
 

 

 

 

 

2016-10-20/MN     

 Dnr 1770-2015/16 

Socialförsäkringsutskottet beslutade den 15 mars 2016 att med en delegation 

besöka Etiopien och Rwanda den 3–11 september 2016. Med resan ville utskottet 

bredda sin kunskap om hur länderna arbetar med utvecklingen från fattigdom till 

ekonomisk tillväxt och välfärd. En central frågeställning var att skapa sig en 

uppfattning om förekomsten av system för social trygghet, eventuella nationella 

socialförsäkrings- och pensionssystem.  Ett annat syfte var att studera och få en 

fördjupad uppfattning om ländernas migrationssituation. 

För att öka förståelsen för Etiopiens arbete med ekonomisk tillväxt och välfärd 

samt migrationsrelaterade frågor inleddes besöket med att ambassaden 

informerade om landets nationella program innefattande bl.a. socialförsäkrings- 

och pensionssystem, om migrationspolitiken samt om Etiopiens betydelse som 

transitland. Vidare informerades om nationella utvecklingsplaner med fokus på 

ekonomisk tillväxt och produktivitet inom jordbruket och tillverkningssektorn 

samt infrastruktur. 

Delegationen hade sedan möten med talmannen Dr Abadula Gemeda, 

representanter för kommittén för sociala frågor vid parlamentet och Abdulfeta 

Abdulahi, minister med ansvar för arbetstagare och sociala frågor. Under dessa 

möten fick delegationen fördjupad information om landets ekonomiska tillväxt, 

trygghetssystem, demografi och infrastruktur. Bland annat redovisades det 

sociala skyddsnätet Safety-Net-program som omfattar rätt till kontantstöd och 

statliga arbeten. Arbetstagare har rätt till bl.a. ersättning för moderskap och 

pension. Vidare angavs att Etiopien tar emot stora flyktingmängder samtidigt 

som det är ett transitland. Flyktingströmmarna kommer från framför allt Somalia, 

Sudan och Eritrea. I efterföljande diskussioner togs frågor upp om bl.a. microlån 



 
 
 
 
 
 

 

 

till enskilda personer, insatser för ungdomar, migrationsmönster och mottagandet 

av flyktingar. Även frågor om bl.a. jämställdhet och demokratisk utveckling 

diskuterades. Vid ett möte med representanter för under etiopiska regeringen 

lydande Administration Safety-Net-program (PSNP) och Administration för 

flyktingar och återvändare (ARRA) diskuterades bl.a. frågor om infrastruktur, 

mattilldelning, trygghetssystem och kreditgivning samt flyktingförhållanden. 

Delegationen besökte även Afrikanska Unionen samt hade ett möte med 

representanter för kommissionen för Afrikas Unions sekretariat (AUC), 

Internationella arbetstagares organisation (ILO), Internationell organisation för 

migration (IOM) och FN:s ekonomiska kommission för Afrika (UNECA). Vid 

dessa möten fördes bl.a. diskussioner om den ökade rörligheten i Afrika, krav på 

införande av pass, förhållandena för unga, om push and pull-faktorer rörande 

ekonomisk migration från Etiopien och betydelsen av remitteringar. Vid ett möte 

med representanter för IOM fick delegationen fördjupad information om denna 

organisations arbete för att stödja och hjälpa flyktingar. 

Delegationen träffade även verkställande direktör Mulugeta Gebru vid 

Organisationen för kommunernas utveckling (JeCCDO) och representanter från 

företagen Hennes & Mauritz och Ericsson. Vid dessa möten diskuterades bl.a. 

välfärds- och tillväxtsrelaterade frågor. Vid ett möte med UN Womens 

ställföreträdande landrepresentant Funmi Balogun och grundaren av 

organisationen KMG Ethiopia Bogaletch Gebre, diskuterades 

jämställdhetsfrågor. Slutligen deltog delegationen i en mottagning på svenska 

residenset med inbjudna representanter från det civila samhället. 

Besöket i Rwanda inleddes med information från ambassaden om 

livsförhållanden, säkerhetspolitiskt läge och dagsaktuella politiska frågor. 

Delegationen hade möten med talmannen Donatille Mukabalisa vid parlamentet, 

representanter vid utskottet för sociala frågor, statssekreteraren Antoine 

Ruvebana vid departementet för migration, ministern för lokala kommunala 

frågor Francis Kaboneka och generaldirektören för Sociala trygghetsrådet 

Jonathan Gatera. Under dessa möten fick delegationen information om landets 

ekonomiska tillväxt, trygghetssystem, demokratiska utveckling och 

migrationspolitik. I efterföljande diskussioner framkom bl.a. att lokala 

skyddssystem garanterar grundskola, kontantstöd och rätt till offentliga arbeten. 

