentverket i 91

Sverige har även nyligen lanserat en oberoende webbaserad prisjämförelsetjänst för remitte-

ringar; Money from Sweden, på uppdrag av regeringen. Målet med denna är att underlätta 

och sänka kostnader för konsumenter som vill remittera.  Den i inledningen nämnda välgö92 -

renhetsorganisationen AFFORD UK, har hållbart jobbskapande på agendan, och arbetar sär-

skilt med företagsutveckling i Afrika genom afrikansk diaspora. Projekten har drivits på egen 

hand eller i samarbete med andra så som VSO, EU, Storbritannien med flera. De aktiviteter, 

projekt och program som AFFORD genomför för att få kunskap om vilka behoven och så att 

jobb-målet kan realiseras och diasporas bidrag maximeras kan delas in i fyra huvudkategori-

er. Dessa är 1) Näringsliv och sysselsättningsutveckling, 2) Remitteringar och investeringar, 

3) Diaspora, engagemang och kapacitetsuppbyggnad, 4) Aktionsforskning, politik och 

praxis.  Ett exempel på ”jobb-projekt” som AFFORD drev igenom (punkt 1 och 3), är volon93 -

tärprojektet Supporting Entrepreneurs and Enterprises in Africa (SEEDA) i Sierra Leone och 

i Ghana. SEEDA syftade till att säkra försörjning genom att utveckla och ge stöd åt hållbara 

företag med hjälp av resurser som den afrikanska diasporan innehade i form av kompetens, 

kunskap och finansiering. Satsningen gällde i synnerhet små och medelstora företag i Afrika. 

Inom de första två åren av programmet, hade 70  personer i diaspora investerat  ett värde på 

över £ 120.000 i tid och pengar. De gav support till över 800 företag genom att hjälpa dem 

med affärsplanering, bokföring, marknadsföring, och med öppna bankkonton för att säkra 

kapital. År 2007/2008 etablerade AFFORD  ett stödcenter för företag i Freetown, (Sierra Le-

one) ett pilotprojekt. Åtföljt av affärscentret, fick AFFORD också finansieringsmöjligheter 

till att etablera AFFORD Sierra Leone (SL), som utgjorde ett självständigt organ med målet 

att  lokala sierraleonier skulle driva företaget och dess jobbagenda, genom företagsutbildning, 

opinionsbildning och affärsstöd. Det kommande året hade AFFORD SL expanderat till fem 

regionala städer och hade utbildat över 30 affärscoacher till att stödja företag. Projektet ska-

pade en vidare opinionsbildning kring stöd av mikro- samt små och medelstora företag 
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(MSMEs) genom att samarbeta med regeringen, mikrofinansinstitut och banker och underlät-

ta tillgången till kapital för att skapa en gynnsam miljö. AFFORD SL spelade också en roll i 

den nationella årliga tävlingen "”Dragon’s Den’ style ‘Business Bomba” för att hitta landet 

bästa småföretag. Showen sändes i radio och tv och bidrog till att främja betydelsen av 

MSMEs för landets ekonomi. De vinnande pristagarna tog under en ceremoni emot ett pris på 

$ 20,000 av Sierra Leone’s president.  94

 I korthet kan även tilläggas de sociala aspekter som är sammanlänkade till remitte-

ringar.  Det har visat sig att de transnationella banden mellan familjer som separerat fysiskt 

stärks då den emigrerade skickar pengar, liksom att de sociala banden kan försvagas, skapa 

utanförskap och  konflikter vid motsatsen. Pressen att leva upp till förväntningarna att remit-

tera innebär heller inte sällan en ekonomisk och social press för migranter genom de många 

utmaningar som kan komma att ligga de vid fötterna vid etablerandet i det nya hemlandet.  95

3.1.2 Sociala remitteringar 

Begreppet remitteringar kan likaså användas i samband med andra typer av överföringar än 

ekonomiska. För att namnge de värderingar och idéer som kan bidra till olika typer av sam-

hällsutveckling samt fattigdomsbekämpning genom migrationsflöden, har kategorin sociala 

remitteringar uppstått.  Enkelt beskrivet kan sådana överföringar vara i form av ny teknik 96

och kompetens, nyvunna erfarenheter och kunskaper eller nya kontakter, som vid ett kortare 

eller längre återvändande gynnar människor och driver samhällsutvecklingen framåt.  Flö97 -

den av sociala remitteringar cirkulerar runt på många olika sätt. Det kan vara dels då migran-

ter besöker eller återvänder för att leva i sina ursprungssamhällen (cirkulär migration), dels 

då icke-immigrerande personer reser för att besöka nära och kära, eller andra till exempel yr-

kesmässiga kontakter, i deras nya hemländer. Andra möjliga sätt där sociala flöden sker är 

genom e-mails, brev, telefonsamtal eller bloggar. En sådan virtuell kommunikation beskrivs 

ofta som virtuell cirkulation, ett begrepp som på senare år kommit att användas allt oftare och 

som getts en stor betydelse. Att röra sig (cirkulera) virtuellt behöver inte, liksom i cirkulär 
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migration, inkludera en fysisk förflyttning men är ändå ett starkt verktyg som möjliggör över-

föringar av värderingar och idéer.  Det är naturligtvis även så att sociala överföringar i fråga 98

om till exempel politik, religion eller genusfrågor, påverkas och påverkar andra globala kultu-

rella flöden som förändrar människors beteenden och värderingar, genom användningen av 

internet eller att se på televisionen. I sociologens Peggy Levitt’s bok The Transnational Villa-

gers från år 2001 användes för första gången begreppet sociala remitteringar för att upp-

märksamma det faktum att migranter inte enbart skickar pengar till sina ursprungsländer utan 

även andra värden. I boken fördelar hon sociala remitteringar till fyra olika typer, som är: 

normer, identiteter, praktiker och socialt kapital. Det har sedan boken skrevs gått en bra bit 

över 10 år, och en hel del forskning har gjorts på området. I artikeln "It's Not Just About the 

Economy, Stupid" - Social Remittances Revisited, som finns att läsa på Migration Policy’s 

hemsida, görs en ansats till att sammanställa några av forskningsresultaten angående sociala 

remitteringar. De lyfter bland annat fram det naturliga utbytet som sker mellan migranter och 

de människor som före ankomsten levde i det nya landet. De sedan tidigare boende i landet 

kan komma att utmanas av de nya sätt från migranterna bär med sig, och vice versa, kan det 

innebära en utmaning för migranten som behöver anpassa sig till ett nytt system och de sätt 

som människorna i det nya samhället har. Vad migranterna för med sig och möts av i det nya 

samhället avgör så även vilken typ av sociala remitteringar som kommer att cirkulera. Vissa 

grupper har till exempel av tradition lätt för att delta, omorganisera sig och anpassa sig till 

nya omständigheter, medan andra transplanterar redan välutvecklade organisationer där mo-

dellen utgår från traditioner av hierarkisk struktur och traditionsenlig utbildning. Hos den se-

nare faller därmed sig följderna kanske inte lika naturliga för anpassning till nya former och 

flexibilitet som i den tidigare nämnda, och deltagandet uteblir i högre grad. I de fall som 

nämns i artikeln förde den förstnämnda gruppen med sig nya sätt att förhålla sig till deadli-

nes, signerande av kontrakt och organiserade scheman. I den sistnämnda innebar det i stället 

att den traditionsenliga utbildningen för barn förstärktes i (det tidigare) hemlandet. Migratio-

nen mellan land till land, såväl som från landsbygd till stad kan även medföra förändringar 

vid ett återvändande, exempelvis i genusrelationer och modeller där särskilt kvinnor ofta stäl-

ler högre krav på exempelvis sina arbetsförhållanden samt att dess deltagande i aktiviter setts 

öka. Inte minst gäller det inom religiösa institutioner som förstoras genom att utvecklas till att 

 SOU 2010:40, s. 15698
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bli även sociala och kulturella mötesplatser. Vidare kan människors konsumtionsmönster för-

ändras, liksom föreställningar om allt mellan romantik, sexualitet och preventivmedel, musik, 

mat, hälsomedvetenhet, demokrati,  respekt för lag och ordning/rättsstatsprincipen, utbildning 

eller att helt enkelt genom att tänka annorlunda, kanske mer ”utanför boxen”. Det är exempel 

på nya erfarenheter och beteendemönster som migranter bär med sig och inför i sina tidigare 

samhällen. De förändringar som sker (från båda håll) kan vara såväl negativa som positiva, 

och påverkar vad migranten för med sig tillbaka hem. Det är inte alltid uppskattat i ur-

sprungssamhället, och en oro är ofta de nya sätt som den återvändande kommer att försvaga 

familjen, att den medför dåliga vanor och blir dåliga förebilder, att den sexuella toleransen 

höjs, konservativa religiösa värderingar som finansierar fundamentalismens verksamhet, kri-

minella medför ny teknik för kriminella handlingar och tagit del av internationella kriminella 

nätverk. En annan oro kan vara att gruppen ses med negativ blick av utlandet. I artikeln fö-

reslås vidare en mer inkluderande definition av begreppet sociala remitteringar där även kul-

turella inslag såväl som sociala ingår,  samt där elementen differentierar mellan å ena sidan 

individuella överföringar och å andra sidan kollektiva. När sociala remitteringar tar kollektiv 

form kan resultatet till exempel utmynna i nya typer av sportanläggningar, brandstationer 

med egna brandbilar, hälsokampanjer eller annat som migranter gemensamt valt att införa i 

ursprungslandet. Samarbete mellan immigranter och icke-migranter i ursprungslandet kan  

naturligtvis också ske. Artikeln nämner ett projekt som var att skapa nya sportkomplex. Tan-

ken bakom idén med var  att de sågs som möjligheter att stötta ungdomen, hålla samman fa-

miljer, hitta talanger och för  sitt eget nyttjande när diaspora åkte på semester till ursprungs-

landet. Detta bygget blev början på nya idéer, som att bygga nya vägar till anläggningen och 

till stranden som låg intill, vilket även möjliggjorde att turistnäringen skulle öka i området. 

De nya ”amerikansk-influerade” idéerna inspirerade även till att våga ”tänka stort” och skapa 

bättre infrastruktur liksom att respekten och förståelsen för planering, framsteg och utveck-

ling ökade. Andra exempel är då diaspora skapat attitydförändring gentemot statens ansvar 

och bidragit till en ny medvetenhet om vad som kan förväntas av den. Det kan vara genom att 

till exempel, kollektivt ha sökt finansiellt stöd hos regeringar, eller kommunalt ansvariga och 

på så sätt kan de ha statuerat ett gott exempel på ansvarsutkrävande från staten, något som 

kanske inte betraktats som självklart i alla samhällen. Vilken betydelse sociala remitteringar 

har är fortfarande en ganska outforskad del av hur diasporor påverkar utvecklingsarbete en-
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ligt artikelns författare. Det kan ändock sägas vara en mycket viktig del av hur dessa bidrag 

från migranter i diasporor påverkar utvecklingen i sina ursprungssamhällen, vare sig det är 

som potentiella resurser eller som motstånd. I artikeln påpekas därför att sociala remitteringar 

är en betydande del inom utveckling och att det behövs ta hänsyn till på en högre nivå såväl 

inom andra arbetsområden som arbetar med diaspora.  Ett annat exempel på när socialt kapi99 -

tal överförts av diaspora till sitt ursprungsland kan illustreras genom en grupp somaliska dok-

torander. Genom elektronisk kommunikation skapade dessa personer möjligheter för online-

studier för att hjälpa till att etablera Mogadishu Universitet samt till att driva undervisning på 

Hargeisa Universitetet.  I Sverige finns det flera goda exempel som även kan illustrera den 100

svensk-somaliska diasporans utvecklingsbidrag. Ett av dem är the Somali-Swedish Resear-

chers Association vilken är en organisation med bland annat svensk-somaliska medicinfors-

kare. Deras arbete består av att informera och påverka lokala aktörer att förbjuda kvinnlig 

könsstympning. Genom att involvera allt från klanledare, religiösa grupper till klinikers för-

lossningspersonal försöker de att påverka på en bred front i samhället. Tillsammans med lo-

kala organisationer har forskarförbundet även utarbetat ett förslag om förbud mot kvinnlig 

könsstympning vilket nu behandlas i Somalilands riksdag. Samma organisation har också 

andra projekt på gång där förbundets läkare, psykologer och forskare står i samarbete med 

Amoud University. Där ämnar de skapa ett utbildningsprogram för barnmorskor i syfte att 

förbättra hälsovården för mödrar och barn. Ett sådant program hoppas de innebära att kvinnor 

börjar hävda sina grundläggande rättigheter till hälsa, att de vidareutbildar sina kollegor och 

kan ger de kunskap om psykologiska behandlingar, liksom att kvinnor i högre grad deltar i 

beslut som påverkar deras egen och sina barns hälsa.  101

3.1.3 Politiska remitteringar 

En annan kategori där den sociala aspekten spelar in på områden där diaspora är verksamt i 

sina ursprungsländer är på den politiska nivån, det vill säga politiska remitteringar. Sådana 
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syftar på erfarenheter, ekonomiska flöden, kunskaper, eller normöverföringar som leder till 

förändringsprocesser på politiskt plan. De kan ske direkt eller indirekt och kan innebära att 

högre grad av jämställdhet börjar ta form eller att demokratiska styrelseformer införs. Politis-

ka remitteringar är ännu ett ganska outforskat område, men börjar tilldra sig allt större upp-

märksamhet. Till exempel har organisationen Delmi nyligen lanserat en kunskapsöversikt för 

diasporas politiska påverkan. Rapporten redovisar dessvärre få siffror eller andra konkreta 

exempel som redogör för hur den politiska situationen påverkats genom riktade finansiella 

stöd eller andra indirekta eller direkta bevis för diasporas inverkan. Det finns dock några un-

dersökningar som funnit att det råder viss korrelation mellan migration och kvalitén på ur-

sprungslandets politiska institutioner, och vidare att diasporamedlemmar bidrar till fred och 

till annan politisk utveckling i högre grad i ursprungsstaten om de är väletablerade i hemlan-

det. Vilken typ av normöverföring beror även på vilka värderingar som råder i det nya hem-

landet. Exempelvis fann forskning att det fanns ett positivt samband mellan ’krav på politisk 

ansvarsskyldighet’ och migration, vilket även visat sig vara starkare om hemlandet varit en 

stat med lägre korruptionsnivåer än om migranterna levt i ett land med hög korruption. Vilka 

attityder som migranter anammar i ett demokratiskt land behöver dock inte vara just de libe-

rala och demokratiska attityderna, någon sådan automatisk koppling finns inte utan till exem-

pel radikalisering är inte heller helt ovanligt.  Den starkaste kanalen för överföring av hem-

landets värderingar är enligt Delmi-rapporten, den sortens kommunikation som sker med fa-

milj och vänner vilka lever permanent i ursprungslandet. De menar att migranter som stannar 

i mottagarstaten oftast är mer framgångsrika och genom att de är bättre integrerade i hemlan-

det, är även deras socialisering mer djupgående, och att deras syn på demokrati är positiv. 

