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PMUs policy för 
bekämpning av fattigdom 

Fokus: Stimulering av samverkansformer, insatser och 
innovationer för att stimulera integration, bättre hälsa, 
samt ökning av kunskap och välstånd 

Nyckelord: rättighet, fördelningsrättvisa, företagsamhet, 
kreativitet, sparsamhet, ömsesidighet och miljöhänsyn  

”Herrens Ande är över mig, ty Han har smort mig till att frambära ett 
glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de 
fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett 
nådens år från Herren (Luk 4:18-19) 

”Detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder 
okets rep, befriade förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den 
hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, 
vänd inte dina egna ryggen.” (Jes. 58:6-7) 

Bakgrund och strävan 
Fattigdom och utsatthet har många ansikten. Framför allt syns det som brister i ägarskap, rättigheter, säkerhet, kunskap, 
utbildning, hälsa och inflytande. Ett geografiskt områdes eller en grupps välstånd eller brist är beroende av många faktorer 
som växelverkar med varandra på olika sätt. Det kan t.ex. handla om lokala kulturer och regelverk, om hur individer och 
grupper relaterar till varandra, och vilka resurser som finns tillgängligt eller hur handel kan bedrivas. Av betydelse är också 
hur ekonomiska spörsmål hanteras på de tre huvudsakliga arenorna marknaden, staten och det civila samhället. En 
rättighetsbaserad bekämpning av fattigdom fokuserar på upprättelse och befrielse, integration och rättvis fördelning av 
resurser. Att arbeta för rättvis fördelning av resurser och upprättelse av inflytande över det egna livet, är en självklar och 
central del av kyrkans kallelse och ansvar. Med hjälp av jämlikt och rättvist deltagande från människor kan ett livskraftigt och 
långsiktigt hållbart samhälle skapas. PMU vill bidra till förbättrade levnadsvillkor utifrån principen att människor enskilt och i 
grupp agerar för sina egna och andras behov och rättigheter.  

Policy 
I arbetet för fattigdomsbekämpning är insatser inom hälsa, utbildning och andra basala samhällstjänster centralt, liksom 
insatser för ett stärkt entreprenörskap. Det civila samhället har en viktig roll, både när det gäller att göra egna insatser för 
utsatta målgrupper, och att bidra till att uppmärksamma samband mellan ekonomi och rättvis fördelning av resurser.  

 PMUs arbete med att reducera fattigdom måste alltid ha ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Det innebär dels att det 
är utsatta individer och grupper och deras behov, förutsättningar och rättigheter som i alla lägen ska utgöra 
utgångspunkten för analyser och utformning av insatser. Det innebär också att dessa huvudintressenter själva ska vara 
delaktiga i beslut som rör deras situation. Huvudformerna för fattigdomsbekämpning är demokratisk samverkan och 
ömsesidigt ansvarstagande. 

 Utformning av insatser ska bygga på de förutsättningar som människor har i sin egen strävan att bekämpa fattigdom.  

 Arbetet med att bekämpa fattigdomens orsaker ska leda till formandet av möjliggörande miljöer, kunskapsutveckling 
och stärkt lokalt ägarskap.  

 Entreprenörskap, kreativitet och lust till innovationer ska stärkas samtidigt som samtal kring ekonomiska värdegrunder 
och strukturer initieras. Den ekonomiska utvecklingen som eftersträvas ska respektera delade värden och resurser som 
mark och vatten  

Policyns omfattning  
Policyn gäller för alla PMU-stödda insatser. Policyn rör sig på en övergripande nivå för PMU och ligger därmed till grund för 
allt arbete. 

Implementering av policy  
Implementering av policyn sker kontinuerligt i alla stegen från projektidé via situationsanalys till projektdesign och 
uppföljning/utvärdering. Policyn ska också prägla PMU i lärprocesser och i nätverkande inom globala nätverk.  

Ansvarsfördelning och efterlevnad  
Det åligger var och en inom PMU-stödd verksamhet att ta ett eget aktivt ansvar för att hålla sig ajour med uppdateringar och 
reflektion över praktiska innebörder av policyn.  

Uppföljning och utvärdering av 
policyn  
Efterlevnad av policyn följs kontinuerligt upp av PMUs 
ledningsgrupp, eller av den ledningsgruppen utser. 
Uppföljningen sker årsvis och görs i form av en 
workshop.  

Avläsningspunkter (indikatorer):  

 Delaktighet, deltagande, ägarskap och ansvarstagande 

 Partnerskap, nätverkande och möjliggörande miljöer 

 Rättighetsbaserat arbetssätt i perspektiv av delaktighet, 
deltagande, insyn, rättigheter och upprättad dignitet 