Arbetstagare har rätt till bl.a. ersättning vid sjukdom, arbetsskada och för 

moderskap samt pension. Vidare diskuterades frågor om mikrokreditlån för 

enskilda personer, ökad jämställdhet, migrationsmönster samt förhållanden för 

flyktingar och återvändare.  

Delegationen deltog även i en mottagning på svenska residenset med inbjudna 

representanter från det civila samhället. Vidare fick delegationen vid ett möte 

med Alia Hirji och Eriko Nishimura IOM och landansvariga Said Osman och 



 
 
 
 
 
 

 

 

Florian Hoepfner vid FN:s flyktingorgan UNHCR, information om deras arbete 

med att skydda människor på flykt undan krig och förföljelse.  

För att fördjupa förståelsen för flyktingsituationen genomförde delegationen ett 

heldagsbesök i flyktinglägret Mahama Camp, beläget i sydöstra Rwanda mot 

gränsen till Burundi. I flyktinglägret finns det totalt ca 50 000 personer som 

kommer från Burundi. För närvarande finns det ca 164 000 flyktingar i Rwanda, 

sex flyktingläger och fem mottagningscenter. De flesta flyktingarna kommer från 

Kongo och Burundi.  

Delegationen träffade även en stödmottagare av statligt microkreditlån. 

 

Utskottets sammantagna bedömning är att delegationens resa till Etiopien och 

Rwanda väl uppfyllde sitt syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 1 

Deltagande ledamöter från socialförsäkringsutskottet: 

Fredrik Lundh Sammeli (S), delegationsledare 

Johan Forssell (M) 

Solveig Zander (C) 

Rickard Persson (MP) 

Lotta Finstorp (M) 

Linus Bylund (SD) 

Aron Modig (KD) 

Jennie Åfeldt (SD) 

Maria Ferm (MP) 

Mathias Tegnér (S) 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från socialförsäkringsutskottets kansli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA 2 

Program för Socialförsäkringsutskottets resa till Etiopien och Rwanda 

 

Söndag 4 september 

Ankomst Etiopiens huvudstad Addis Abeba 

Besök på Holy Trinity Church 

Besök på National Museum 

 

Måndag 5 september 

Möte med minister Abdulfeta Abdulahi vid Ministry for Social and Labour 

Afairs  

Möte med Mulugeta Gebru, executive director från JeCCDO (nationell NGO) 

Arbetslunch med FN:s Women deputy Funmi Balogun och Bogaletch Gebre, 

Founder of KMG Ethiopia. 

Möte med director Ato Birhanu Woldemichael och representanter från 

Productive Safety Net Program 

Mottagning på svenska residenset med inbjudna gäster och talare 

 

Tisdag 6 september 

Introduktion till Sveriges stöd till Afrikanska Unionen (AU) m.m. 

Möte med kommissionär vid AU:s sekretariat, internation labour organisation 

(ILO),  International Organisation of Migration (IOM)  och UN Economic 

Commission of Africa (UNECA) om push and pull-faktorer rörande ekonomisk 

migration från Etiopien 



 
 
 
 
 
 

 

 

Arbetslunch med representanter för företagen Hennes& Mauritz och Ericsson 

Möte med talmannen Dr Abadula Gemeda vid etiopiska parlamentet och därefter 

med representanter för utskottet för sociala frågor  

Möte med Ms. Yuko Tomita vid IOM 

 

Onsdag 7 september 

Avresa till Kigali, Rwanda 

Arbetslunch med representanter från Svenska ambassaden i Rwanda 

Möte med Rwanda Social Security Board och dess generaldirektör Jonathan 

Gatera 

Fältbesök med stödmottagare av VUP och Ubudehe social protection programs 

Mottagning vid svenska residenset med inbjudna gäster 

 

Torsdag 8 september 

Besök, kransnedläggning och rundvisning vid Kigali Genocide Memorial 

Möte med utskott/kommitté vid Rwandas parlament och rundvisning 

Möte med talmannen Donatille Mukabalisa och representanter för utskottet för 

sociala frågor vid parlamentet 

Arbetslunch med IOM Alia Hirji och Eriko Nishimura, UNHCR landansvarige 

Said Osman och Florian Hoepfner för att diskutera migration och asylsökande i 

regionen 

Möte med minister Francis Kaboneka för lokala kommunala frågor  

Möte med departementet ansvarig statssekreterare Antoine Ruvebana för bl.a. 

flyktingfrågor  

Välkomstmiddag hållen av etiopiska parlamentet 

 

Fredag 9 september 

Heldagsbesök i Mahama flyktingläger tillsammans med UNHCR 

 

Lördag 10 september 

Tid för möten 

Hemresa 