Därmed är förutsättningarna att de goda erfarenheterna av demokrati förmedlas och gör ett 

starkt intryck på sin familj, vänner, och nätverk i ursprungslandet högre. Ett annat sätt som 

demokrati eller annan normöverföring kan ske är genom utlandsutbildade personer som får 

inflytelserika poster vid ett återvändande, vilket ofta är fallet, och därigenom har möjligheten 

att driva igenom (demokratiska) reformer.  Översikten konstaterar att lite forskning finns på 102

området vilket även är tydligt i informationssökningen för detta arbete. Det är dock uppenbart 

att, som kunskapsöversikten också skriver att detta område kan ses som en tredje våg av för-

ståelsen av diasporors olika bidrag till sina ursprungsländer där många forskningsprojekt stu-

 E.Lundgren Jörum, Å.Lundgren. 2015:2, 4, 7-8, 10-11, 33 Politiska remitteringar. Delmi kunskapsöversikt102



	 	 "41

die pågår under skrivandet av denna. Ett sådant sker till exempel på Oxford University, vilket 

går under namnet Political Remittances: Understanding the Political Impacts of Migration 

och väntas vara klart den 30:e september 2016.  En hel del exempel, men mindre forskning, 103

menar författarna till boken Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa, 

talar för att diaspora kan vara en viktig del av länders utveckling av demokratiseringsproces-

ser. Då återvändande migration inte sällan är cirkulär (se begreppsförklaring) skapar den ut-

rymme för utbyten och reformer inom utveckling av statsbyggande, eller på det sociala om-

rådet. De sociala remitteringarna spelar här in och kan ha påverkat dessa reformer och utby-

ten, vilka ofta skapats på ett innovativt sätt. Diasporans roll är inte bara relevant vad gäller 

politiska säkerhets- och utrikespolitiska frågor för konfliktfyllda länder som till exempel So-

malia, eller i sköra utvecklingslägen som handlar om fred och mänsklig säkerhet. Länders 

diaspora innebär även utmaningar inom andra politiska fält som sker genom multilateralt 

samarbete, där olika nationer för olika politik, och då inte minst inom migrationsrelaterade 

frågor, något som kan orsaka spänningar länder emellan. Sambandet mellan diaspora och po-

litiska remitteringar kan även innebära att en motsatt effekt på demokratisering för länders 

utveckling, exempelvis genom att radikalisering sker i exil och där terrorgrupper stöttas i ur-

sprungslandet, eller regimanhängare som på olika sätt stärker en stat som bryter mot de 

mänskliga rättigheterna. På detta område finns därmed stor oro från många regeringar och 

inom akademin. Inte minst ledde attentaten den 9:e september 2011 i New York till insikten 

att såväl stater som individer har kapacitet att hota inte bara den globala säkerheten utan även 

den inrikes. Det har funnits, och finns, även rädsla inför att diaspora-grupper importerar kon-

flikter från sitt ursprungsland in till sitt nya samhälle. Denna rädsla för hot mot säkerheten 

har sammanflätats med immigration och i hög grad påverkat diskursen i väst. Samtidigt finns 

på senare år även den parallella kunskapen om diasporas bidrag inom utvecklingssektorn, 

bland annat som aktörer inom statsbyggande och i fred- och försoningsprocesser, och att vis-

sa konfliktdrabbade länder rent av är i beroendeställning gentemot sin diaspora och dess re-

mitteringar till landet, såsom Somalia.  104
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Vad gäller Somalia finns studier från Finland, om än något daterade, på antalet regeringsmed-

lemmar som kan sägas vara en del av den cirkulära rörelsen som migration ofta innebär. So-

malia exemplifierar här ett mycket positivt exempel på politiskt engagemang från diaspora 

som i hög grad påverkat utveckling i landet. I de omkring två decennierna som Somalia lidit 

av konflikter och svårartad statskollaps har flertalet försoningskonferenser hållits utanför 

Somalia. Under 1990-talets början var spelade inte minst Somalilands diaspora en viktig roll i 

återuppbyggnaden av regionen. Somalilands många drivna företagare var de som i stor ut-

sträckning finansierade de försoningsprocesser som lade grunden för regionens nu rådande 

stabilitet. Framgångsreceptet var samarbete mellan aktörer såväl inom som utanför landet, 

och tillsammans lyckades de återställa lag och ordning, och bygga fred. Den somaliska di-

asporans politiska engagemang och inflytande på statsbyggande och omstrukturering av lan-

dets politiska system kan illustreras genom de återvändande somalier som idag sitter på de 

ledande positionerna inom landets politiska institutioner. Faktum är att somalisk diaspora se-

dan konferensen Arta Peace år 2000 i Djibouti hölls, och i vilken det beslöts om att öppna 

upp för diaspora att engagera sin i den nationella politiken, innehar såväl ledande poster inom 

staten, politiska partier, riksdag, kansliet och överlag ledande poster inom offentlig förvalt-

ning inom Somalia, däribland Somaliland och Puntland.  I Somaliland är till exempel de två 105

största partierna Justice and Welfare Party, och Wadani grundade av diaspora, det förstnämn-

da av Faysal Ali år 2001 och det andra av Abdirahman. De båda grundarna leder partierna 

sedan den dag de uppstod. Cirka hälften av Somalias och Somalilands statschefer, premiär-

ministrar, och ministrar på nationell och regional nivå kommer från diasporan. I Somalias 

regering utgör diaspora en andel på 50 procent av dess medlemmar, samtidigt som deras när-

varo betydligt mindre i de regionala församlingarna. Vidare verkar landets diaspora ha spelat 

en betydande roll sedan Djibouti-konferensen vad angår att styra landets politik bort från 

väpnade gruppers monopol och i att hjälpa obeväpnade civila aktörer och stödja tillväxten av 

civilsamhällets organisationer.  Under den av Kenya ledda fredsprocessen år 2002-4, ökade 106

trenden att inkludera diaspora inte minst på grund av det växande intresset för och dess posi-

tiva engagemang inom politiken, en uppfattning som även förstärktes genom att klaner me-

nade att diaspora förtjänar ett erkännande genom att de visat stöd för klanen i kristider. Alla 
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somaliska klaner finns representerade inom de somaliska diaspora-medlemmarna i den natio-

nella politiken. En rapport från UNDP menar att betydelsen som diaspora haft för återupp-

byggnaden av det politiska systemet i Somalia inte rymmer inom rapportens ramverk,  men 

dess nationella politiska engagemang är helt klart ett av de mest betydande områden som den 

somaliska diasporan verkar i. Den somaliska diasporans politiska deltagande och inflytande 

på inte minst statsbyggande och omstrukturering av landets politiska system har haft ett så 

pass stort inflytande att det också ibland kraftigt ifrågasatts. Många kritiserar exempelvis den 

inverkan de haft vad gäller hur statliga institutioner återuppbyggts. Ibland kritiseras de även 

för att vara opportunister som återvänder i fredstid men lämnar landet så snart problem upp-

står, istället för att stanna kvar och lösa dem.  Att återvända till Somalia kan vara särskilt 107

svårt för diaspora ur den andra generationen. För dem är dock det politiska engagemanget 

högt. Det beror ofta på att en person som är väletablerad i hemlandet drar nyttja av de resur-

ser och möjligheter som erbjuds där i form av tillgång till media, tid, resurser och inte minst 

sin yttrandefrihet, vilken möjliggör att föra en politisk agenda. Priset som diaspora behöver 

betala om en kompromiss inte godtas i ursprungslandet är inte särskilt högt i motsats till för 

de aktörer som befinner sig på plats. Dessutom kan de såväl personliga belöningarna som de 

sociala mobiliseringsrörelser som kan uppkomma då diaspora handfast kämpar för en sak 

vara goda anledningar att fortsätta föra ett politiskt engagemang.  108

3.2 Diaspora inom (post-) konfliktområden 

Inledningsvis kan sägas att det inom litteraturen finns två olika synsätt på diaspora som enga-

gerar sig i konfliktområden. Det ena, som är det mer traditionella synsättet, menar att diaspo-

ra bidrar till konflikt och det senare att diaspora framförallt är bidragande till stabilitet och 

fredsutveckling i konfliktdrabbade områden. Den mer konventionella synen på diaspora lever 

vidare inom särskilt IR-litteraturen där vissa teoretiker menar att nya krig möjliggörs genom 

indirekta eller direkta stöd från internationella nätverk. Det innebär stöd i form av exemplevis 

penningtvätt, know-how, ”missriktade” remitteringar eller ny krigsteknik. Litteratur om Afri-

ka har överlag handlat om olika ekonomiska aspekter, som arbetsmarknad, investeringar för 
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utveckling, färdigheter, brain drain och på senaste tiden remitteringar enligt Liisa Laakso som 

skriver i boken Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa. Mindre fo-

kus, trots den uppmärksamhet som riktats mot diaspora och att allt fler räknar in diaspora 

som en legitim röst i internationella beslut, har legat på diaspora som aktörer vilka stödjer 

fredsbyggande, influerar rådande normer, eller som förespråkar internationell medling och 

andra former av ingripanden.  I Somalia har diaspora visat dubbla sidor genom sina insatser 109

och bidrag inom fred och konflikter. Vid vissa tillfällen har förödande konflikter blivit under-

blåsta på grund av diasporas engangemang, medan det vid andra tillfällen har bidragit till att 

människor fått en livlina, och ett skyddsnät vilket fångat upp miljontals som annars riskerat 

att omkomma.  Särskilt utmärkande i sammanhanget är de framgångar som infunnit sig i 110

Somaliland.  

 Detta avsnitt undersöker hur diaspora kan dels medverka eller bidra till konflikt i ur-

sprungslandet, och hur diaspora kan vara en del av fredsskapande processer.  

3.2.1 Diaspora som orsak eller förstärkare av konflikt 

Att den konventionella synen på diaspora som krigsuppviglare och militanta i deras sätt att 

beblanda sig med de lokala angelägenheterna är inte någonting som den nya litteraturen inom 

migration och utveckling förnekar existera. Det har nog inte undgått någon att diaspora i nord 

ibland rekryteras till terrornätverk som Al-Shabaab för att ingå i det globala jihad. I Sverige 

rekryterade till exempel en svensk-somalisk man soldater i Rinkeby, Stockholm, för att ingå i 

det så kallade Hizbul Islam.  Forskning som undersökte huruvida det fanns någon korrela111 -

tion fanns mellan diasporas typ av aktivitet inom olika stadier av en konfliktcykel upptäckte 

inte några sådana förutsägbara samband. Undersökningen jämförde fallstudier av diasporas 

insatser på olika stadier av konflikten.  Förhoppningen var att identifiera kritiska punkter i en 

konfliktcykel, i vilka riskerna var högre att diaspora ingriper på ett sätt som förstärker kon-

flikten. Studien fokuserade på tio fall med konflikter inom olika världsdelar som kunde till 

viss del representera den världsdelen. Dessa var Afrika, Asien, Mellanöstern och Europa. De 
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resultat som studien ändå kom fram till var att ”historien räknas”, ett från fallstudierna ge-

nomgående svar; från Eritrea till Armenien, Kambodja till Kroatien, och Palestina till Israel. 

Forskarna påpekade därmed även att en utvärdering av det historiska sammanhanget hjäper 

både analytiker och beslutsfattare att förstå ambitioner, intressen, och mål hos diasporor som 

vill verka i internationella konflikter. Boken kom också fram till att utflyttade befolknings-

grupper är en heterogen grupp som både vill bidra till fred och att förstärka konflikter, och 

ibland på en och samma gång. De skriver vidare att de politiska beslutsfattarna bör försöka 

stödja konfliktlösning genom att skapa kanaler för de positiva bidragen från diaspora, samti-

digt som det är nödvändigt att finna sätt att mildra effekterna av negativa diasporiska inter-

ventioner av diaspora i konfliktområden. Enbart i ett fall fanns tendenser att diasporans in-

tressen skulle ha sin tonvikt i att bidra till konflikt snarare än att skapa fred, vilket var den 

kroatiska diasporan som önskade självständighet och utnyttjade illegala marknader för att 

tillgodose landet med vapen. Att poängtera är att allas mål varit fred, men bara under vissa 

villkor. Vidare ansågs det att diaspora nog snarare bör ses som en gränsöverskridande aktör 

snarare än personer och grupper som har anknytningar till ett ”hemland”, tillika ett ”ur-

sprungsland”. De ser ändå att ett svar på problematiken skulle kunna vara en modell där hem-

landet analyserar sina politiska möjligheter, i samband med att det finns ett internationellt 

normativt klimat som uppmuntrar eller fördömer diasporisk aktivitet inom en viss konflikt. 

Till stor grad påverkas och formas, enligt denna volym, diasporors ingripanden av hemlan-

dets möjligheter och hinder till att ingripa i ursprungslandets konflikter, men så även av de 

transnationella rum de befinner sig i. För att leta efter en förutsägbar teori om diasporisk in-

blandning i internationella konflikter behövs inte minst de transnationella politiska strukturer 

som påverkar och möjliggör gränsöverskridande organisationer med politiska ambitioner, av 

exempelvis diaspora att studeras, och enligt skribenterna behövs förmodligen mer forskning 

på området om en förutsägbar modell ska kunna utformas.  Delmi-rapporten om politiska 112

remitteringar, stöder forskningsresultatets slutsats om att det inte går att dra generella slutsat-

ser om hur diasporor och migranter agerar vid väpnad konflikt i ursprungslandet, och heller 

inte vilka effekterna blir av deras ageranden eftersom såväl ageranden som resultat är alltför 

kontextberoende.  113

 H. Smithand, P. Stares 2007:4, 9-12, viii-ix Diasporas in conflict: Peace-makers or peace-wreckers?112
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 Enligt UNDP har diasporan varit en starkt bidragande orsak till 90-talets inbördeskon-

flikter mellan olika klaner i Somalia. Uppgifter talar för att diasporan hjälpte till att leda lan-

det till politisk, social och ekonomisk undergång genom att diaspora-klanmedlemmar ska ha 

finansierat konflikterna. Inrättade kommittéer i Somalia fungerade även ibland i kombination 

med initiativ tagna utanför Somalia. Genom kommittéerna kunde ett engagemang ske på ett 

mer strukturerat sätt. I Norge 1994 lär enskilda månadssummor som remitterats till Somalia 

inte sällan legat på 300 USD. Belopp på mellan 500.000 och 5.000.000 USD har enligt upp-

gift uppskattats att ha använts till stöd för klankonflikter.  I avsaknad av en stabil regim och 114

med en stor diaspora med olika intressen är det föga märkligt att det råder oenigheter om 

huruvida det är en bra idé eller inte med dess inblandning i landet. Många rebelliska rörelser 

lär också sett framgångar på grund av diasporans insatser; så som the Somali National Mo-

vement (SNM), Islamic Courts Union (ICU), Al-Shabaab och Hisbul-Islam. När diasporan 

bidragit till konflikt, uppror, eller stöttat oppositionsrörelser sker det oftast genom finansiellt 

politiskt stöd, vapen, soldater, propaganda, politiska representanter, publicitet eller att diaspo-

ra rekryterats av militanta grupper. Regionala regeringar tillsammans med väst har menat att 

diasporas inblandning inte bara förvärrar klankonflikter utan även fördjupat maktkampen 

mellan den somaliska regeringen och oppositionen. Abdile (Laakso 2014) tar upp exempel 

som visar på att regeringen till exempel kan bli mer omedgörliga när det kommer till att 

kompromissa. Vad angår den somaliska diasporan är vidare, enligt UNDP:s landsdirektör för 

Somalia, den största svårigheten att få den att mobilisera sig och agera på samma grunder av 

mål, regler och procedurer som UNDP. Denna utmaning är det primära som behöver redas ut 

fortsätter han, och det faktum att unga i diaspora blir sjävmordsbombare trots att de kunnat 

leva ett liv fullt av möjligheter, istället för att bomba sitt eget folk.  115

3.2.2 Diaspora som fredsbygggande aktör inom konflikt 

Diaspora spelar som nämnts också en roll inom fredsbyggande processeer. Att bygga upp 

samhällen i en tid efter konflikt eller kris krävs brådskande åtgärder i form av att exemplevis 

införa återanpassningsprogram, strategier för nationell återuppbyggnad och att skapa ekono-
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misk tillväxt.   Åtgärder inom utveckling/fredsbyggande kan vara att ge återintegreringsstöd 116

till före detta soldater, flyktingar och internflyktingar som återvänt, förbättra en för alla till-

gänglig social utveckling i form av utbildning och sjukvård som sker på lika villkor, återupp-

bygga offentliga funktioner som infrastrukturen av till exempel vägar, telekommunikation, 

vatten och elektricitet, eller att förbättra en ekonomisk utveckling som stimulerar utveckling 

av privat sektor som ökar investeringar, handel och sysselsättning.  Som nämnts i kap. 3.1 117

är en fördel med diaspora att de kan agera med direkt effekt, och är därför en viktig aktör vid 

olika former av krissituationer. Diasporan har även en särdeles viktig roll att spela i post-kon-

fliktområden, i övergångar från diktatur till demokrati liksom i övergångsekonomier genom 

dess potential att upptäcka var brister finns och vilka som är de nyckelkompetenser och re-

surser som krävs för att en övergång ska kunna ske så dynamiskt som möjligt. Deras bidrag 

kan här särskilt bestå av att introducera nya sätt att göra saker på där det behövs förnyelse, 

däribland ekonomiska och politiska idéer och annan typ av kunskap, men även av finansiella 

bidrag.  I sköra områden och situationer krävs det vidare ofta en noggrann kontextuell ana118 -

lys om vilken typ av projekt som för processen i rätt riktning, då risken finns att projekt leder 

till att istället för att skapa fredliga hållbara samhällen får konflikter att blomma upp eller att 

nya skapas. Det blir därför också extra viktigt hur och av vem som utför  sådana analyser.  119

