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1

Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1.
2.
3.
4.
5.

Riksdagen fastställer biståndsramen för 2021 till 1 procent av vid
budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2021 beräknat
enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010 (avsnitt 2.1).
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 ställa ut statliga garantier för
biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst
17 000 000 000 kronor (avsnitt 2.9.1).
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 för anslaget 1:1
Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kronor till
Swedfund International AB (avsnitt 2.9.1).
Riksdagen anvisar anslagen för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd, när det gäller anslag som står till regeringens disposition,
enligt tabell 1.1.
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2021 besluta om bidrag som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp
och inom de tidsperioder som anges i tabell 1.2.

Riksrevisionens förslag:

6.

Riksdagen anvisar ett anslag för budgetåret 2021 inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd, som står till Riksrevisionens disposition, enligt tabell 1.1.

Tabell 1.1

Anslagsbelopp

Tusental kronor

Anslag
1:1 Biståndsverksamhet

44 965 687

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 583 163

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

17 189

1:4 Folke Bernadotteakademin

191 101

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50 000

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

21 462

Summa anslag inom utgiftsområdet

Tabell 1.2

46 828 602

Beställningsbemyndiganden

Tusental kronor
Anslag

Beställningsbemyndigande

Tidsperiod

1:1 Biståndsverksamhet

108 000 000

2022–2034

Summa beställningsbemyndiganden inom utgiftsområdet

108 000 000
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2

Utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd

2.1

Omfattning

Inom utgiftsområdet Internationellt bistånd finns sex anslag: biståndsverksamhet,
förvaltningsanslagen för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet (NAI), Folke Bernadotteakademin (FBA), Riksrevisionens
anslag för internationellt utvecklingssamarbete samt anslaget för utvärdering av
internationellt bistånd.
Biståndsramen

Regeringens förslag: Riksdagen fastställer biståndsramen för 2021 till 1 procent av
vid budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2021 beräknat
enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår att biståndsramen för 2021
uppgår till 52,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 1 procent av beräknad BNI för
2021 enligt EU-förordningen för nationalräkenskaperna ENS 2010. I biståndsramen
ingår ODA-fähiga kostnader, dvs. kostnader som klassificeras som bistånd (Official
Development Assistance, ODA) i enlighet med den definition som används av
biståndskommittén vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
(OECD-DAC). Majoriteten av kostnaderna återfinns under anslag inom detta
utgiftsområde.
Den föreslagna utgiftsramen för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppgår till
46,8 miljarder kronor 2021. I utgiftsområde 7 ingår 5,0 miljoner kronor som avser
förvaltningsutgifter för samarbete inom Östersjöregionen som inte klassificeras som
bistånd och därmed inte ingår i biståndsramen. I biståndsramen ingår kostnader från
andra delar av statens budget som kan klassificeras som bistånd. Kostnaderna uppgår
till 5,5 miljarder kronor 2021. Som andel av biståndsramen uppgår kostnaderna inom
andra utgiftsområden till 10,4 procent 2021, jämfört med 10,3 procent 2020 (inklusive
propositionen Vårändringsbudget för 2020 och propositionen Höständringsbudget
för 2020).

Kostnader inom andra utgiftsområden som ingår i biståndsramen
Kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande

Kostnader för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande från låg- och
medelinkomstländer under deras första år i Sverige ingår i den svenska biståndsramen.
I OECD-DAC:s riktlinjer anges att kostnaderna räknas som bistånd på humanitära
grunder och för att spegla ett gemensamt ansvarstagande med låg- och medelinkomstländer, vilka är värdar för de flesta av världens flyktingar. Regeringen
redovisade i budgetproposition prop. 2019/20:1 utg. omr. 7 avsnitt 2.1 den
beräkningsmodell som används för att bestämma dessa kostnader fr.o.m. 2019. I
biståndskostnaderna ingår fr.o.m. 2020 dels kostnader inom utgiftsområde 8
Migration, dels kostnader inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Under
2019 ingick även vissa kostnader inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända
invandrares etablering.
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Inom Utgiftsområde 8 används en så kallad kvotmodell. I tabell 2.1 syns de anslag
inom utgiftsområde 8 som helt eller delvis räknas som bistånd (första kolumnen). Det
prognostiserade utfallet på dessa anslag (andra kolumnen) multipliceras med andelen
av det totala antalet inskrivna i mottagningssystemet som beräknas uppfylla OECDDAC:s kriterier för bistånd (tredje kolumnen), vilket ger det prognostiserade biståndsutfallet (fjärde kolumnen). För att uppfylla OECD-DAC:s kriterier för bistånd ska en
person ha en vistelsetid i mottagandesystemet på högst 12 månader, komma från ett
låg- eller medelinkomstland som uppfyller OECD:s kriterier för officiellt statligt
utvecklingsbistånd, inte ha ansökt om och fått sitt asylärende prövat tidigare, inte ha
ett asylärende som handläggs enligt Dublinförordningen och inte ha fått avslag på
asylansökan i Migrationsdomstol. Personer som överklagar avslag i Migrationsdomstol
till Migrationsöverdomstolen ingår därmed inte.
Tabell 2.1

