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Resultatstrategi för Sveriges internationella
bistånd i Tanzania 2013–2019
1. Förväntade resultat
Denna resultatstrategi styr användningen av medel som anslås inom
anslagsposten 9 Afrika i Sidas regleringsbrev för respektive verksamhetsår. Strategin ska gälla under perioden 2013–2019 och omfattar högst 5,5 miljarder svenska kronor.
Strategin syftar till att bidra till förutsättningar för hållbar tillväxt
i Tanzania som ger människor som lever i fattigdom bättre möjligheter att försörja sig genom att få arbete och starta och driva produktiva företag. Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till
att utveckla jordbruksmarknaderna och öka tillgången till hållbar
energi samt förbättra utbildningen och öka företagandet. Sveriges
biståndsverksamhet ska bidra till lokalt demokratiskt ansvarsutkrävande och ökad kunskap om mänskliga rättigheter.
Huvudsakliga målgrupper ska vara kvinnor, barn och ungdomar.
Sveriges biståndsverksamhet i Tanzania ska bidra till att successivt
minska Tanzanias beroende av bistånd. Verksamheten förväntas
under strategiperioden leda till följande resultat inom tre områden:
1. Fler arbetstillfällen samt utvecklade energi- och jordbruksmarknader

• Ökad tillgång till trygg och hållbar energi, bl.a. med ambitionen
att minst 300 000 människor har fått tillgång till elektricitet.
• Utvecklade marknader i jordbruksproduktionen med ambitionen
att fler fattiga människor, framför allt kvinnor, har fått arbete och
ökade inkomster.
• Ökad rättssäkerhet kring landrättigheter för småskaliga lantbrukare och storskaliga investerare.

2. Förbättrad utbildning och ökat företagande

• Ökat antal flickor och pojkar som tillgodogör sig grundläggande kunskaper och färdigheter i skolan.
• Ökat antal unga som genomgår yrkesutbildning, bl.a. med ambitionen
att minst 1 0 000 personer får arbete.
• Ökade möjligheter för kvinnor och unga att starta och driva produktiva
företag.
3. Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens
samt ökad kunskap om mänskliga rättigheter

• Ökad kapacitet och minskad korruption i den tanzaniska offentliga
förvaltningen.
• Stärkt kapacitet inom det civila samhället att utkräva ansvar och ökad
kunskap om mänskliga rättigheter.

dag trots en i stort trovärdig tanzanisk ekonomisk politik som bidragit
till hög och stabil ekonomisk tillväxt. Antalet barn i grundskola har ökat
kraftigt sedan år 2000 men kvaliteten på utbildningen är oförändrat låg.
Affärsklimatet präglas av bristfällig infrastruktur, svag finansiell service
och låg rättssäkerhet inklusive korruption.
Viktiga faktorer bakom den bestående fattigdomen är en befolkningstillväxt på 2,9 procent, svårigheter att generera arbetstillfällen, utebliven
produktivitetsökning i jordbruket samt tilltagande markförstöring och
klimatförändring. En underutvecklad infrastruktur, inte minst i form av
begränsad och otillförlitlig tillgång till energi, utgör hinder för utveckling.
Sedan flerpartisystem infördes 1 992 har medborgerliga och politiska rättigheter stärkts successivt, om än långsamt. En modernisering av pressfrihetslagar har fördröjts och tillgång till rättshjälp är begränsad. En ny
grundlag förbereds genom omfattande konsultationer. Allmänna val
planeras 201 4 (kommunala) och 201 5 (president och parlament).

2. Landkontext
Tanzania befinner sig i ett brytningsskede med ekonomisk utveckling
och demokratisk konsolidering. Strategin tar sin utgångspunkt i långvariga och goda förbindelser med Sverige. Det svenska biståndet har under
2000- talet inriktats på utbildning, jordbruk, privatsektorutveckling,
forskning och demokratisering.
Svenskt utvecklingssamarbete har under den senaste strategiperioden
bl.a. bidragit till omkring 20 procent av alla nya elanslutningar på landsbygden sedan 2006, att nära 1 miljon småföretag och fattiga människor (varav mer än hälften kvinnor och ungdomar) har fått tillgång till
finansiella tjänster samt stärkt forskningskapacitet genom doktorandprogrammet inom vilket omkring 1 00 doktorander hittills har utexaminerats. Andra exempel är ökad tillgång till grund- och gymnasieskola,
en tydligt stärkt nationell riksrevision samt ökad transparens och ökat
ansvarsutkrävande från ett stärkt civilsamhälle.
Fyra femtedelar av Tanzanias befolkning bor på landsbygden och närmare hälften är under 15 år. En majoritet lever på mindre än 1,25 USD per
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För att bidra till att förbättra situationen för fattiga människor i
Tanzania krävs ökad produktivitet, förädling och export, bättre fungerande
marknader som involverar fattiga människor samt ett effektivt, transparent och miljömässigt hållbart tillvaratagande av landets naturresurser.
Tanzanias utveckling kommer att vara beroende av ett ökat handelsutbyte i regionen och med omvärlden.
3. Verksamhet
Inga begränsningar finns vad gäller samarbetsformer och samarbetspartner. Val av samarbetspartner, inklusive nya aktörer, t.ex. inom den privata
sektorn och det civila samhället, ska ske med syftet att främja resultatuppfyllelsen. Ett perspektiv bortom biståndet ska anläggas. Sida
uppmuntras att aktivt identifiera nya, innovativa metoder och
finansieringsformer. Sida kan använda sig av generellt budgetstöd för
fattigdomsminskning med gradvis infasning av resultat- och transparenskontrakt för utveckling, där utbetalning sker efter att överenskomna
resultat har uppnåtts.
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Insatserna inriktas mot områden där Sverige har ett särskilt bidrag,
svenskt mervärde, och kan kombinera långsiktigt programbaserat stöd
med katalytiska insatser. De ska bidra till långsiktig förändring. I genomförandet av strategin bör Sverige verka för att Tanzania fortsätter att öka
sin resursmobilisering och kapacitet att effektivt hantera dessa resurser.
För att nå strategins förväntade resultat ska Sverige söka bidra till ökad
förädling inom Tanzania och expansion av marknader, inte minst inom
den östafrikanska gemenskapen, EAC. Den gemensamma marknaden är
en potentiell motor för investeringar, handel, turism och fortsatt reformering av Tanzanias ekonomi.
Område 1: Fler arbetstillfällen samt utvecklade
energi- och jordbruksmarknader