Detta speglar även en grundläggande princip inom Agenda-30, som ska i högre grad än tidi-

gare tillämpa en fit for purpose-ansats.  120

 Synen på att diaspora finansierar och på andra sätt bidrar till konflikter har bidragit till 

att resurser som gett bränsle åt konflikter stramats åt, vilket också i viss mån medfört att stör-

re ansatser gjorts på att investera i lokal försoning, enligt UNDP. Den somaliska diasporans 

bidrag inom fredsskapande var, enligt Centrum för forskning och dialog (CRD) och somalisk 

lokalbefolkning, starkt deltagande i de somaliska försoningsprocesserna, och lyckades inte 

bara tillhandahålla finansiering utan också desarmera spänningarna mellan klaner. Metoden 
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var att, dels bistå de äldre i att lösa klankonflikter, dels genom att klanmedlemmar i konflikt 

inom diasporan tillsammans besökte områden som ett lag. Tillvägagångssättet underlättade 

därigenom lokal försoning. För att vidare stimulera viljan att upprätthålla freden gavs eko-

nomiska incitament i form av kollektiva kompensationer för skador (”Diya”- betalningar) och 

löften om att återupprätta lokala anläggningar såsom skolor och hälsokliniker. Diasporans roll 

i det lokala fredsbyggandet omfattas ofta av att just bistå lokala aktörer att etablera förvalt-

ningar på lokal, regional och nationell nivå.  Andra sätt diasporan bidragit inom fredspro121 -

cesser, konfliktlösning och införlivande av goda styrelseformer än att stärka lokalsamhällets 

deltagande av processer, är genom medling, eller lobbying för stöd till diasporas lösningar på 

den våldsamma konflikten från det internationella samfundet. Ett av de lyckade fredsprogram 

som diasporan initierat är The Peace Initiative Programme (PIP), och vars ändamål var att 

lösa klankonflikter. Programmet var till en början ett pilotprojekt (2007) i Somaliland och 

Puntland. Även i detta exempel löstes konflikten tillsammans med traditonella, regionala och 

religiösa ledare. Direkta och indirekta metoder användes för konfliktlösning. De flesta av 

medlemmarna i PIP hade ingen formell utbildning i tekniker för fredsbyggande, utan bidrog 

till konfliktlösning genom egna utarbetade metoder grundade på lokal kännedom om politik 

och sociala normer, sedvanerätt och religiös lag, och verkade vara den kunskap som sam-

manhanget krävde. Det är just genom hantering av den sociala gruppdynamiken i det soma-

liska samhället som konflikter kan lösas, och genom att engagera de religösa ledarna i pro-

cesserna menar Abdile i boken Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Af-

rica. Detta var också möjligt genom att, enligt Abdile, den somaliska diasporan accepterats 

av den somaliska befolkningen. Vetskapen om att diaspora-medlemmar förmodligen förlorat 

anhöriga i inbördeskriget, har erfarenhet från våldtäkt eller andra former av kränkningar som 

strider mot MR, ger de en moralisk auktoritet att komma med invändningar mot konflikten 

och beblanda sig i landets utveckling. Dessutom anses deras engagemang i landet som per-

manent till skillnad från icke-somaliska experter som snarare anses ha en temporär 

agenda. Det är även så att många, bland dem europeiska länder, inte tar politiska initiativ 122

till att samarbeta med en viss typ av länder eller med diaspora med anledning av huruvida det 

är ett konflikt-drabbat samhälle eller inte. Diasporan kan därför utgöra den enda aktör som 

 UNDP 2009:7-9 Somalia’s Missing Million: The Somali Diaspora and its Role in Development.121

 L Laakso och P. Hautaniemi, 2014:89-91, 93  Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa,122



	 	 "49

engagerar  sig i området, vilket i sig kan vara en anledning att inte separera fredsbygge från 

utveckling.  Enligt M.V Hoehne och M.H. Ibrahim i samma ovan nämnda bok, har fram123 -

gångssagan Somaliland klarat försonande fredsprocesser, återställt lag och ordning, avrustat 

lokala miliser, och hållit sex fredliga val genom enbart lokalbefolkningen och diasporan. För-

fattarna skriver att eftersom Somaliland, som redan under inbördeskriget (1988-91) var mer 

stabilt än andra somaliska regioner, inte var en internationellt erkänd stat omgavs de inte av 

ett sådant internationellt stöd som andra post-konfliktländer, och få var intresserade av att en-

gagera sig i området. Den första fasen med försoningsprocesser leddes som vi sett av tradi-

tionella ledare, med visst stöd av diaspora. Den andra fasen, som bestod av att bygga upp 

landet och införliva framtidstro, skedde genom diasporans bidrag av ekonomiska remittering-

ar, etablerande av grundläggande sociala tjänster (inte minst skola), och investeringar i före-

tag och social utveckling. Att skapa tillit var enligt en av författarnas främsta uppgifter, vilket 

de anser skedde främst genom att skapa ekonomisk utveckling och utveckling av utbildnings-

system. De tillägger att, att diasporan, en icke-statlig aktör, hade en avgörande del i Somali-

lands utveckling förstärker förståelsen av att ett transnationellt engagemang med icke-statliga 

aktörer kan stödja statsbyggande och fredsskapande processer, och inte minst genom utveck-

ling av ekonomiska, sociala och politiska områden.  Den ekonomiska återhämtningen har 124

varit fundamentet för många av de somaliska regionerna till att uppnå politisk återuppbygg-

nad. Bidragen inom näringslivet anses av flera vara ett av landets viktigaste källor till syssel-

sättning för den lokala arbetsmarknaden. Dessutom skär deras verksamheter över de regiona-

la gränserna vilket i sig bidragit till lokalt fredsskapande och att nya relationer mellan olika 

samhällen kunnat bildas, vilket också syns i grannländerna och i omvärlden som har stor 

koncentration av somalisk diaspora. Till skillnad från andra externa aktörer, har den somalis-

ka diasporan även visat på stort mod när de investerat och agerat i ett klimat av stor osäkerhet 

och med påtagliga ekonomiska risker, investeringar som ibland kan bestå av personers livs-

tidsbesparingar.  Den somaliska diasporans mest betydande bidrag till sitt ursprungsland 125

sker enligt UNDP främst genom arbetet att etablera och stödja lokala institutioner i sin by, 
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distrikt eller region och genom att arbeta för internationella utvecklingsorgan. Att diasporan 

undervisat på lokala universitet eller kunnat bistå med teknisk support till regeringens depar-

tement genom de kunskaper och tekniskt know-how vid ett återvändande är några goda ex-

empel enligt UNDP.  WB anser också att den främsta utmaningen som Förbundsrepubliken 126

Somalia står inför idag är att återuppbygga legitima statliga institutioner, vilka i olika grader 

varit raserade sedan statskollapsen 1991.  Säkerhetsaspekten är vidare den största orsaken 127

till att migranter inte återvänder eller till att de inte blir långvariga och mindre villiga att in-

vestera i sitt ursprungsland. I Somalia är förutom säkerhetsaspekten, den klandelning som 

samhället består av och splittrar densamma en utmaning. Denna delning mellan grupper speg-

lar sig även i diasporan som har svårt att organisera sig som en helhet, då färska minnen av 

inbördeskriget finns med i bagaget och försvårar att enas över nätverk och sammanslutas i 

institutioner. Denna svåra barriär begränsar fredsarbetet enormt för diaspora, som nu agerar 

genom ett par lobby-grupper vilka sätter press och besitter förmågan att organisera sig för 

fredsfrämjande insatser.  Det finns både restriktioner för diaspora och för andra utomståen128 -

de, PIP (ovan nämnd diaspora-fredsorganisation) inkluderat, och uppenbara säkerhetsrisker 

finns för de som särklit arbetar för internationella organisationer. Dessutom innebär det än 

ännu högre risk att arbeta för organisationer som rör fredsbygggande, mänskliga rättigheter 

eller påverkansarbete än att arbeta med exempelvis försörjningsprogram. Neutralitet är vad 

som fungerat bäst. Attityder förändras dock alltmer, och som tidigare nämnts består alla de 

olika nivåer av ledningen av erfaren och välutbildad diaspora, medan många av de tidigare 

makthavarna och krigsherrarna antingen gått bort eller tappat makt.   129

 Vad som kan tilläggas är att den somaliska diasporan från näringslivet också spelat en 

nyckelroll i att mobilisera humanitärt bistånd i kristider. Vid humanitära kriser såsom över-

svämningar, torka, eller om medicinska behov uppstått efter våldsamma konflikter har di-

aspora påtagit sig uppdraget att bistå lokala organisationer med resurser, då sådan visat sig 

inte vara tillräckliga. Olika mediala resurser som diasporan bidragit med har även inneburit 

att reportage och berättelser om de mest utsatta, som inte får hjälp genom släkt i diasporan 
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kan höras och få den hjälp de behöver. Till exempel har diasporan många gånger skickat me-

del till de utsatta människor de fått information om via av dem etablerade medier som FM-

radio, webbplatser och TV.  Den typen av tidskrävande och bindande byråkratiska processer 130

och strukturer som offentliga välgörenhetsorganisationer är bundna till kan diaspora- indivi-

der och organisationer stå fria från, vilket innebär att deras insatser och resurser är mer flexib-

la och sätts in snabbare.  131

4. Diaspora i samarbete med andra utvecklingsaktörer 

Denna del av uppsatsen kommer att diskutera olika vinklar av samarbeten mellan diaspora 

och andra utvecklingsaktörer. Syftet är att lyfta fram hur olika parter går in i och påverkas av 

partnerskap och vilka åsikter och visioner som finns hos inte minst centrala partners som di-

aspora, regeringar, AU, EU och FN. Vilka typer av strategier och organisationsmodeller som 

ser ut att fungera bäst  kommer att avsluta detta kapitel.  

4.1 Vad utvecklingspartners bör ha i åtanke vid samarbeten med diaspora 

Diaspora har en tendens att glida mellan politikens olika arbetsområden på ett ganska osys-

tematiskt och oförklarligt sätt skriver Liisa Laakso. Inom EU’s många områden ingår diaspo-

ra i exempelvis sektorer som angår yttre förbindelser, utveckling, rättsliga och inrikes frågor. 

Detta menar hon är märkligt eftersom diaspora är en viktig medaktör genom regleringar av 

migration och internationella samarbeten och är, vare sig önskat eller inte, en viktig del inom 

politiken.  Områden där regeringar vanligen ser diaspora som potentiella partners är inte 132

minst inom diplomatiskt arbete, säkerhetsinterventioner och i utvecklingsprogram.  Särskil133 -

da fördelar med diaspora är att de kan få tillgång till platser där akut nöd råder. Ibland kan 

internationella aktörer inte få tillträde till platser, utan är helt beroende av lokala aktörer och 

av diaspora som kan röra sig fritt. Genom sina språkliga och kulturella kopplingar till samhäl-

len kan de då även vara de som bäst hittar fungerande lösningar.  I en studie från MPI och 134
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USAID har ytterligare områden ringats in som aktuella vad beträffar diasporas engagemang i 

sitt ursprungsland, och som samtidigt ger regeringar (hem-som ursprungsland) med intresse 

att inkludera diaspora anvisningar om hur diaspora kan stödjas och på ett mer aktivt sätt ingå 

i landets politiska projekt. Utan att gå in närmre på de olika områdena är de: direktinveste-

ringar av diaspora-företagare, diasporas investeringar i ursprungsländernas kapitalmarknader, 

diaspora-opinionsbildning, diaspora-filantropi, diasporaturism och handel med ”nostalgiva-

ror”, samt diaspora-voluntarism. Några har redan tidigare nämnts i andra sammanhang, men 

poängen är att det finns många fler områden att utveckla i samarbetet med diaspora än vad 

som nu är fallet.   135

 Regeringsorgan skriver Kathleen Newland från MPI i en forskningsrapport vilken un-

dersöker diasporas aktiviteter inom flertalet områden i sina ursprungsländer (se fotnot alt. av-

snitt 3.1), ser ofta många utmaningar med att engagera diaspora-individer och grupper. Såda-

na kan enligt studien innefatta en rädsla för att det finns dolda agendor eller att fraktioner de 

emellan uppstår, och det är vanligt att det ser ut att ske en favorisering av vissa grupper. 

Statsorgan upplever inte heller sällan en svårighet att urskilja om en organisation kan anses 

vara representativ för den befolkning som den vill agera för. Vidare kan det vara svårt att be-

möta den diversitet som diasporagrupper kan utgöras av. Enligt Newland, behöver regeringar 

ta hänsyn till att vissa diasporagrupper är välfinansierade och fullt kapabla att fullfölja sina 

dagordningar medan andra kan vara rika vad gäller engagemang och entusiasm men har en 

begränsad förmåga att agera i enlighet med efter den utvecklingsarena som de söker att delta 

inom. Länders regeringar som vill samarbeta med diasporor kan även behöva erinra sig om 

att vissa diasporagrupper inte bara har utvecklings-, humanitära eller ekonomiska mål utan 

även politiska mål i sina ursprungsländer, något som kan leda till att regeringar anklagas för 

inblandning av en stats inre angelägenheter.  I fall där diaspora medverkar i väpnad konflikt 136

i sitt ursprungsland och samtidigt äger ett medborgarskap i exempelvis ett EU-land kan de 

diplomatiska relationerna länderna emellan också påverkas starkt.  Ändå menar författaren 137

till  studien att det som oftast finns en utbredd samsyn och inställning hos de aktuella aktö-

 MPI.  Newland,, K 2010:2 Diasporas New Partners In Global Development Policy. (Migration Policy Institute och USAID)135

 Newland,, K 2010:3 Diasporas New Partners In Global Development Policy. (Migration Policy Institute och USAID)  De 136
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rerna på området, både i ursprungslandets- såväl som i mottagarlandets myndigheter, samt 

inom diasporan.  Det viktigaste för mellanstatliga organ enligt Laakso är att försöka få ett 138

grepp om de interna splittringar som kan finnas inom diaspora. UNDP Somalia lär vid tal om 

saken ha erkänt att de oftast samarbetar med individer framför grupper. De menar även att det 

vid alla tillfällen är av vikt att förstå personens eller gruppens eventuella politiska agenda då 

problem som traditionella och politiska meningsskiljaktigheter kan förekomma, och som inte 

återspeglar hemlandets eller internationella givares syften och strategier. Många som lämnat 

sitt land har gjort det som politiska flyktingar, vilket kan innebära en vilja påverka olika. Vis-

sa vill få sitt lidande erkänt inför det internationella samfundet och andra kan vilja förändra, 

byta regering, eller bara sätta sig upp mot den. Oavsett mål, är det för regeringar och mellan-

statliga unioner eller partnerskap en skör lina att gå på, då vetskapen finns om att dialog och 

förtroende snabbt kan försvagas hos den aktuella staten om oppositionens ståndpunkter i exil 

erkänns alltför långt. Likaså kan utbildningsnivån hos medlemmarna vara bra att uppmärk-

samma. Likt Newland skriver Laakso att vissa grupper kan vara välformulerade och högut-

bildade medan andra, vilket är en stor grupp enligt Laakso, saknar den kapacitet som är nöd-

vändig.  Samtidigt har diaspora ofta fördelar framför andra lokala grupper i samarbeten 139

med mellanstatliga organisationer och internationella organ. Laakso refererar till ett uttalande 

av UNDP som uppfattar att diaspora har en förståelse för vad ansvarsskyldighet, mänsklig 

utveckling och öppenhet innebär. Dessutom kan diaspora ha ett sofistikerat språk, och dessa 

komponenter tillsammans bidrar till att göra de mer tillgängliga.  I boken Migration in the 140

Service of African Development menar däremot författarna att diasporaorganisationer i vissa 

fall kan ges en allt för framträdande roll inom de alltmer överlappande politiska beslut som 

berör området för migration och utveckling. De menar att problem kan uppstå när frågan i 

hög grad reserveras för diaspora-organisationer, då regeringar ibland tenderar att förbise in-

terna motsättningar inom diasporan, liksom att inte ta hänsyn till grad av representativitet i 

förhållande till folket i det land där de verkar. Det är vanligt att olika organisationer ofta re-

presenterar olika grupper inifrån det gemensamma ursprungslandet och kan uppmuntra rivali-

 Newland,, K 2010:3 Diasporas New Partners In Global Development Policy. (Migration Policy Institute och USAID)  De 138
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tet de emellan. Det nederländska utrikesdepartementet utgör ett exempel där kapaciteten av 

vissa afrikanska organisationer kraftigt förstärkts och där medel getts till diaspora-organisa-

tioner i syfte att göra dem självförsörjande agenter inom utveckling. Frågan om kvalitet me-

nar författarna vidare inte är ett större problem då dessa organisationer i de flesta fall är, i all 

sin mångfald, uppkomna på initiativ från högutbildade diaspora-medlemmar. Däremot ifråga-

sätter författarna varför inte andra typer av organisationer som till exempel religiösa institu-

tioner som kyrkliga diaspora-organisationer, uppmanas att delta på de politiska arenorna utan 

endast en viss sorts organisationer. Skribenterna vill särkilt poängtera att vad diaspora har för 