Kostnadsprognos asylsökande och skyddsbehövande inom biståndet för utgiftsområde 8
Migration för 2021

Miljoner kronor och procent
Anslag

1:1 Migrationsverkets kostnader för mottagandet (förvaltningsanslag),
exklusive indirekta administrationskostnader
1:2 Ersättningar och boendekostnader, exklusive stöd till personer som har
återvänt till hemlandet

Prognos, totalt

Biståndsandel1

Prognos,
biståndsutfall

450

29 %

131

2 840

29 %

825

1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning

197

8%

16

1:6 Offentligt biträde i utlämningsärenden

332

18 %

59

Totalt

3 820

1

Kvoten som används för att beräkna biståndskostnaderna på anslag 1:1 Migrationsverket och anslag 1:2 Ersättningar och
bostadskostnader beräknas på antalet inskrivna som uppfyller biståndskriterierna och ingår i någon av kategorierna: har ett öppet
grundärende hos Migrationsverket; har ett överklagandeärende hos Migrationsverket; har ett öppet mål i migrationsdomstol eller har ett
uppehållstillstånd. Kvoten som används för att beräkna biståndskostnaderna på anslag 1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning
i utlänningsmål beräknas på antalet inskrivna som uppfyller biståndskriterierna och har ett överklagandeärende vid Migrationsverket eller
har ett öppet mål i migrationsdomstol. Kvoten som används för att beräkna biståndskostnaderna på anslag 1:6 Offentligt biträde
beräknas på antalet inskrivna som uppfyller biståndskriterierna och har ett öppet grundärende hos Migrationsverket.
Källa: Migrationsverket.

De kostnader inom utgiftsområde 14 som utgörs av bistånd enligt prognos för 2021 är
etableringsersättning (inklusive etableringstillägg och bostadsersättning) till före detta
asylsökande, 2 miljoner kronor, till vidarebosatta (kvotflyktingar), 173 miljoner kronor,
samt till skyddsbehövande som är anhöriga till personer som beviljats asyl, 187
miljoner kronor. De kostnader som räknas som bistånd avser utgifter under högst 12
månader sedan ankomsten till Sverige. För personer som beviljats uppehållstillstånd
efter att ha varit asylsökande ingår tiden i Migrationsverkets mottagandesystem i 12månadersperioden, vilket innebär att de månader som kvarstår efter att personerna
lämnat Migrationsverkets mottagande räknas med. Före detta asylsökande som
beviljats asyl, kvotflyktingar samt anhöriga till skyddsbehövande, antas komma från
låg- och medelinkomstländer.
Totalt beräknas kostnader för asylsökande och skyddsbehövande inom biståndet
uppgå till 1 392 miljoner kronor 2021.
EU-bistånd

I biståndsramen ingår även kostnader för det svenska bidraget till den del av EU:s
gemensamma bistånd som finansieras genom EU:s reguljära budget. De kostnader
inom utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen om 2 539 miljoner kronor
som ingår i biståndsramen 2021 utgörs av Sveriges del av de faktiska kostnaderna för
biståndet inom den totala EU-budgeten 2019.
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EU bedriver utvecklingssamarbete med nästan alla låg- och medelinkomstländer och
inom ett stort antal sektorer. Allokering av resurser liksom utvecklingssamarbetets
inriktning slås fast i s.k. externa finansiella instrument som har varierande geografiskt
och tematiskt fokus.
I ministerrådets arbetsgrupper utarbetar Sverige tillsammans med övriga
medlemsstater, Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten (EEAS)
EU:s gemensamma utvecklingspolitik. Sverige bidrar även till att påverka
utformningen av EU:s bistånd i genomförandekommittéerna, expertgrupper och via
berörda ambassader.
Utrikesförvaltningens förvaltningskostnader

I biståndsramen ingår biståndsrelaterade förvaltningskostnader för utlandsmyndigheter och enheter i Stockholm. OECD-DAC:s riktlinjer lägger fast ett antal
principer för vad som kan räknas som förvaltningsresurser för policyarbete och
genomförande av bistånd. OECD-DAC:s regler omfattar lönekostnader för personal
med biståndsrelaterat arbete vid huvudkontor och vid utlandsmyndigheter samt drift
av berörda myndigheter, inklusive kostnader för lokaler, it, fordon m.m. De kostnader
inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse om 476 miljoner kronor som ingår i biståndsramen 2021 utgörs av 2019 års faktiska utfall för dessa verksamheter. Kostnadsberäkningen grundas på tidsåtgång för biståndsrelaterat arbete på respektive utlandsmyndighet och UD-enhet i Stockholm. Det handlar t.ex. om dialog och rapportering
om utvecklingspolitiska frågor och om värdlandets roll i utvecklingspolitiken i
multilaterala forum såsom FN samt i EU.
Övrigt

