Grundläggande värden för
samarbete med Sida
Sidas samarbeten och partnerskap ska bygga på gemensamma mål, ömsesidigt
förtroende, tillit, öppenhet och dialog, men också utgå från ansvarutkrävande från
båda parter. Fattiga människors perspektiv på utveckling är utgångspunkten liksom
rättighetsagendan som utgår från en globalt överenskommen värdegrund som
består av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de
folkrättsligt bindande konventioner som antagits. Samarbeten och insatser ska även
utgå från ett miljö- och klimatperspektiv, jämställdhetsperspektiv och ett
konfliktperspektiv för att bidra till en hållbar utveckling. Perspektiven genomsyrar
Sidas verksamhet som vägleds av varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt
liv.
Genom den globala utvecklingsagendan, Agenda 2030, är varje lands ansvar och
ägarskap för sin utveckling central, samtidigt som agendan förutsätter partnerskap
med många olika aktörer. Internationella överenskommelser och principer om
utvecklingseffektivitet är viktiga hörnstenar för svenskt utvecklingssamarbete.
Sida strävar efter största möjliga nytta för människor som lever i fattigdom och
förtryck och undviker samarbeten som kan skada eller motverka det övergripande
målet. Sida agerar alltid om någon samarbetspart beter sig på ett sätt som är
oförenligt med detta. Det innebär att Sida och Sidas samarbetsparter gemensamt
inom ramen för de samarbeten och partnerskap som etableras bland annat tar
avstånd ifrån:
• korruption
• organiserad brottslighet, bedrägeri eller penningtvätt
• terrorbrott eller finansiering av terrorbrott
• diskriminering på grund av kön, ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller
identitet, politisk uppfattning
• barnarbete, andra former av tvångsarbete, modernt slaveri, och människohandel
• alla former av våld mot kvinnor och flickor, pojkar och män i det offentliga och
privata rummet, inklusive sexuella trakasserier, ofredande och alla former av
sexuellt utnyttjande
• sexuell exploatering
Sida ska tillsammans med sina samarbetsparter ha en kontinuerlig, öppen och
tillitsfull dialog om etiska- och andra värderingsfrågor. Öppenheten förutsätter att
så snart det uppstår utmaningar eller misstankar om oegentligheter eller etiska
frågor är båda parter skyldiga att informera och ta upp detta för dialog. Om
problemen är allvarliga kan Sida välja att avbryta stödet och avsluta samarbetet.

Principal values for Sida and
cooperation partners
Sida's cooperation and partnerships shall be based on shared objectives, mutual
trust, honesty and dialogue, but also derive from accountability from both parts.
Sweden’s development cooperation takes as a point of departure and is
characterised by the perspective of poor people on development and by a rightsbased perspective, which stems from a globally agreed set of values, comprising
the UN Universal Declaration of Human Rights and the human rights conventions
subsequently adopted. Swedish development cooperation is based on an
environmental and climate perspective, a gender equality perspective and a conflict
perspective that contribute towards sustainable development. The perspectives are
integrated in Sida's operations which are guided by everyone's right and possibility
to live in dignity.
Through the global development agenda, the 2030 Agenda, each country's
responsibility and ownership of their own development is central, whilst the
Agenda also emphasises partnership between different actors. International
agreements and principles of development efficiency are important cornerstones in
Swedish development cooperation.
Sida strives to contribute to the greatest possible benefit for people who live in
poverty and oppression and avoids collaboration that might harm or counteract the
overall objective. Sida always takes action if a cooperation partner act in a manner
that is inconsistent with this aim. This means that Sida and Sida's cooperation
partners, within established frameworks for collaboration and partnership, jointly
detach from
• corruption
• organized crime, fraud or money laundering
• terror crimes or terrorism financing
• discrimination against persons based on gender, age, disability, race, national or
ethnic origin, linguistic or religious affiliation, sexual orientation or identity,
political view
• child labour, other forms of forced labour, modern slavery, and human
trafficking
• all forms of violence against women and girls, boys and men, in public and
private spaces, including sexual harassment, molestation and all forms of sexual
abuse
• sexual exploitation
Sida, together with its cooperation partners, should have a continuous, open and
transparent dialogue on ethical and other value based issues. The openness requires
that as soon as challenges or suspicions of irregularities or ethical issues emerge,
both parties are required to inform and address this in dialogue. If the problems are
of serious nature, Sida may withdraw the support and terminate the cooperation.
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