önskemål inte heller nödvändigtvis ligger i linje med önskemålen från den lokala befolkning-

en lokalbefolkningen och / eller lokala myndigheter, även om de står både socialt och kultu-

rellt nära. Vidare menar de att i alla utvecklingsinsatser ska hänsyn tas till lokalbefolkningens 

röst och deras prioriteringar, innan projekt genomdrivs.  Om lokalbefolkningens åsikter inte 141

hörsammas kan de, trots diasporas goda avsikter med sina insatser, leda till att istället elda 

upp konflikter. I korthet, finns exempel på en amerikan-somalier som levt länge i exil och 

velat etablera ett jordbruksprojekt i regionen Oog för att hjälpa sin familj att försörja sig. I 

området rådde det dock skiljaktiga meningar om vilken klan som ägde marken, (gränsmark) 

varpå en gammal konflikt revs upp då bygget påbörjades. Särskilt byggen av dammar, brun-

nar och etablerande av farmar kan vara vanskliga projekt, särkilt om det är tal om omtvistad 

betesmark. Det visar på att de dynamiska skeden som kan ha pågått i tiden i exil kan vara 

goda att känna till samt att den typen av projekt kräver förhandlingar och konsensus utifrån 

alla inblandade klaners representanter.  Sociala nätverk för migrantorganisationer ses inte 142

sällan även vara en stor fördel för diasporas effekt på utveckling, men med ett starkt socialt 

kapital i ursprungslandet menar författarna till ovan nämnda bok att det kan finnas en baksida 

i form av minskad grad av objektivitet hos aktören. Detta skulle enligt dem kunna uppstå i 

samband med att sociala förpliktelser smyger sig på och tillkommer när personer engagerar 

sig i samhällsfrågor och har ett utbrett socialt kontaktnät. Utöver detta är det inte alltid lätt för 

stater med en stor diaspora att integrera deras, ofta småskaliga, initiativ till de nationella och 

lokala planerna. Resultatet landar lätt i en fråga om både politisk samstämmighet och sämre 

 J. O. Oucho 2011: 48-49,53 Migration in the Service of African Development (Kap. 2 Echoes in the Netherlands of an Afri141 -
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effektivisering av diasporas företagsamhet. Textens skribenter vill argumentera för att diaspo-

ra i hög grad kan tillföra ett mervärde som utvecklingsaktör, men kräver precis som andra 

aktörer inom utveckling en kritisk granskning om den önskade effektiviteten i diasporas initi-

ativ ska kunna förverkligas.  I IOM och MPI’s handbok för hem-och ursprungsländer, men 143

även för andra intressenter, om hur diaspora bäst kan engageras, framhävs betydelsen av att 

”kunna sin diaspora" som en grundläggande nödvändighet vid samarbeten. Inget koncept 

finns som kan appliceras på alla diaspora-grupper då var diaspora har sin egen unika historia, 

liksom unika behov och möjligheter i den just då aktuella situationen i ursprungslandet, men 

god kunskap om gruppen underlättar relationen för båda parter. Därför är lämplig datainsam-

ling av tillförlitliga uppgifter alltid viktigt för att bedöma situationen för diaspora inom ett 

särkilt land. Demografiska och socioekonomiska data ger exemplevis en värdefull inblick i 

omfattningen av migranter, och hur de profileras. Dessa data är av strategisk betydelse för 

både ursprungs- och hemland vid politisk utformning som rör aspekter som arbetsmarknads-

analyser och prognoser, handel och annat. Att förstå motiven och metoderna som diasporan 

har i sitt engagemang för utveckling är också viktigt för att utvärdera inte bara motivet hos 

migranter att engagera sig i utvecklingen, utan också villkoren där den typen av ingrepp är 

planerade och/eller redan genomförs. Diasporan är i de flesta fall inte organiserade enheter, 

utan ofta grupper av individer som inte nödvändigtvis är relaterade till varandra, och därför 

bör också effektiva kommunikationskanaler som anpassas efter just den specifika samman-

slutningen av diasporan skapas. IOM/MPI menar att uppsökande strategier kan vara avgöran-

de för att skapa eller bibehålla kommunikationen. Handboken tillför att genom ökat partner-

skap inom olika akademiska discipliner, med regeringar, civilsamhälle och internationella 

organisationer underlättas både kunskap och datainsamling för att skapa sådana goda strate-

gier.  144

4.2 Kritiska åsikter från diaspora 

Det kan vara en stor utmaning att hitta finansiärer för diasporaorganisationer vilka ofta kan 

vara ganska små, till skillnad från NGO:s som kan få oproportionerligt stora bidrag, enligt en 

 J. O. Oucho 2011: 49,53 Migration in the Service of African Development (Kap. 2 Echoes in the Netherlands of an African 143
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artikel som särskilt handlar om diaspora i krissituationer, på det webbaserade forumet This is 

Africa. Att samarbeta ser idag ut som den bästa lösningen enligt författaren Rachel Hamada 

till artikeln, som skrevs före Agenda-30:s tillkomst, fram till det att diaspora-organisationer 

fått det erkännande de förtjänar. Hon skriver vidare att även samarbetet mellan syd-syd kan 

ha svårigheter att attrahera internationellt bistånd. Hon poängterar dock att dessa lokala orga-

nisationer har förbättrats väsentligt i sitt samarbete.  I PRIO-rapporten står det vidare att när 145

”sydliga” perspektiv allt mer börjar tas hänsyn till innebär det även ett visst ifrågasättande av 

den dominerande förståelsen av begreppet ”utveckling”, en utvecklingsdiskurs skapad i de 

”utvecklade” länderna. Dessutom betyder det att konventionella föreställningar och metoder 

om att hur utveckling ofta mäts ifrågasätts, som att mäta tillväxt i GDP per capita, vilket inte 

förmår att ge någon bild av förändringsprocesser som sker lokalt eller regionalt, eller växande 

ojämlikheter. Texten refererar vidare till Horst, som menar att om diaspora- individer och or-

ganisationer inom utveckling börjar betraktas som en jämlik partner är det mycket möjligt att 

vissa kärnprinciper inom rådande biståndspraxis kan komma att revideras.  Vid samarbete 146

med icke-statliga organisationer  finns det enligt VSO en risk att maktbalansen blir sned då 

de förstnämnda tenderar att "ta över" och ser till att partnerskapet kommer till deras fördel. 

De behöver därför kunna försäkra diaspora om att detta inte kommer att hända liksom att de 

inte oavsiktligt kommer att befrämja en redan befintlig maktobalans, eller att en sådan i part-

nerskap med diaspora-medlemmar förvärras. Det är ingen lätt uppgift för internationella icke-

statliga organisationer menar VSO, men en nödvändig uppgift om förtroende ska finnas för 

att en uppriktig vilja att integrera diaspora i sina insatser för utveckling, och att de kan säker-

ställa att de fullt ut stödjer utvecklingsprogram av mer innovativ och diversifierad karaktär, 

vilket VSO anser vara nödvändigt för att programmen ska uppnå sin potentiella fulla positiva 

effekt.   147

 Organisationen Migration and Development Civil Society Network (MADE) drivs av 

medlemmar ur den afrikanska diasporan, olika grupper av migranter, och andra organisatio-

ner ur civilsamhället. Det är en växande organisation som sedan 2014 arbetar för migration 

 Rachel Hamada. Artikel: Diaspora groups to lead way on emergency aid. This is Africa September 4, 2015 http://thisisafri145 -
ca.me/diaspora-groups-to-lead-way-emergency-aid/  Hämtad 7/9-2015

 Horst mfl. 2010:33 PRIO report. Participation of Diasporas in Peacebuilding and Development,  A Handbook for Practitio146 -
ners and Policymakers 

 Voluntary Service Overseas (VSO) International. 2011. Working in Partnership with Diaspora Organisations147
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och migranters rättigheter från gräsrötterna på såväl nationell, regional och internationell 

nivå. De är finansierade av, eller samarbetar med bland annat EU och det svenska Regerings-

kansliet med flera. Deras uppdrag består bland annat av att förvalta och driva den, av det glo-

bala civilsamhällets, antagna handlingsplan (2013) framåt. Planen består av fyra huvudteman 

och åtta punkter med målet att civilsamhället ska vara en förändrande aktör och samarbeta, 

inte minst med regeringar inom frågorna migration och utveckling. Handlingsplanen sträcker 

sig över en femårsperiod.  På ett möte om internationell migration arrangerat av organisa148 -

tionen the International Catholic Migration Commission (ICMC), vilken har ledande position 

i uppgiften att koordinera civilsamhällets organisationer inför det mellanstatliga och viktiga 

GFMD, tillika en av finansiärerna av MADE, yttrade MADE att de, tillsammans med ICMC 

och andra CSR’s ville införa en nionde punkt till handlingsplanen. Förutom punkt två, som 

handlar om mänsklig utveckling och att engagera företagande, socialinvesterare och opini-

onsbildare inom diaspora i utvecklingsfrågor, önskar de enligt ICMC’s rapport införa en 

punkt som består av bekämpning av främlingsfientlighet. Att samarbeta med stater i denna 

fråga anses kunna bidra till alla de andra punkterna eftersom xenofobi upplevs vara ett utbrett 

problem som MADE och andra CSR’s stött på i nästan alla lägen, däribland i de flesta tema-

tiska och regionala möten.  De önskar höja diasporas och migranters röster genom att sätta ett 

nytt projekt i verket med utgångspunkt från europeiska länder och sedan globalt, där utveck-

lingspartners och diaspora kan höras för att dels ge en annan publik uppfattning om migran-

ter, liksom för att ändra diskursen genom att fler av talarna som hörs är just migranter eller/

och från diaspora.  Studien från MPI/USAID betonar för övrigt att kommunikationen i re149 -

geringars samarbeten med diaspora bör bestå av en tvåvägskommunikation. Med andra ord, 

om diaspora lyssnar på regeringars prioriteringar, förväntar de sig att regeringarna i samma 

utsträckning lyssnar på deras prioriteringar. Det är även fallet enligt samma studie att ett antal 

givarregeringar funnit att de mest framgångsrika program och projekt är de som bygger på 

befintliga diaspora initiativ snarare än de som börjat med att initiera uppdrag och samarbeten 

uppifrån och ned.  150

 MADE. Agenda for change . Agendan lanserades på FN’s generalförsamlings Högnivådialog om Internationell Migration 148

och Utveckling 2013 i New York 
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MPI. Newland,, K. 2010:14 Diasporas New Partners In Global Development Policy. (Migration Policy Institute och USAID)150



	 	 "58

4.3 Organisationsmodeller och typer av samarbeten 

För att diskutera diaspora i samarbete med andra aktörer vill Liisa Laakso, med Karl Weick:s 

teori med ”loose couplings”, göra kopplingar till ”Multi-Level Governance” (MLG)-model-

len. MLG har särskilt handlat om huruvida integration försvagar EU:s och statens suveräna 

roll eller om den sammanför stater, och belyser att det i praktiken inte alltid är EU, eller sta-

ten som beslutar om de principiella åtaganden utan de beslutsfattande processerna sker ge-

nom interaktion mellan flera nivåer, som på privata, icke-officiella, lokala, regionala, eller 

transnationella nivåer. I teorin kan internationella eller mellanstatliga aktörer inte förbise sta-

ten, vilken först måste explicit ha godkänt eller ratificerat besluten på nationell nivå, men be-

roende på de olika aktörernas interaktion eller överlappande roller kan staten till stor del läm-

nas utanför. Aktörer som diaspora, civilsamhället, media privata företag eller vetenskapliga 

nätverk är alla olika icke-statliga aktörer med förmåga att fatta formella beslut i olika grad 

och på olika plan. Staten kan också undgå förberedelse och implementering av formella be-

slut genom att delegera dem till kompetenta aktörer på andra nivåer, och om staten är svag 

och inte förmår leverera nödvändiga resurser och kunskap kan den delegera makten till annan 

aktör. Enligt Weick bör en organisation kunna anpassa sig till externa oväntade förändringar. 

Han förespråkar en modell som bygger på samarbete och flexibilitet snarare än byråkrati och 

auktoritet, och där de olika komponenterna är oberoende av varandra till största möjliga ut-

sträckning. Precis som i en MLG-modell är interaktion inte hierarkiskt uppbyggd och består 

inte av några tvingande regler, samtidigt som den är öppen för samarbeten mellan olika nivå-

er. En myndighet eller organisation med loose couplings-mekanism kan svara på oförutsägba-

ra, plötsliga, tillfälliga, försumbara, eller indirekta händelser snarare än dess mer krävande 

motsatser. Insyn och granskning kan även ske på ett naturligt sätt genom samarbeten baserade 

på loose couplings. Beroende på hur en organisation fungerar kan samarbeten med diaspora 

därför se ut på olika sätt. En organisation kan vara stel och byråkratisk eller flexibel och öp-

pen för exempelvis diasporas innovativa idéer, och bevara den unika gruppens särdrag och 

identitet. Till skillnad från en organisation med förutbestämda regler och mandat kan den för-

ra bestå av att förbereda god koordination, eller koppling mellan parter och insamlande av 

information inför ett beslutsfattande, snarare än ett eget beslutsfattande. Organet kan ses som 

en maskin, och om en del av den (en loose coupling) inte helt fungerar störs inte resten av 

maskinen nämnvärt, varför modellen även anses fungera väl för sköra stater. Dessa två olika 
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grenar av organisatorisk logik kan vidare såväl agera invid varandra, som komplettera eller 

stå i motsägelse till varandra tillägger Laakso.  Regeringar och EU som finansiärer till pro151 -

jekt ser ofta ut att vilja samarbeta på en multilateral nivå och med inblandning av FN enligt 

Laakso. Anledningen är den politisering som projekt kan innebära och påverka relationen till 

nationers regeringar. Fördelen som EU ser med FN är vidare att de anses som en neutral aktör 

som äger legitimitet, och därför också har andra möjligheter att påverka. Ett samarbete var till 

exempel ”EC-UN Joint Migration and Development Initiative" (JMDI), och kan också statue-

ra ett gott exempel på när FN inte behöver uppfattas som en trög apparat utan lyckas agera 

genom sina olika grenar i enlighet med en sådan organisatorisk modell som Laakso föresprå-

kar, med så kallade ”loose couplings”. Sådana kan som vi sett inte organiseras som en samlad 

enhet, inte heller står de i en hierarkisk ordning, och vilket skulle kunna vara den respons 

som diaspora kräver genom sin heterogena karaktär. I projektet stod Schweiz och EU som 

finansiärer, och UNDP bedrev det med hjälp av andra organisationer, så som UNFPA, IOM, 

UN Women och ILO. En sådan konstellation skapar underlättande arbetsformer även för 

UNDP, genom att de slipper gå genom regeringen och istället kan föra ett direkt samarbete 

med sina ”FN-familjemedlemmar”, vilka för olika typer av samarbeten med diasporan.  152

Barbara Span betonar vidare i boken ”Realizing the development potential of diasporas” be-

tydelsen av partnerskap med regeringar och icke-statliga organisationer för att stödja innno-

vativa utvecklingsidéer från diaspora. Särskilt anser hon att flerpartsmodeller och partnerskap 

över olika sektorer, där också samråd med den privata sektorn är inkluderat, kan erbjuda be-

tydande möjligheter. Den privata sektorns unika perspektiv kan ge ny förståelse för både mi-

granter som partnerskapsstrategier. Ett lyckat samarbete mellan offentlig och privat sektor 

som Span, och annan litteratur på området, tar upp är 4x1-programmet. Projektet började med 

mexikanska så kallade ”home town associations” (HTA)  i USA, som genom medlemmar153 -

nas remitteringar tillsammans bidrog med restauration av infrastrukturen i den mexikanska 

staden Zacatecas. Med tiden lyckades dessa migranter få ”matchande medel” av lokala myn-

digheter, federala regeringar och av staten. Det innebar att för varje dollar som migranterna 

 L Laakso och P. Hautaniemi, 2014:14-16, 21 Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa,151

L Laakso och P. Hautaniemi, 2014:18-19 Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa,152

 ”Hometown associations (HTAs) are organizations created by migrants to connect their community of residence with their 153

community in their country of heritage, providing a forum for migrants from the same area to gather, exchange experiences, and 
work together on issues of common interest”(International diaspora Engagement Alliance (IdEA). Hometown Associations. 
http://www.diasporaalliance.org/hometown-associations/)

http://www.diasporaalliance.org/hometown-associations/


	 	 "60

investerade i utvecklingsprojekt donerade vardera myndighet detsamma. Programmet kalla-

des vid detta stadie 3x1, från 0x1. Den största skillnaden kom dock med jätten Western Union 

(privat sektor) som gick in för att matcha medel på samma sätt som övriga givare. Efter en tid 

gjorde Western Union undersökningar  om hur det härmed 4x1-programmet kunde utvecklas 

och intervjuade diaspora-medlemmar om vilken typ av utveckling de önskade se. Vad som då 

framkom var, sprunget ur diasporas deltagande på gräsrotsnivå, att det stora ekonomiska be-

kymret i lokalsamhället framförallt  handlade om bristen på jobb. Givarparterna skiftade här 

fokus från infrastruktursprojekt till hållbara och långsiktiga sysselsättningsskapande projekt. 