För att människor som lever i fattigdom i högre grad ska kunna försörja
sig ska Sverige bidra till att stärka deras anställningsbarhet och entreprenörskap. Detta kan uppnås inte minst genom att kvinnor och unga
erbjuds utbildning, färdigheter och information som de behöver för att
kunna ta del av nya arbetstillfällen samt starta och driva företag. Sverige
ska även bidra till att fler flickor och pojkar tillgodogör sig grundläggande
kunskaper och färdigheter i skolan och att kvaliteten i grund- och gymnasieskolan förbättras.
Sverige ska bidra till att stärka incitament för flickors deltagande i utbildning och skapa möjligheter för elever med funktionsnedsättning att gå
i skola.

Det svenska biståndet till Tanzania ska främja produktiviteten på arbetsmarknaden, framväxten av arbetstillfällen samt försörjningsförmågan
bland de sysselsatta. En hållbar tillväxt som skapar fler arbetstillfällen
förutsätter insatser i arbetsintensiva sektorer samt satsningar på förbättrat
affärs- och investeringsklimat.

Sverige ska bidra till att fler unga kan genomgå yrkesutbildning, få praktikplatser och erbjudas påföljande anställning. Sverige ska bidra till ökad
användning av informations- och kommunikationsteknologi för att
främja innovation och entreprenörskap samt ökat lärande och förbättrad
kunskapshantering inom utbildningssystemet.

Sverige ska bidra till att fler ungdomar och kvinnor har sysselsättning
som ger tillräckliga inkomster för dessa att försörja sig och sina hushåll.

Sverige ska bidra till ökade möjligheter för kvinnor och unga att starta
och driva produktiva företag. I Tanzania uppskattas över tre miljoner
mikroföretag vara verksamma 201 3 men endast en bråkdel av dessa är
formellt registrerade. För att näringsidkare ska övergå från självförsörjning till att utveckla ett privat näringsliv krävs stöd att kommersialisera
idéer och innovationer. Ökad tillgång till finansiella tjänster, inte minst
för kvinnor, är en annan viktig förutsättning för att nå de förväntade
resultaten inom detta område.

Sverige ska bidra till utvecklade marknader och höjda inkomster i livsmedelsproduktionens värdekedjor. Lönsamhet och produktivitet möjliggörs genom ökad integration i värdekedjorna, vilket bl.a. innebär sänkta
interna jordbrukstullar och avvecklade exportförbud.
Sverige ska bidra till ökad tillgång till trygg och hållbar energi baserad i
möjligaste mån på lösningar med låg klimatpåverkan. Sverige bör verka
för ökad transparens i upphandlingar och ett förbättrat regelverk som
ytterligare stärker privatsektorinvesteringar i förnybar energi.
Förbättrad jordbruksproduktion och energiförsörjning i Tanzania förutsätter tydliga regelverk, förbättrad infrastruktur och marknader samt
ökad rättssäkerhet kring landrättigheter. Sida ska pröva nya och innovativa angreppssätt i syfte att nå förväntade resultat.
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Område 2: Förbättrad utbildning och ökat företagande

Område 3. Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande
och transparens samt ökad kunskap om mänskliga rättigheter

Sverige ska bidra till stärkt ansvarstagande, höjd effektivitet och ökad
öppenhet i den tanzaniska offentliga förvaltningen. Tanzanias engagemang och tydliga roll i Open Government Partnership kan användas för
att åtgärda korruption och stärka medborgares möjligheter att förstå och
påverka offentliga beslut med konsekvenser för deras liv. Områden för
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svenska insatser kan bl.a. gälla markrättigheter, barns rättigheter samt
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Sverige har komparativa fördelar när det gäller att bistå i utvecklingen
av institutionell kapacitet för en fungerande demokrati med fria medier.
Civila samhället ska ges stöd för att övervaka mänskliga rättigheter och
för att stärka sin förmåga att utkräva ansvar, eftersom människor som
lever i fattigdom ofta har begränsad kunskap om sina rättigheter.
4. Uppföljning
Formerna för uppföljning framgår av regeringens riktlinjer för resultatstrategier inom Sveriges internationella bistånd.
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