Vad angår former för sammanslutningens beslutsfattande skedde dessa i kollektiv form utgö-

rande av olika HTA’s. Grundläggande principer var deltagande och insyn, och programstöd 

gavs enbart om de tidigare överenskomna kraven var uppfyllda. De involverade bidragspar-

terna sammanträdde sedan vid behov för att se över projektens validitet och vilka priorite-

ringar som behövde göras. Denna process gav diaspora kontroll över hur deras pengar, såväl 

som de matchade medlen investerades, och det skapade en ansvarskänsla inför projektens 

slutresultat. Exempel på projekt var en ekoturism-park i Guadalupe vilken gynnade 3.000 lo-

kalinvånare, högre kvalificerade arbeten såsom datormontering och anläggning av farmar, 

eller odlande av fikonkaktus som skulle  användas till mat och medicinska ändamål. Den 

sistnämnda sorten av projekt gav inte bara arbeten utan uppmärksammade och hedrade även 

ursprungskulturer och stödde lokala traditioner. På Western Unions initiativ utfördes även 

stora opinionsundersökningar där amerikan-mexikaner ombads uppge vilka de mest angeläg-

na frågorna var för dem och deras ursprungssamhällen. "Jobb och ekonomin” toppade listan, 

och sociala frågor och infrastruktur rankades till en tredje plats. Vidare förespråkade 97 pro-

cent 4x1 program med inriktning på jobbskapande i sina ursprungssamhällen framför andra 

programtyper. Programmet, som expanderade och började stödja småföretag, lär ha vitaliserat 

och höjt det allmänna välbefinnandet i de mexikanska samhällena. Span menar att denna typ 

av sektorsöverskridande partnerskap kan dels främja diasporans bidrag samtidigt som model-

len kan belysa olika mål som diaspora önskar främja, dels infrastrukturprojekt, men fram-

förallt långsiktiga ekonomiska möjligheter i ursprungslandet. Komplexiteten i ett multiparts- 

och sektorssystem kan dock skapa begränsningar, och kräver att det finns tydliga gemen-

samma förväntningar redan från start, och där skillnader i organisationerna utnyttjas snarare 

än att skapa hinder. Programmet kan även underlätta flexibilitet genom att skapa en kärn-
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grupp för att möjliggöra finansiering från två eller flera parter om skillnader i parternas in-

tressen uppstår, om det är en mindre typ av projekt, eller att de inte kan fördela medel på 

samma tid. Modellens fördelar är även att kärngruppen kan engagera nya finansiärer då den 

utgår från en ”projekt-för-projekt”-basis och ökar möjligheterna för goda programutfall och 

god insyn. vid val av projekt eller för att klara tidsramar för finansiering. Med andra ord en 

modell som påminner om ”loose couplings”. Ett multi-partnerskap bör, enligt Span, även in-

nebära en viss hierarki eftersom intressen och bedömningar av de lokala behoven kan kollide-

ra, och parterna vill investera i olika projekt. I ovanstående exempel hade diasporan rollen 

som primär partner, varpå beslutanderätten tillföll denne vid tvister. Diasporas nära arbete 

med de lokala samhällena utgjorde vidare en central del för programresultaten skriver Span. 

Hållbara och långsiktiga program med arbetsutbildningar och olika former av stöd på plats 

till lokala och regionala SME:s bidrog till företags kapacitetsuppbyggnad. Span anser vidare 

att mekanismer bör finnas för att använda redan befintliga program inom FN och andra typer 

av utvecklingsprogram vars intressen ligger i linje med diaspora och med målet för det aktu-

ella 4x1-programmet, inte minst för att underlätta samarbetet mellan investerande parter och 

diaspora.  För Western Union innebar samarbetet även en rad goda effekter, utöver ett gott 154

rykte bland en stor migrantgrupp i USA, innebar det även nya relationer med Mexikos rege-

ring och dess myndigheter.  155

 EU har investerat i många typer av projekt som inkluderar diaspora. För att underlätta 

diasporans vilja att ge tillbaka till Afrika i form av pengar, kompetens, handel, utbildning, 

idéer, kultur m.m. har det ansetts vara av stor vikt att skapa plattformar för diaspora och in-

tresserade parter. EU har varit finansiär av flera sådana projekt, däribland pilotprojektet Eu-

ropean-wide African Diaspora Platform for Development” (EADPD) mellan 2011-2013. Pro-

jektet bestod av ett samarbete mellan fem organisationer i Europa som arbetade för diasporas 

utvecklingsengagemang och var banbrytande i att sammanföra och engagera ett omfattande 

nätverk av afrikanska diaspora-organisationer. Genom partnerskap med fem afrikanska länder 

drevs projekt för att bygga upp kapacitet och dela relevant information. Genom att använda 

strategiska och objektiva faktorer för att förbättra koordination, samarbete, samordning och 

 K. Sharma, A.Kashyap,  M. F. Montes ,d P. Ladd 2011:64, 71-76 Kap 4, Fostering economic opportunity for transnational 154

families. Bok: Realizing the development potential of diasporas

 Interactive Global Solutions. Cultivating Consumer Relationships through Empowerment Programs155
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kommunikation förbättrades så diasporas utvecklingsresultat. Efter tre år beslöts att EAEDP 

skulle fortsätta och gå från att vara ett pilotprojekt till att bli en permanent diaspora-plattform 

för internationell utveckling. Fokus för plattformen låg i att tillhandahålla olika tjänster, sär-

kilt  av sådana slag som ökade medlemmarnas inverkan, kapacitet och synlighet inom utveck-

lingspolitik och praxis. Projektet kan även ses som ett erkännande av den afrikanska diaspo-

ran som viktiga medel för utveckling på internationell nivå.  EU: s övergripande strategi för 156

migration och rörlighet säger således att “the migrant-centred approach should be articulated 

and implemented through an enhanced dialogue with the diaspora, migrant groups and rele-

vant organisations.”  Enligt en studie från 2014 som handlar om EU’s nya integrationspoli157 -

tik och samarbeten med diaspora, underlättar god dialog och ett förstärkt samarbete med ur-

sprungsländerna generellt sett den första tiden då invandrare ska införas i det nya samhället, 

men studien menar även att den nya integrationsstrategin är ett uttryck för det erkännande EU 

uttryckt inför att transnationalism bidrar till utveckling. EU sammanför här den nya kunska-

pen med nya metoder, vilka ämnar öppna upp för både integrationsprocessen och för handel, 

där samarbetet länderna emellan ger förhoppning om att skapa goda relationer och partner-

skap. Ekonomiska och sociala remitteringar från diaspora kan som vi sett, betyda hållbara 

investeringar, sysselsättning och utveckling i ursprungsländerna. Genom en mer dynamisk 

modell gör EU här även försök att främja ett transnationellt entreprenörskap, där företagare 

som är verksamma i både EU: s medlemsstater och i ursprungslandet gynnas. Fördelar med 

strategin skulle vara bättre integration av immigranter i EU’s medlemsstater och ökad handel 

mellan länderna. Vinsterna för migranter som återvänder till sina ursprungsländer skulle då 

vara att återvända med nyförvärvade erfarenheter och kunskaper. EU’s nya strategi innehåller 

bland annat en ”trevägsplan” som går ut på att ha kontakt med immigranter, hemlandet, samt 

ursprungslandet. Ursprungsländerna kan exempelvis bidra till integrationsprocessen i EU på 

tre sätt: 1) att hjälpa till med exempelvis nödvändiga visum och arbetstillstånd innan avfart, 

2) skapa förberedande åtgärder som kan stärka deras kompetens, till exempel genom yrkesut-

bildning eller språkundervisning, och att förbereda framtida återvändande migranter genom 

 AFFORD UK Diaspora influencing. s. 15-16. Även AEDP 2014-2017 Final Project Plan - 13 June 2014. (Internt material 156

från AFFORD UK.) 

EU’s Global Approach on Migration and Mobility.201:6. se:  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/157

1_en_act_part1_v9.pdf,

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/news/intro/docs/1_en_act_part1_v9.pdf
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att ange vilken typ av kunskap och erfarenhet som saknas i ursprungslandet, och 3) ge di-

asporan/emigranterna stöd i Europa, exempelvis genom sina ambassader.   158

 John W. Forje, skriver att ländernas ”brain drain” behöver bli mer av ett ”brain gain” 

och menar att för att attrahera diaspora behöver inte minst afrikanska regeringar skapa tillit 

och program som uppmuntrar diaspora att bidra.  En rapport från Fragile States Unit 159

(OSFU), i samarbete med afrikanska utvecklingsbanken och Afrikanska utvecklingsfonden, 

skriver däremot att ett antal regionala och internationella insatser för att få tillbaka diasporan 

har gjorts till förmån för uppbyggnad av länders nationella och institutionella kapaciteter., 

och att det generellt talat även har visat sig att afrikaner är mycket villiga att bidra och har 

varit en stor tillgång i den nationella ekonomiska tillväxtprocessen. Lyckade insatser där di-

asporan varit inkluderad har vidare, enligt rapporten, varit utifrån regeringars engagemang 

och inte från biståndsdrivna projekt. Därför måste ansträngningar snarare göras för att hjälpa 

afrikanska regeringar som tillsammans med diaspora utvecklar godartade resultat inom ut-

veckling. Banken och andra externa parter bör härmed inte inneha de ledande rollerna utan 

bör istället finnas för att ge olika former av stödjande drivkrafter enligt rapportens författare. 

Mindre framgång har dessvärre synts inom de försök som gjorts mellan AU och afrikansk 

diaspora att tillsammans forma ett betydande ramverk för hur diasporan kan och bäst bör in-

tegreras nationellt och regionalt, detta trots flertalet konferenser om diaspora inom utveckling 

(New York, London, Paris, Barbados och Addis Abeba).  Vidare, vad afrikanska regeringar 160

står i behov av för sitt samarbete och effektivisering av diaspora är en specialiserad expertis 

för implementeringen av diasporas projekt och strategier. Den politik som många regeringar 

infört på området kan vara mycket ambitiös och eftersträva en hög kapacitetsuppbyggnad ge-

nom diasporan. Detta utvecklingsområde är dock fortfarande i ett så pass tidigt skede att exi-

sterande bidragande parter och expertis själva inte hunnit insamla mycket kunskap om väl 

beprövade metoder och strategier. Avsaknaden av erfarenhet på området har därför i många 

fall lett till låg investeringsgrad och inkonsekvens i tillvägagångssättet. Istället för långsiktiga 

 M.V. Desiderio, A.Weinar  2014:9 Migration Policy Institute. Supporting immigrant integration in Europe? Developing the 158

governance for diaspora engagement. Maj 2014. Se även European Commission, ”European Agenda for the Integration of 
Third-Country Nationals” sid 10-11 Brussels, 20.7.2011 COM(2011) 455 final. 

 EU’s nya strategi för integration heter ”the European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals of 2011”.

 Forje, John W. 2009:142 African Political, Economic, and Security Issues : Challenges of Administrative Political and Deve159 -
lopmental Renewal in Africa : Essays on Rethinking Government and Reorganization (e-bok)

 African Development Bank 2012:1,15 se 6.1.3, och 22 The Role of the Diaspora in Nation Building: Lessons for Fragile and 160

Post-Conflict Countries in Africa
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och helhetliga lösningar där politiken tillåts utvecklas i rätt riktning har projektbaserade initi-

ativ blivit aktuella. Ett stärkande av institutionella system och förfaranden, bygge av organi-

satoriska strukturer, införande av styrelseformer för diaspora-deltagande och innehavande av 

sådan teknik som kan hantera olika diaspora-engagemang har därför inte åstadkommits i hög-

re grad enlighet med de politiska visioner som finns hos många regeringar. Dessutom har 

många av de migrationsrelaterade projekten baserade på givare haft ett fokus på antingen re-

mitteringar, att klara av illegal migration eller att hantera migration på andra sätt.  Projektet 161

the Regional Consultative Process on Migration (IGAD-RCP) har utvecklats av den östafri-

kanska mellanstatliga myndigheten för utveckling (IGAD) och med hjälp av IOM, med målet 

att förstärka det regionala samarbetet på Afrikas Horn. L. Laakso skriver att i detta projekt 

där EU varit finansiär, har EU haft sitt främsta intresse i särskilt de migrationsrelaterade frå-

gorna som att förhindra den illegala migrationen i området.   162

 Förslag på potentiella vägar för FN och internationella utvecklingspartners att förstär-

ka och underlätta utvecklingsarbetet var även något som framkom efter att workshops hållits 

med UNDP, somalisk diaspora och andra utvecklingsaktörer. I UNDP:s rapport har flera me-

kanismer identifierats i form av nya kanaler inom flera olika sektorer och där parternas mål 

sammanstrålar. Utvecklingsarbetet ansågs kunna förbättras inom sektorer som näringsliv, 

humanitära insatser, utveckling och fredsbyggande. Åtgärder som sågs underlätta och effekti-

visera samarbetet på mer kort sikt var att utveckla separata plattformar för sådana områden 

där diasporagrupper i hög grad investerar i utvecklingssyfte; exempelvis hälso- och sjukvård 

eller skola. Dessa skulle också kunna skapa band till de berörda lokala myndigheterna. Vidare 

ansågs att FN och FN:s utvecklingsprogram bör göra det de kan bäst, vilket skulle vara att 

stärka det sociala skyddsnätet, fortsätta utnyttja kunskaper och färdigheter hos diaspora i pro-

gram för utvecklingsändamål, samt förbättra företagsklimatet. Vad som mer hölls före av del-

tagarna var att insatserna bör riktas mot de allra fattigaste där hjälpen inte når fram, men vilka 

först ska undersökas av FN huruvida de redan stöds av diasporan, utvecklingspartners och av 

andra internationella organisationer. För att införa diverse pilotprogram i olika regioner be-

hövs även mer information i form av ytterligare forskning och kartläggning av den specifika 

 African Development Bank 2012:9-10 The Role of the Diaspora in Nation Building: Lessons for Fragile and Post-Conflict 161

Countries in Africa

L Laakso och P. Hautaniemi, 2014:17  Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa,162
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sektorn för att ge underlag till projekt i syfte att fylla de reella behoven. De mer långsiktiga 

målen handlade om att etablera kanaler där gemensamma intressen kan gå samman, vilket 

ämnar för bättre samordning av humanitärt bistånd och utveckling, och en högre effektivitet 

vid insatser.  Diasporans roll sågs här i stort redan vara klarlagd, genom att diaspora och FN 

och det internationella samfundet redan har en överensstämmande gemensam strategi för ka-

pacitetsutveckling, där diaspora särkilt främjar handel och investeringar, samhällsutveckling, 

fredsbyggande och humanitärt bistånd. Vidare vad som sågs som viktigt i ett samarbete med 

FN och andra utvecklingsaktörer var att den lokala kunskapen som diaspora har behövde tas 

mer hänsyn till i bedömningar vid insatser och bidragsprogram. Partnerskap för mer effektiva 

samarbeten mellan offentlig och privat sektor var ett annat efterfrågat område. Vidare fram-

förde näringslivets deltagare att de SME:s som diasporan inför är viktiga bidrag till Somalia, 

och ansåg att det internationella samfundet har en viktig roll att spela i att dels fokusera på att 

öka den lokala produktionen, dels att stötta mångfalden av företag. De önskade även stöd från 

FN och internationella utvecklingsaktörer i att införa en kultur där företag tar ett socialt an-

svarstagande (CSR) och integrerar jämställdhet inom företagen. De lyfte fram särkilt vissa 

områden där stöd söktes från bland annat FN för att efterleva de globala regelverken, dessa 

var den lokala institutionella kapaciteten, infrastruktur och de rättsliga ramverken. Worksho-

pens humanitära grupp betonade den viktiga roll som diasporan har spelat vid naturkatastro-

fer, då de kunnat ge snabb respons och levererat snabbt. Samtidigt har de också kunnat leve-

rera viktiga skyddsnät när nöden kallat. Genom samarbete med FN:s insatsförmåga och deras 

logistiska resurser skulle dessa insatser kunna vidgas. Partnerskap med diasporan skulle kun-

na betyda en mer effektiv lokal respons genom att diasporan bidrar med kommittéer för snab-

binsatser i lokalsamhällen och samtidigt skapar en förbättrad informationshantering. Annat 

som framfördes var att FN och det internationella samfundet kan dra nytta av diasporas med-

verkan i fredsprocesser där diasporan kan ha förbindelser med och delta i traditionellt ledar-

skap. En effektivisering av internationella fredsprocesser menade de, skulle kunna uppnås 

genom närmre samarbete där diaspora kan delta i ett mer systematiskt fredsarbete, och effek-

tiva stöd kan tillkomma traditionella tillvägagångssätt. Diasporas engagemang att främja en 

fredskultur på politisk nivå, och inom diasporan, kan också stödjas genom att stärka deras 

engagemang inom lokala politiska partier och institutioner.  163

UNDP 2009:201-21  Somalia’s Missing Million: The Somali Diaspora and its Role in Development.163



	 	 "66

5. Analys 

“What the whole world wants is a good job” (Clifton 2007)  164

Vad som framkommit i undersökningens första del som behandlar diasporas olika bidrag 

inom utveckling av ursprungslandet är att bidragen främst sker i form av ekonomiska, socia-

la, och politiska remitteringar, samt inom fredsbyggande. Tillsammans är de enorma krafter 

inom fattigdomsbekämpning. Diasporas inblandning kan även ske på grundval av andra mo-

tiv snarare än fred och utveckling, såsom att stödja stridande grupper eller på annat sätt för-

värra konflikter. Dominerande inom de olika bidragen är, förutom ekonomiska remitteringar 

och politisk medverkan, samhällsinvesteringar inom privat sektor och på lokal nivå.  

 En fråga som denna uppsats ställt sig är vilken innebörd, eller vilka konsekvenserna 

är för utvecklingsarbete genom att diaspora erkänts som utvecklingsaktör i Agenda-30. Med 

konsekvensetik kan bestämmas vilka goda mål som genom handling ska maximeras. Vad som 

kännetecknar konsekvensetiska teorier är att en handling bedöms huruvida den är rätt eller 

orätt på grundval av handlingens sammanvägda konsekvenser. En rätt handling är om den 

medför sådana konsekvenser som för mänskligheten i högre grad är bättre än konsekvenserna 

av andra möjliga handlingsalternativ.  Det är i detta fall till viss del en spekulativ metod då 165

det är omöjligt att på förhand veta exakt hur diaspora kommer att handla och hur det specifi-

ka samarbetet med diaspora kommer att påverka ursprungssamhället eller diplomatiska rela-

tioner. Dock kan, med stöd från litteraturen, ändå antas att merparten av samarbeten har ut-

vecklingsintressen snarare än politiska agendor vilka skulle påverka projekten i en för part-

nern mindre önskvärd riktning. För att finna de rätta konsekvenserna för utveckling och fred i 

världen genom diasporas handlingar i sina ursprungsländer kan olika typer av argument dis-

kuteras.  

 Genom rättsliga argument för att rättfärdiga beslutet att ge diaspora en formell status 

som utvecklingsaktör inom Agenda-30 kan vara att med diasporas insatser kan de socioeko-

nomiska rättigheterna förväntas bli säkerställda i högre grad inom sköra stater. NGO:s som 

K. Sharma, A.Kashyap,  M. F. Montes ,d P. Ladd 2011: 65 (Kap 4, Barbara Span. Fostering economic opportunity for 164

transnational families.) Bok: Realizing the development potential of diasporas

 Sumner s.1987:65165
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arbetar för mänskliga rättigheter har traditionellt inte arbetat för de sociala och ekonomiska 

rättigheterna, utan privata grupper som arbetat med att se till att människor inte svälter i tider 

av såväl fred som krig, har snarare hamnat under en annan kategori: hjälp-, eller humanitära 

utvecklingsorganisationer. En av anledningarna kan vara att dessa organisationer redan fanns 

då MR-diskursen fick fotfäste enligt David P. Forsythe i boken Human Rights in International 

Relations. Den liberala dominansen i utvecklingsarbete kan enligt undertecknad också i hög 

grad påverkat denna utveckling. Genom diaspora kan således tänkas att de socioekonomiska 

rättigheterna i högre grad än i dag skapar ett medvetande om deras betydelse, såväl lokalt 

inom ursprungslandet, som i samarbete med andra aktörer vilka arbetar utifrån MR. Om inte 

annat kanhända att MR-organisationer förväntas samarbeta med diaspora, och i högre grad 

anpassa sig efter deras typer av (innovativa) projekt vilka ofta har som mål att tillgodose fol-

ket med nya ekonomiska och sociala möjligheter, och då oftast på den privata marknaden. 

Konsekvenser av beslutet kan dock innebära en paradox då de mänskliga rättigheter som ska 

skyddas och utveckling skapas istället kränks eller förhindras på grund av att intentionerna 

med ett utvecklingsprogram inte varit fredliga inom den specifika diaspora-grupp som agerat.  

Vidare kan politiska argument vara att beslutet kan påverka politiska diskurser om diaspora 

intar en högre grad av medverkan inom ämnet, och då till fördel för emigranters vilja. Vidare 

kan ett synligare deltagande i politiska förhandlingar och debatter skapa en mer positiv bild 

av migranter än den som idag råder inom många stater i nord. Påtryckningar att öppna grän-

ser eller åtminstone för legala vägar att ta sig till Europa är andra tänkbara konsekvenser som 

har med utveckling genom cirkulär migration att göra. Genom att stödja diasporan kan även 

suveränitetsprincipen anses vara stärkt, genom att yttre inblandning blir mindre synlig. Dock 

är det inte givet att diaspora accepteras av befolkningen, utan diaspora kan uppfattas och upp-

leva sig själv vara lika främmande för landet som andra externa aktörer. Vidare skulle det 

kunna anses vara gynnande för länder att föra en politik som på internationell nivå ger dem 

ett gott anseende, och skapar goda relationer med växande ekonomier. Även en trolig förhöjd 

demokratisering av sköra länder genom diasporas förmåga att skapa högre aktivitet från gräs-

rötterna, och genom yttre påverkan från anhöriga i exil eller demokratiska reformer genom 

diasporas ofta höga professionella positioner. Andra argument kan vara att FN:s ställning i 

världen stärks genom den grupp av växande antal migranter som påverkas av det på ett posi-

tivt sätt. Internationellt kan beslutet överlag även ge konsekvenser som stärker och uppmunt-
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rar (till) goda krafter. Etiska argument för att rättfärdiga beslutet kan vara att det är mer etiskt 

riktigt att människor med rötter i ett land ska uppmuntras till utveckling av landet snarare än 

andra internationella organ. Etiskt riktigt kan även vara att lyssna på vilka behoven hos be-

folkningen är i ett land och sedan agera därefter, vilket diasporan ofta gör då de brukar vara 

måna om att bidragen får en positiv verkan. Organisationen AFFORD UK, och författaren 

Barbara Span utgör båda exempel på att undersökningar från lokala röster och från diasporan 

att jobbskapande ligger i topp på agendan, vilket ofta sker i företagsuppbyggnad av SME:s. 

Det kan därför anses vara etiskt riktigt att stärka den ekonomiska utvecklingen på privat 

marknad. Etiska argument mot beslutet kan vara att det är dubbelmoral att ge någon en ”rät-

tighet” för att sedan inte bistå med den hjälp som krävs. En sådan utveckling kan förväntas 

utifrån undersökningsresultaten där favorisering av diaspora sker i samarbete med framförallt 

stater. Vidare kan det uppfattas mer riktigt att ”låta reda sig själv”, och gå ifrån en biståndspo-

litik i största möjligaste mån. Det internationella ekonomiska biståndet till Afrika som medel 

för att bekämpa fattigdom kritiseras idag av många, däribland Michael Spence, nobelpristaga-

re i ekonomi, som lär ha uttryckt att givandet är en symbol för västvärldens narcissism, skri-

ver Erika Bjerström i boken Det Nya Afrika. Bland övriga kritiker finns AU, afrikanska leda-

re och afrikanska akademiker som pekar på de konsekvenser biståndet leder till, vilka enligt 

dem är en inlärd hjälplöshet och främjande av korruption på alla av samhällets nivåer. Bi-

ståndsekonomen och professorn Paul Collier på Oxford University menar vidare att biståndet 

rent av kan få motsatt önskad effekt vad gäller demokratiseringsprocesser. Biståndet är även 

kritiserat för maktutövande, genom att det är en metod som kan sägas diktera villkoren för 

Afrika, snarare än att skapa rättvisa i strukturerna inom inte minst handel. Holland har till ex-

empel gjort drastiska nedskärningar på sitt bistånd och övergått till en handelsrelation med 

afrikanska länder. Kanada är ett annat land som bytt modell och övergett biståndspolitiken.  

Den statliga myndigheten för att förmedla bidrag och annan finansiering (motsvarande Sida) 

har lagts ned och istället satsar regeringen på ekonomiskt samarbete. Det utrikespolitiska de-

partementet fick ett nytt namn ”Departementet för utländska relationer, handel och utveck-

ling” och kommer att hantera frågor om att reducera fattigdom och utveckling genom handel 

och investeringar. Begreppet bistånd, kan även det ses som daterat genom dess inbyggda per-

spektiv att hjälpa någon som kan anses vara ett offer, snarare än aktörer. Den största utma-

ningen som de flesta verkar vara ense om i litteraturen ligger dock inrikes, hos de afrikanska 
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ledarna, som trots kraftig tillväxt inte förmår att driva in skatter så att socialförsäkringssyste-

men kan finansieras på ett hållbart sätt.  Detta är för övrigt naturligtvis en anledning till var166 -

för ett gräsrotsarbete på privat marknad kan anses nödvändig. Sociala argument som skapar 

goda konsekvenser kan vara bättre förståelse för lokala behov i ursprungsländerna, och att 

nya perspektiv, kunskap och värderingar införs på gräsrotsnivå. Då diaspora i de flesta fall är 

välutbildad kan det antas att det är normer som ofta leder till exempelvis mer jämlikhet. Glo-

baliseringen  har även i hög grad möjliggjort sociala och politiska remitteringar tack vare 167

utvecklingen inom till exempel internet och tele- och datakommunikation. Via internet kan 

vetenskapliga rön, nya affärsmöjligheter och tekniska lösningar spridas och bli tillgängliga 

resurser som både kommer människor snabbare till dels och till lägre kostnader än tidigare, 

varför detta inte minst anses vara drivande orsaker för utveckling inom globaliseringteorier. 

Det innebär även att en enorm potential skapas ”underifrån”. Det sociala kapitalets roll upp-

märksammades på sent 1990-tal. En av de framstående inom forskningen var statsvetaren 

Putnam, som fann tydliga samband mellan såväl ekonomisk utveckling som goda normer i ett 

”anständigt och effektivt” samhälle och ett aktivt liv på gräsrotsrotsnivå, så som lokala orga-

nisationer, politiska partier, fackföreningar med mera. Ett socialt kapital ses här som produk-

tivt genom att vara en förutsättning för att lösgöra andra former av kapital och sprida innova-

tioner och kunskap snabbare.  Som goda exempel visat är diaspora en kraftig del av denna 168

utveckling som med teknologins hjälp utbildar och överför kunskap. Ekonomiska argument 

leder oss till de ekonomiska remitteringarna som överskrider det globala biståndet över tre 

gånger om, och de kommer att växa ännu mer i takt med migrationens ökning. Dessa pengar 

från diaspora är viktiga bidrag till fattigdomsbekämpning. Genom att minska transaktions-

kostnader och underlätta för remitteringar kan diaspora växa sig till en enorm ekonomisk käl-

la för utveckling av fattiga länder, eller i länder där resurserna är ojämnt fördelade. Då FN 

och EU saknar resurser, vid ekonomiska kriser eller politiska omdaningar kan diaspora med 

sina stabila ekonomiska flöden fortsätta att bidra på ett hållbart sätt till utvecklingsarbete. Di-

aspora skulle därför kunna vara den räddande ängeln när FN och EU går på knäna. Idag kla-

Bjerström, E 2013:150-156, 174, 181, 193, 203 Det Nya Afrika166

 Ökade kopplingar mellan det globala och det lokala, avstånd i tid och rum minskar, och att världen blir mer sammankopplad, med bety167 -
delsen att händelser på ena stället kan få politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser på ett annat, är vidare typiska processer som karak-
täriserar globalisering, (K. Jönsson, A. Jerneck, M.Arvidson. 2011:45-48 Politik och utveckling i en globaliserad värld,)

 S. de Vylder, 2013:70-71, 121. Utvecklingens drivkrafter, om fattigdom, rikedom och rättvisa i världen 168
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rar exempelvis UNHCR knappt dagsransonen för flyktingar i flyktingläger.  Samtidigt tar 169

stater som Sverige medel från avsatta biståndspengar för att lösa flyktingfrågan på nationell 

mark.   170

 Vad angår bidragen inom diasporas fredsskapande åtgärder sker dessa särskilt på lokal 

nivå, vilket kan innebära stora fördelar enligt modern fredslitteratur. I boken Contemporary 

Peacemaking lyfts det lokala deltagandet i förhållande till hållbart utvecklingsarbete. Bland 

annat hänvisar författaren Roger Mac Ginty till det ökade intresset för de inhemska och tradi-

tionella tillvägagångssätten för fredsbyggande. För att undvika ett beroende av externt stöd 

och assistans är det inom utvecklingsprogram viktigt att erkänna och använda sig av den lo-

kala förmågan och samtidigt skapa nya former av kapacitet skriver han, vilket somalisk di-

aspora också gjort med framgång. För att långsiktighet ska förväntas av projekten krävs vida-

re inte bara en handfull grupp av lokalinvånare, som dessutom ofta består av engelsktalande 

och välutbildade kosmopoliter, utan en bredare representation av befolkningen, och som både 

är införstådda med såväl koncept som implementering av programmet. En annan god konse-

kvens enligt R. Mac Ginty är att det också blir mindre kostsamt då färre utländsk personal 

behöver anlitas, och att den oro som både givare och utvecklingsaktörer upplever inför att 

projekten inte ska förmå en övergång till självständigt drivna institutioner då tidsramar och 

resurser satt punkt för projektet. Förespråkare av att inkludera lokalsamhället i fredsproces-

ser, menar att den ”uppifrån och ned”-syn som västerländskt influerade organisationer länge 

haft utmynnat i teknokratiska projekt med misslyckade resultat. Denna  utbredda kritiska syn 

på den länge dominerande västerländska hållning till fredsbygge anses förbise känsliga kultu-

rella och lokala behov, för att istället fokusera på att stärka stat, institutioner, bygga upp infra-

struktur, eller reformera byråkratiska tillvägagångssätt, och uppfattas som om de följt ett 

slags fredsrecept med härkomst från Genève eller New York. En ”nedifrån och upp”-syn, in-

nebär å sin sida att utnyttja befintliga anpassningsmekanismer, lokala resurser, och uppfatt-

ningar av utveckling med de goda konsekvenserna; lokal acceptans, högre självständighet 

och framgång. Kontrasten ligger även i hur de flesta grupper förstår konfliktlösning, vilket 

sällan är genom institutioner och stat, utan fokus ligger snarare på ett mänskligt och samhäl-

 Nivette Dawod, Erbil, Sveriges Radio. Pengar saknas för att driva flyktingläger Publicerat torsdag 25 juni kl 06.00 http://sverigesradio.169 -
se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6197919 26/10-2015

 SvD Mer bistånd till flyktingmottagande 23/10-2015  13 procent av biståndsbudgeten används detta år till mottagande av 170

flyktingar., och år 20165 beräknar finansdepartementet  att siffran kommer att uppgå till 21 procent. 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6197919
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leligt plan. På denna nivå bör enligt kritikerna  försoningsprocesser, skapande av tillit, och 

samförstånd byggas.  Diasporas bidrag på gräsrotsnivå kan enligt denna uppfattning innebä171 -

ra en viktig tillgång för ett hållbart utvecklingsarbete i form av brobyggare till det lokala 

samhället. Det är inte svårt att se att detta kan vara en bidragande orsak till att FN beslutat att 

sammanväva diaspora och utveckling, då diaspora kan antas underlätta ett hållbart fred och 

utvecklingsarbete genom sitt engagemang på gräsrotsnivå. 

Vidare kan ett uttalande från en konferens om diaspora i krissituationer vad gäller hälsa och 

utbildning som undertecknad närvarade på hösten 2014 i London vara lämpligt att nämna här. 

En brittisk-nigeriansk kvinna i publiken gjorde där ett påpekade angående bristen på tillit hos 

regeringar och dess löften. Diskussionen uppstod efter att det framkommit att det fanns nige-

rianska läkare som inte alltid kände tillförsikt till den nigerianska regeringens projekt för att 

inkludera diaspora, och som därför inte åkte till Nigeria för att bistå med sin kompetens. 

Kvinnan i publiken reagerade på ämnet om bristen på stöd från regeringar och menade att om 

regeringarna hade velat agera så skulle de göra det och det därför inte är någon mening med 

att vänta på att de agerar. Hon menade vidare att regeringarna inte kommer att förändras för-

rän förändring sker från gräsrötterna.  Att släppa fokus på regeringar som inte agerar som 172

förväntat kan för tillfället vara en god idé. 

 Ett annat tecken på världens nya globala ordning är nya styrelseformer. Diaspora utgörs 

inte bara av en grupp inom en nation utan består av komplexa transnationella nätverk. Lika-

ledes visar denna studie på lika komplexa system för samarbeten där flexibilitet kan ses som 

ett nyckelord. Liisa Laakso fann en utvidgad MLG-modell med loose couplilngs användbar 

och Barbara Span menade att de mest lyckade samarbeten framöver för att rikta diasporas 

resurser där de verkligen gör nytta, kommer att vara gränsöverskridande partnerskap mellan 

offentlig och privat sektor. Resultatet från en MLG-struktur (en gren inom global governan-

ce) innebär kanske framförallt att statens roll förminskas genom att beslut fattas på flera ni-

våer än den statliga och den förlorar allt mer legitimitet. Maktstrukturer blir mer diffusa och 

kräver höga krav på transparens och ansvarsutkrävande. I praktiken har det länge visat sig 

vara svårt med globala samarbeten men framgångar på området har skett inte minst genom 

miljö-och klimatfrågor. Med diasporas intåg på arenan kommer ytterligare denna typ av sam-

 John Darby och Roger Mac Ginty, 2008:124-126, Contemporary Peacemaking, conflict, Peace Processes and Post-war Reconstruction.171

Forskningspresentation: The role of the UK in Health and Education Emergencies: Spotlight on Nigeria and Lesotho, 14th october, Khali172 -
li Lecture Theatre, London
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arbete att krävas. En förlängning av frågan handlar om ett sådant styrelseskick är mer eller 

mindre demokratiskt och om legitimitet, transparens och ansvarsutkrävande snarare försvåras 

vid en alltför komplex beslutsarena.  Om globaliseringen redan idag skapat transnationella 173

nätverk, och mer komplexa styrelseformer, ser det ut som att de i framtiden med diaspora på 

arenan inte kommer att minska utan snarare dess motsats. Det ser därför också ut som att be-

sluttagande på micro-nivå ökar och försvagar därför den realistiska teorin om statens suverä-

nitet, och stärker teorier om att statens roll förminskas. Intressant nog finns inga tydliga stra-

tegier för hur diaspora kan involveras inom politiken, varför denna analys till stor del utgår 

från hypotetiska ställningstaganden om hur diasporas roll inom utvecklingsarbete kommer att 

se ut och vilka de centrala organisatoriska frågorna är. Det innebär spekulationer om deras 

autonomi, om huruvida stater och NGO’s kommer att inta en ”över-position”, eller med vilka 

de kommer att samarbeta med; är det med staten, FN, regionala organisationer, eller om part-

nerskapet kommer att ske genom den privata sektorn? 

 Regionalisering är en annan process som kan uppfattas ske som en reaktion på globa-

lisering, eller som en parallell utveckling till den. En sådan sker oftast för att bemöta den in-

ternationella konkurrensen. Att den kan uppfattas som en motsats till globaliseringsprocesser 

beror på att den bygger på en territoriell logik. Det  har dock visat sig att regionala organisa-

tioner (RO) som arbetar för fred oftast agerat efter lika principer som FN, även om beslut och 

finansiering som lösts inom organisationens medlemsstater. Detta arbete kan tyda spår av att 

denna regionaliserings-utveckling kan båda gott för diaspora. Afrikanska regeringar och regi-

onala samarbeten är generellt mycket intresserade av att samarbeta med diasporan enligt den-

na studie, och området ser ut att vara på framfart med politiska reformer och expertis med 

beprövade kunskaper. Migranter är som sagt dessutom en växande grupp, och regionala orga-

nisationer likaså. Om FN i framtiden ska klara denna, kalla det medspelare eller konkurrent, 

behöver systemet reformeras till diasporors fördel, så att dessa nya aktörer framförallt känner 

tillit till att samarbeta med FN’s organisationer och partners.  Regionalisering kan även del174 -

vis vara en effekt från att FN i perioder saknat resurser. Även EU, som spelat en utmärkande 

roll inom fredsskapande och fredsförebyggande, vilket flera exempel i detta arbete visat, har 

enorma ekonomiska och mellan-regionala problem vilket kan öka en regionalisering. 

 K. Jönsson, A. Jerneck, M.Arvidson. 2011:49-50 Politik och utveckling i en globaliserad värld, en introduktion. 173

K. Jönsson, A. Jerneck, M.Arvidson. 2011:45-48 Politik och utveckling i en globaliserad värld, 174
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 I mångt och mycket handlar det om vem som kan skapa de bästa samarbeten och kla-

rar den flexibilitet som diaspora kan kräva. Diaspora agerar särskilt lokalt och kan gå förbi 

statens inblandning, därför är inte ett mellanstatligt nord-syd-samarbete alltid givande med 

hänvisning till de diplomatiska relationerna. Det är ytterligare en faktor till att statens roll 

förminskas, och andra, till exempel privata aktörer kommer in som partners, vilket även kan 

skapa nya förbindelser med en nation i utveckling, som för Western Union. Vad angår om sta-

ten förlorat makt till icke-statliga organisationer och privatpersoner inom utrikespolitiska frå-

gor är ett omdebatterat ämne inom internationella relationer, där den realistiska skolan länge 

utgått från statens suveränitet. Idag menar de flesta att civilsamhället, däribland NGO:s med 

MR-fokus och stora transnationella organisationer, har ett stort inflytande till exempel när det 

kommer till att implementera MR, snarare än staten.  Enligt Forsythse skulle vidare vare sig 175

icke-statliga hjälp- eller utvecklingsorganisationer klara sig utan privata institutioner, vilket 

också kan innebära en konsekvens i form av att den privata marknaden blir allt viktigare 

inom rättighetsarbete. Samtidigt har många privata organ stöd från stat eller mellanstatliga 

organisationer. I slutändan samverkar ofta stat och privata initiativ, vilket dock inte fråntar de 

privata gräsrotsaktörerna att vara de enda som arbetar för att tillgodose de socioekonomiska 

rättigheterna, genom att se till att människor får mat, skydd, medicin och kläder. Stöd till 

hjälp-och utvecklingsorganisationer kommer oftast vidare från USA eller EU, och då finns 

det naturligtvis olika former av FN-program och organ involverade, så som WHO eller the 

World Food Program. Forsythe är dock tydlig med att inom såväl EU som USA-stödda pro-

jekt är det ett privat gräsrotsengagemang som i mycket hög grad faktiskt är de som säkerstäl-

ler att de internationella konventionerna (som innebär ett statligt MR-skydd) får reell 

verkan.  Rättighetsperspektivet hos diaspora-grupper är vidare enligt denna undersökning 176

inte alltid självklart. Däremot finns det tecken på att samarbetsvillighet och stöd från det in-

ternationella samfundet att implementera rättigheter som exemplevis jämställdhet. Utifrån 

den generella bild som uppsatsen visat på vad gäller diasporas engagemang för att skapa jobb 

och investera i privat sektor kan en kombination av de båda konventionerna hursomhelst ske 

på ett naturligt sätt genom olika samarbeten där rättighetssbaserade mål utgör arbetet. 

 Laakso anför även att genom diasporas intåg på arenan ifrågasätts nu sedan tidigare 

 David P. Forsythe 2012:11, 21, 30 Human Rights in international Relations, Third Edition175

 David P. Forsythe 2012:261-262 Human Rights in international Relations,176
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vedertagna frågor vad gäller territoriell och kulturell tillhörighet, och den globala kontexten 

kräver en ny förståelse av att tillhöra.  Det återstår att se om andra aktörer tycker som hon 177

och hur stark reformviljan är hos FN och andra organisationer som arbetar utifrån de nya ut-

vecklingsmålen. Det kan även verka som att afrikanska regeringar och regionala organisatio-

ner har ett större engagemang i frågan än EU och regeringar.  

5. Slutsatser 

Denna uppsats har kommit fram till att diaspora bidrar till utveckling på social, ekonomisk 

och politiska områden, vilket även innebär en hög nivå av fattigdomsbekämpning. Detta har 

till stor del varit möjligt inte minst på grund av utvecklingen inom data-och telekommunika-

tion, men även genom diasporas gräsrotsengagemang. Genom att vara den enda aktör som 

kan få tillgång till specifika platser och genom sin lokala kännedom kan de lättare ses som 

legitima aktörer och spelar därför även en unik roll inom fredsprocesser. De är vidare inte 

bundna till byråkratiska strukturer varpå de kan agera med direkt effekt. Till exempel kan de 

bistå snabbt vid olika sorter av krissituationer, såsom miljökatastrofer. Att samarbeta med di-

aspora är många regeringar och organisationer intresserade av men ser samtidigt många ut-

maningar med densamma. Diaspora kan även uppleva att deras röster inte alltid blir hörda. 

Uppsatsen har även nått en slutsats om att en balans mellan FN:s två huvudkonventioner 

ICESR och de medborgeliga och politiska rättigheterna alltmer kan komma att uppstå genom 

den liberala diskurs som många organisationer har haft och enligt många fortfarande har, och 

med diasporas insatser på den privata marknaden för att skapa jobb och utveckling, och upp-

byggnad av social infrastruktur. Andra konsekvenser på organisatorisk nivå kan vara att fler 

komplexa modeller för organisation och samarbeten kommer att krävas, där inte minst privat 

sektor kan komma att ingå i högre grad, vilket även visar på förstärkta globaliseringstrender, 

där den privata marknaden ses vara svaret på lösningen av fattigdom. Författaren ser en ut-

maning hos FN i detta arbete.  Vad gäller staters och olika aktörers roll i detta något nyare 

landskap kan även här få sitt svar i globaliseringsprocesser och maktförskjutningar från stat 

till olika nivåer där icke-statliga aktörer får en starkare roll. Dessa processer kan även ha bi-

dragit till en ökad regionalisering, krafter som denna uppsats funnit kan med tiden vara en 

L Laakso och P. Hautaniemi, 2014:13 Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn of Africa,177
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konkurrent till ett svagt FN (och EU) och därför locka till sig diaspora som också kan upple-

va sig bli bättre mottagen där.  



	 	 "76

Källförteckning 

Böcker 

Laakso, Liisa och Hautaniemi, Petri. Diasporas, Development and Peacemaking in the Horn 

of Africa, London. 2014 

Nordquist Kjell-Åke. The crossroads of human rights and peace-building - an ongoing deba-

te Stockholm: Teologiska högskolan, 2008 

Jönsson, Kristina. Jerneck, Anne. Arvidson Malin. Politik och utveckling i en globaliserad 

värld, en introduktion. Upplaga1:1, 2011, Lund 

Olsson, E. Lundqvist, C, Rabo, A. Sawyer, L. Wahlbeck, Ö. Åkesson, L. (red.) Transnationel-

la rum. Diaspora, migration och gränsöverskridande relationer. ISBN: 978-91-89140-52-3. 

Finland, 2007 

Darby, John och Mac Ginty, Roger Contemporary Peacemaking, conflict, Peace Processes 

and Post-war Reconstruction. Second edition, 2008, New York 

Gready, Paul. Wouter Vandenhole. Human rights and development in the new millennium : 

towards a theory of change. ISBN/ISSN: 978-0-415-52729-3 (hardback); 978-0-415-52730-

9 (pbk.) Upplaga 1. 2014, New York 

Wallensten, Peter och Bjurner, Anders (red.). Regional Organizations and Peacemaking. 

Challengers to the UN? 2015, New York 

Paupp, Terrence Edward Redefining human rights in the struggle for peace and development.  

ISBN/ISSN: 978-1-107-04715-0 (hbk.) :; 978-1-107-66931-4 (pbk.) 2014 

Sumner, L.W. The moral foundation of rights. 1987, New York. 



	 	 "77

Elektroniska resurser-böcker 

Orefuwa, Emma och Chowdhury, Rezina. Mobilising resources for Africa: what role for 
young africans in the diaspora? 2013, African Foundation for development United Kingdom 
(AFFORD UK), London. Kategori: Research and Policy, BookID: PUB-AG-2014 
Authors: AFFORD. Gratis nedladdning. Hemsida: African Foundation for development. 
http://www.afford-uk.org. Se Publications. Direktlänk: http://www.afford-uk.org/components/
com_booklibrary/ebooks/Africa-Gives%20Academic%20Study%202014.pdf 

Strobl, Philipp / Kohler Manfred (eds.) The Phenomenon of Globalization A Collection of 
Interdisciplinary Globalization Research Essays. ISBN 978-3-631-63684-82013 (Tryckt bok), 
Frankfurt am Main.  

Plaza, Sonia. Diaspora for development in Africa. Utgivare: World Bank ISBN: 
0-8213-8258-6, 978-0-8213-8258-5. År 2011. (Finns på Uppsala universitetsbibliotek, se 
ProQuest ebrary) 

Forje, John W. African Political, Economic, and Security Issues : Challenges of Administrati-
ve Political and Developmental Renewal in Africa : Essays on Rethinking Government and 
Reorganization. UTGIVARE Nova.  E-BOKS-ISBN: 9781608767250. September 2009 

Forsythe, David P. Human Rights in international Relations, Third Edition, 2012, New York 

Bjerström, Erika. Det Nya Afrika. ISBN: 978-91-87347-30-6. Stockholm, 2013 

Oucho John O. Migration in the Service of African Development, Essays in honour of Profes-
sor Aderanti Adepoju. 2011, Onireke, Ibadan. ISBN:  978-978-8431-16-9 

Hazel Smith och Paul Stares (red.). Diasporas in conflict: Peace-makers or peace-wreckers?  
United Nations University. ISBN978-92-808-1140-7. Hong Kong, 2007 

Artiklar och rapporter, Internet 

Peace Research Institute Oslo (PRIO). Cindy Horst, Rojan Ezzati, Matteo Guglielmo, Petra 
Mezzetti, Päivi Pirkkalainen, Valeria Saggiomo, Giulia Sinatti, Andrea Warnecke. Participa-
tion of Diasporas in Peacebuilding and Development; A Handbook for Practitioners and Po-
licymakers. PRIO Report 2-2010. Oslo, Norway 

Sage journals. Giulia Sinatti (International Institute of Social Studies, Erasmus University, 
The Netherlands) Cindy Horst (Peace Research Institute Oslo, Norway) Migrants as agents 
of development: Diaspora engagement discourse and practice in Europe. Ethnicities 2015, 
Vol. 15(1) 134–152 (etn.sagepub.com) 

http://www.afford-uk.org
http://www.afford-uk.org/components/com_booklibrary/ebooks/Africa-Gives%20Academic%20Study%202014.pdf
http://etn.sagepub.com


	 	 "78

Omvärlden. Mussie Ephrem, handläggare Forum Syd.” Diasporan borde ingå i världens nya 
globala utvecklingsmål. Debattartikel. Publicerad och uppdaterad den 24/3-2015.  

World Economics • Vol. 14 • No. 4. Adams Bodomo, Professor of African Studies (chair of 
African languages and literatures) at the University of Vienna, Austria. African Diaspora Re-
mittances are Better than Foreign Aid Funds. • October–December 2013. Registrering krävs 
för nedladdning. Pdf. finns även på Google sökmotor, sökord: se artikelns rubrik. 

Knomad, Global Knowledge Partnership on Migration and Development. Remittances, inclu-
ding access to finance and capital markets. World Bank, 2o15. Washington DC. http://
www.knomad.org/thematic-working-groups/remittances-including-access-to-finance-and-ca-
pital-markets Datum 1/10-2015 

African Union. Africa-European Union (EU). Partnership. Se ’Africa - EU.’ http://au.int/en/
partnerships/africa_eu Hämtad 15/9-2015 

Millenniemålen.nu. Hur kommer den nya agendan att se ut? http://www.millenniemalen.nu/
vad-ar-post-2015/hur-kommer-den-nya-post-2015-agendan-att-se-ut/ Hämtad 19/8-2015 
Samt Åtta mål för en bättre värld. http://www.millenniemalen.nu/mal-1/ Hämtad 19/8-2015 

European Commission, ”European Agenda for the Integration of Third-Country Nationals” 
Brussels, 20.7.2011 COM(2011) 455 final. http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/
110720/1_EN_ACT_part1_v10.pdf Hämtad 8/10-2015 

African Development Bank (AFDB) The Role of the Diaspora in Nation Building: Lessons 
for Fragile and Post-Conflict Countries in Africa. Av Fragile States Unit (OSFU), 2012. 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/2011%20T-
he%20role%20of%20the%20Diaspora%20in%20Nation%20building%20-%20lessons%20-
for%20fragile%20and%20post-%20conflict%20countries%20in%20Africa.pdf 

The World Bank. Migration Remittances And Development: A Review Of Global Evidence. 
Page, John and Plaza, Sonia. 18 Augusti, 2005 

The World Bank. Social Development Papers. Conflict Prevention and Reconstruction Red. 
Samuel Munzele Maimbo Remittances and Economic Development in Somalia. An Overview. 
Paper No. 38 / November 2006. Direktlänk: http://www-wds.worldbank.org/external/default/
WDSContentServer/WDSP/IB/2006/11/20/000090341_20061120100412/Rendered/PDF/
379150SO0Remittances0WP3801PUBLIC1.pdf Hämtad 17/4-2014 

African Development Bank och African Development Fund. The Role of the Diaspora in Na-
tion Building: Lessons for Fragile and Post-Conflict Countries in Africa Prepared. Av Fragi-
le States Unit (OSFU). Vice-Presidency Operations II - Sector Operation, 2012. Hemsida 
www.afdb.org. Direktlänk: http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-
and-Operations/2011%20The%20role%20of%20the%20Diaspora%20in%20Nation%20buil-
ding%20-%20lessons%20for%20fragile%20and%20post-%20conflict%20countries%20in
%20Africa.pdf Hämtad 3/10-2015 

javascript:Download(%22570%22);
http://www.knomad.org/thematic-working-groups/remittances-including-access-to-finance-and-capital-markets
http://au.int/en/partnerships/africa_eu
http://www.millenniemalen.nu/vad-ar-post-2015/hur-kommer-den-nya-post-2015-agendan-att-se-ut/
http://www.millenniemalen.nu/mal-1/
http://ec.europa.eu/home-affairs/news/intro/docs/110720/1_EN_ACT_part1_v10.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/2011%20The%20role%20of%20the%20Diaspora%20in%20Nation%20building%20-%20lessons%20for%20fragile%20and%20post-%20conflict%20countries%20in%20Africa.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/11/20/000090341_20061120100412/Rendered/PDF/379150SO0Remittances0WP3801PUBLIC1.pdf
http://afdb.org
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Project-and-Operations/2011%20The%20role%20of%20the%20Diaspora%20in%20Nation%20building%20-%20lessons%20for%20fragile%20and%20post-%20conflict%20countries%20in%20Africa.pdf


	 	 "79

MADE Migration and Develoment Civil Society Network. Agenda for change. Direktlänk: 
http://www.madenetwork.org/agenda-change 5/11-2015 

United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner for human rights. Claiming 
the Millenium Development Goals: A human rights approach. New York and Geneva, 2008 
United Nations Publication. ISBN 978-92-1-154184-7 

Migration Policy Institute. Migration Policy Institute Supporting immigrant integration in 
Europe? Developing the governance for diaspora engagement. Av Maria Vincenza Desiderio 
with Agnieszka Weinar. Maj 2014. Pdf. hämtad från: http://www.migrationpolicy.org/rese-
arch/immigrant-integration-europe-developing-governance-diaspora-engagement Hämtad 
8/10-2015 och "It's Not Just About the Economy, Stupid" - Social Remittances Revisited Av 
Peggy Levitt, Deepak Lamba-Nieve. 21 Maj, 2010 http://www.migrationpolicy.org/article/its-
not-just-about-economy-stupid-social-remittances-revisited 22/5-2015 samt Diasporas New 
Partners In Global Development Policy. Kathleen Newland, Editor. Förord av Karen D. Tur-
ner, Career Minister Director, Office of Development Partners och US Agency for Internatio-
nal Development. November 2010 Direktlänk: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt847.pdf 

A journal of transnational studies. Artikel: Diasporas in Modern Societies: Myths of Home-
land and Return. William Safran. Volume 1, number 1, Spring 1991. ISSN 1044-2057. Pdf. 
Hämtad på academia.edu  26/5-2015 

United Nations Development Programme Somalia (UNDP Somalia) Somalia’s Missing Milli-
on: The Somali Diaspora and its Role in Development. 2009. Human Development Report: 
Somalia 2009. 

UNDP (2009): Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, Human Develop-
ment Report 2009, New York 

UN/POP/MIG-13CM/2015/9, Contribution To The Thirteenth Coordination Meeting On In-
ternational Migration, THIRTEENTH COORDINATION MEETING ON INTERNATIO-
NAL MIGRATION, Population Division, Department of Economic and Social Affairs, Uni-
ted Nations Secretariat, New York, 12-13 February 2015. Hämtad 5/11-2015 

Delegationen för migrationsstudier (Delmi) Politiska remitteringar. En kunskapsöversikt. 
Emma Lundgren Jörum & Åsa Lundgren. Delmi kunskapsöversikt 2015:2  

The Fund For Peace (FFP) Fragile States Index 2015. Pdf. hämtad på www.fundforpeace.org  
Direktlänk: http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf 

OECD. States of Fragility 2015. Meeting Post-2015 Ambitions. (Pdf.) OECD, 26 Mar 2015. 
OECD iLibrary, ISBN :9789264233485 (EPUB) ; 9789264227699 (PDF) ; 9789264221789 
(print) Hämtad den 28 augusti 2015, och Policy brief: Engaging the Diaspora: Potential for 
sub-Saharan African Universities. Martha K. Ferede .Programme on Innovation, Higher 
Education and Research for Development IHERD 

http://www.madenetwork.org/agenda-change
http://www.migrationpolicy.org/research/immigrant-integration-europe-developing-governance-diaspora-engagement
http://www.migrationpolicy.org/article/its-not-just-about-economy-stupid-social-remittances-revisited
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadt847.pdf
http://academia.edu
http://www.fundforpeace.org
http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2015.pdf


	 	 "80

This is Africa. Rachel Hamada. Artikel: Diaspora groups to lead way on emergency aid. Sep-
tember 4, 2015. Web: thisisafrica.me  Direktlänk: http://thisisafrica.me/diaspora-groups-to-
lead-way-emergency-aid/ Hämtad 7/9-2015 

European Commission. EUdevdays.eu Enhancing the African diaspora's role in development 
post-2015 https://eudevdays.eu/topics/enhancing-role-ofthe-african-diaspora-post-2015-afri-
can-development-5 Hämtad 13/9-2015 

International Organization for Migration (IOM). The Migration Policy Institute (MPI) Deve-
loping a Road Map for Engaging Diasporas in Development. A Handbook For Policymakers 
And Practitioners In Home And Host Countries. Dovelyn Rannveig Agunias och Kathleen 
Newland. 2012, Switzerland http://publications.iom.int/bookstore/free/Diaspora_Handboo-
k_EN_For_Web_28May2013.pdf 

Sustainable Development Policy& Practice/ IISD. UN High-Level Officials Discuss UN ‘Fit 
for Purpose’ http://sd.iisd.org/news/un-high-level-officials-discuss-un-fit-for-purpose/ Häm-
tad 18/10-2015 

SvD. Mer bistånd till flyktingmottagande http://www.svd.se/mer-bistand-till-flyktingmotta-
gande 23/10-2015. Hämtad den 23/10-2015 

Forum syd. Hermele, Kenneth. The Migration and Development Nexus:  Looking for a Triple 
Win, Stockholm, Sweden, 2015 

Sida. Det här är svenskt bistånd. Sveriges biståndsländer. Publicerad: den 23 maj 2014 Hem-
sida: sida.se Se: Så arbetar vi >Det här är svenskt bistånd>Sveriges biståndsländer. Direkt-
länk: http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/Sveriges-bistands-
lander/ 

Landguiden. Somalia>ekonomi.  https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/Ekono-
mi. Se Somalia, rubrik Politik https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/Politiskt-
System Texten uppdaterad/granskad 26 juni 2014.Även Somaliland: https://www.landgui-
den.se/Lander/Afrika/Somaliland Se även Somalia>kalendarium. https://www.landguiden.se/
Lander/Afrika/Somalia/~/link.aspx?_id=186DA0094AB74F79A21EDAE75B3385DD&_z=z 

Sveriges radio. Terrorlag stoppar biståndsprojekt. Av Kenadid Mohamed och Isabelle Swahn. 
P u b l i c e r a t 6 m a r s 2 0 1 5 .  h t t p : / / s v e r i g e s r a d i o . s e / s i d a / a r t i k e l . a s p x ?
programid=3993&artikel=6109491 Hämtad 7/9-2015 

Sveriges Radio. Pengar saknas för att driva flyktingläger. Av Nivette Dawod, Erbil, Publice-
r a t t o r sdag 25 jun i k l 06 .00 h t tp : / / sve r iges rad io . s e / s ida / a r t i ke l . a spx?
programid=83&artikel=6197919 Hämtad 26/10-2015 

Forum Syd. Om oss.  http://www.forumsyd.org/Om-Forum-Syd/ 8/10-2015 

http://thisisafrica.me/author/rachelhamada1/
http://thisisafrica.me/diaspora-groups-to-lead-way-emergency-aid/
http://EUdevdays.eu
https://eudevdays.eu/topics/enhancing-role-ofthe-african-diaspora-post-2015-african-development-5
http://publications.iom.int/bookstore/free/Diaspora_Handbook_EN_For_Web_28May2013.pdf
http://sd.iisd.org/news/un-high-level-officials-discuss-un-fit-for-purpose/
http://www.svd.se/mer-bistand-till-flyktingmottagande
http://sida.se
http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Detta-ar-svenskt-bistand/Sveriges-bistandslander/
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/Ekonomi
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/Politiskt-System
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somaliland
https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/~/link.aspx?_id=186DA0094AB74F79A21EDAE75B3385DD&_z=z
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=6109491
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6197919
http://www.forumsyd.org/Om-Forum-Syd/


	 	 "81

Migration and Development Civil Society Network (MADE): Migration and Sustainable De-
velopment Goals A Post-2015 Call to Action. 

African Foundation for Development United Kingdom (AFFORD UK). About us. http://
www.afford-uk.org/index.php/component/content/category/19-about-us Hämtad 11/10-2015 

United Nations Development Programme (UNDP). Assessing the effects of international mi-
gration on sustainable development and identifying relevant priorities in view of the prepara-
tion of the post-2015 development framework. Presscenter, speeches. Helen Clark: Speech at 
High Level Dialogue on Migration, Round Table One. Hämtad 5/4-2015 Direktlänk: http://
www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/10/03/helen-clark-speech-
at-high-level-dialogue-on-migration-round-table-one-assessing-the-effects-of-international-
migration-on-sustainable-development-and-identifying-relevant-priorities-in-view-of-the-
preparation-of-the-post-2015-development-framework-.html 

Sustainable Development Knowledge platform. Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development. Hemsida: www.sustainabledevelopment.un.org Direktlänk: 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld Gå till: Processes & 
UN System.  Datum 19/9-2015, 24/9-2015 

African Union, CIDO, Department of Citizens and Diaspora Organizations. The Diaspora 
Division http://pages.au.int/cido/pages/diaspora-division Hämtad 16/4-2015 

Svd. Närlingsliv. Nya entreprenörer bygger upp Somaliland. http://www.svd.se/naringsliv/
nyheter/varlden/somalilands-nya-entreprenorer_3835976.svd Hämtad15/8-2015  

United Nations Conference on Trade and Development. Report of the Expert Meeting on 
Maximizing the Development Impact of Remittances. United Nations Trade and Development 
Board. Trade and Development Commission. Geneva, 14–15 February 2011 

The World Bank/International Monetary Fund. Harnessing Diasporas Africa can tap some of 
its millions of emigrants to help development efforts. http://www.imf.org/external/pubs/ft/
fandd/2011/09/pdf/ratha.pdf Hämtad 16/4-2015 

FN-förbundet. UNA Sweden. FN-fakta Hållbar utveckling. Omställning till hållbar värld 
brådskar. Datum 25/3-2015 Hemsida: www.FN.se. Sök  ev. ”Omställning till hållbar värld 
brådskar” på Google. Direktlänk: http://www.fn.se/PageFiles/14110/2-12%20Hållbar%20ut-
veckling.pdf 

Interactive Global Solutions, Cultivating Consumer Relationships through Empowerment 
Programs. Se ’Case studies’. http://www.interactiveglobalsolutions.com/4x1-program.html 
Hämtad 9/10-2015 

Experience Africa. The African Diaspora, Introduction to the African Diaspora across the 
World.  The ICD “Experience Africa” Program. Datum: 15/4-2015 Hemsida: http://cultural-

http://www.afford-uk.org/index.php/component/content/category/19-about-us
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2013/10/03/helen-clark-speech-at-high-level-dialogue-on-migration-round-table-one-assessing-the-effects-of-international-migration-on-sustainable-development-and-identifying-relevant-priorities-in-view-of-the-preparation-of-the-post-2015-development-framework-.html
http://www.sustainabledevelopment.un.org
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://pages.au.int/cido/pages/diaspora-division
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/somalilands-nya-entreprenorer_3835976.svd
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2011/09/pdf/ratha.pdf
http://www.FN.se
http://www.fn.se/PageFiles/14110/2-12%2520H%25C3%25A5llbar%2520utveckling.pdf
http://www.interactiveglobalsolutions.com/4x1-program.html
http://culturaldiplomacy.org


	 	 "82

diplomacy.org  Se: Research > Cultural Diplomacy in Africa Research > The African Diaspo-
ra. Direktlänk: http://www.culturaldiplomacy.org/experienceafrica/index.php?en_the-african-
diaspora. 

Maimbo, Samuel Munzele (Red.) Remittances and Economic Development in Somalia. An 
Overview. Social Development Papers. Conflict Prevention and Reconstruction Paper No. 
38 / November 2006. Direktlänk: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSCon-
tentServer/WDSP/IB/2006/11/20/000090341_20061120100412/Rendered/PDF/379150SO0-
Remittances0WP3801PUBLIC1.pdf s. 2 Hämtad 17/4-2014 

The World Bank. Migration and Development Brief 22. Migration and Remittances: Recent 
Developments and Outlook. Migration and Remittances Team, Development Prospects 
Group. Direktlänk: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/
334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief22.pdf  11/4- 2014 

The World Bank. Somalia Overview. The World Bank>Countries>Somalia>Overview. Di-
r e k t l ä n k :  h t t p : / / w w w. w o r l d b a n k . o r g / e n / c o u n t r y / s o m a l i a / o v e r v i e w 
SenastUppdaterad: 9/3-2015 

The World Bank. Migration And Development: The Role Of The World Bank. Direktlänk: 
http://www.un.org/esa/population/meetings/thirdcoord2004/P11_WorldBank.pdf Hämtad 
22/9-2015 

Sustainable Development Knowledge Platform. UN. Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development.  https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/trans-
formingourworld 24/9-2015 

African Foundation for development, United Kingdom (AFFORD UK) Introduction to Remi-
tAid™: Remittance Match Funding and Remittance Tax Relief http://www.afford-uk.org/ima-
ges/Documents/RemitAid%20Introduction%20-%20Updated%20May%202012.pdf och Di-
aspora influencing. Case Study. http://www.africa-uk.org/sites/default/files/Diaspora%20In-
fluencing%20Case%20Study%20AFFORD.pdf  Hämtad 27/10-2014 

Oxford university. DPIR. Knowledge Exchange. Forskningsprojekt: Political Remittances: 
Understanding the Political Impacts of Migration. Huvudforskare: Gwendolyn Sasse http://
www.politics.ox.ac.uk/knowledge-exchange-project/political-remittances-understanding-the-
political-impacts-of-migration.html 

Voluntary Service Overseas (VSO) International. Working in Partnership with Diaspora Or-
ganisations, 2011. http://www.vsointernational.org/sites/vso_uk/files/documents/Partners-
hips/Diaspora/working-in-partnership-with-diaspora-organisations.pdf Hämtad 5/10_2015 

Migrationsinfo.se Forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Sverige. 
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/ Hämtad 23/5-2015 

http://culturaldiplomacy.org
http://www.culturaldiplomacy.org/experienceafrica/index.php?en_research
http://www.culturaldiplomacy.org/experienceafrica/index.php?en_research
http://www.culturaldiplomacy.org/experienceafrica/index.php?en_the-african-diaspora
http://www.culturaldiplomacy.org/experienceafrica/index.php?en_the-african-diaspora
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2006/11/20/000090341_20061120100412/Rendered/PDF/379150SO0Remittances0WP3801PUBLIC1.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationandDevelopmentBrief22.pdf
http://www.worldbank.org/en/country/somalia/overview
http://www.un.org/esa/population/meetings/thirdcoord2004/P11_WorldBank.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.afford-uk.org/images/Documents/RemitAid%20Introduction%20-%20Updated%20May%202012.pdf
http://www.africa-uk.org/sites/default/files/Diaspora%20Influencing%20Case%20Study%20AFFORD.pdf
http://www.politics.ox.ac.uk/knowledge-exchange-project/political-remittances-understanding-the-political-impacts-of-migration.html
http://www.vsointernational.org/sites/vso_uk/files/documents/Partnerships/Diaspora/working-in-partnership-with-diaspora-organisations.pdf
http://migrationsinfo.se
http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/


	 	 "83

Material från Sveriges Regering 
SOU 2010:40, Cirkulär migration och utveckling– kartläggning av cirkulära rörelsemönster 
och diskussion om hur migrationens utvecklingspotential kan främjas. Delbetänkande av 
Kommittén för cirkulär migration och utveckling 

SOU 2011:28, Cirkulär migration och utveckling– förslag och framåtblick, Slutbetänkande 
av Kommittén för cirkulär migration och utveckling, Stockholm 2011. 

Regeringskansliet. Utrikesdepartementet: Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd 
i Somalia 2013 – 2017, och Lansering av Money from Sweden - prisjämförelsetjänst för re-
mitteringar. Pressmeddelande 1 december 2014. Finansdepartementet, Utrikesdepartementet. 
Justitiedepartementet.  Direktlänk: http://www.regeringen.se/sb/d/19678/a/250839 Datum 
8/9-2015, samt Migration -en nyckel till utveckling. Forummöte Stockholm 14-16 maj, Det 
svenska ordförandeskapet i det Globala forumet för migration och utveckling, 2013-2014, 
Datum 2/9-2015 

http://www.regeringen.se/sb/d/19678/a/250839