I biståndsramen ingår beredskapskostnader och indirekta kostnader för internationella
insatser genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. De kostnader om ca 111 miljoner
kronor som ingår i biståndsramen 2021 utgörs av faktiskt utbetalt belopp 2019.
Vidare ingår i biståndsramen bidrag till demokratiinsatser i låg- och
medelinkomstländer, som uppfyller OECD:s kriterier för officiellt statligt
utvecklingsbistånd om ca 44 miljoner kronor, inom ramen för utgiftsområde 5
Internationell samverkan.
I biståndsramen inkluderas även den del av Sveriges bidrag till vissa FN-organ och
andra internationella organisationers reguljära budget som belastar anslag inom andra
utgiftsområden men som klassificeras som bistånd. Dessa organisationer är FAO,
Cites, IAEA, ILO, IOM, ITU, IUCN, OSSE, Unctad, Unep, Unesco, Unidir, Unido,
UNO, UNPKO, UPU, Wipo, WHO, WMO, WMU och Europarådet. De kostnader
om ca 634 miljoner kronor som ingår i biståndsramen 2021 utgörs av faktiskt utbetalt
belopp 2019 till dessa organisationer.
Från och med 2011 fördelas stipendiemedel till universitet och högskolor avseende
stipendier för särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter. Stipendiemedel
som avser studenter från länder som enligt OECD-DAC klassificeras som mottagarländer för bistånd inkluderas i biståndsramen, i enlighet med OECD-DAC:s
riktlinjer. De kostnader inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
om ca 51 miljoner kronor som ingår i biståndsramen 2021, utgörs av 2019 års faktiska
utfall.
Kapitaltillskott till Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) utbetalas
från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Den del av
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kapitaltillskottet som klassificeras som bistånd, i enlighet med OECD-DAC:s
riktlinjer, uppgår till 85 procent. Biståndsdelen av utbetalningen till AIIB 2020 uppgår
till ca 200 miljoner kronor och ingår i biståndsramen 2021.
Från och med 2021 t.o.m. 2025 disponerar Konsumentverket medel för stöd till
Konsumentverkets remitteringstjänst, Money from Sweden, för att finansiera drift och
utveckling av tjänsten och därigenom möjliggöra ytterligare sänkta avgifter för
remitteringar. År 2021 beräknas Konsumentverket disponera 3,5 miljoner kronor och
för 2022 t.o.m. 2025 3,2 miljoner kronor per år.
Tabell 2.2

Härledning av utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Miljoner kronor
2019

20201

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

50 710

52 110

52 280

54 910

57 390

6 259

5 376

5 456

5 793

6 013

Asylkostnader

2 605

1 589

1 392

2 000

2 220

EU-bistånd

2 539

2 539

2 539

Biståndsram
Kostnader inom andra
utgiftsområden
Varav:

2 354

2 511

Utrikesförvaltningens
förvaltningskostnader

424

442

476

481

488

Övrigt

876

834

1 049

773

766

44 451

46 734

46 824

49 117

51 377

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

5

5

5

5

44 458

46 739

46 829

49 122

51 382

Kostnader inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd
Biståndsram i procent av
beräknad BNI enligt ENS 2010
Kostnader inom utgiftsområde 7
som inte finansieras från
biståndsramen och inte
definieras som bistånd
Totalt för utgiftsområde 7
Internationellt bistånd
1

Inklusive eventuella beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

2.2
Tabell 2.3

Utgiftsutveckling

Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Miljoner kronor
Utfall 2019

Budget 20201

Prognos 2020

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

Internationellt utvecklingssamarbete

44 240

46 739

46 661

46 829

49 122

51 382

1:1 Biståndsverksamhet

42 751

45 010

45 010

44 966

47 177

49 351

1 279

1 515

1 445

1 583

1 662

1 740

1:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)
1:3 Nordiska Afrikainstitutet

15

17

17

17

17

17

125

127

129

191

195

202

1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

52

50

42

50

50

50

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

18

20

20

21

22

22

44 240

46 739

46 661

46 829

49 122

51 382

1:4 Folke Bernadotteakademin

Totalt för utgiftsområde 7
1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.
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Tabell 2.4

Förändringar av utgiftsramen 2021–2023 för utgiftsområde 7
Internationellt bistånd

Miljoner kronor

1

Anvisat 2020

Pris- och löneomräkning2
Beslutade, föreslagna och aviserade reformer
varav BP21

3

Makroekonomisk utveckling

2021

2022

2023

45 989

45 989

45 989

24

34

52

354

379

313

-97

-97

-166

119

2 749

5 089

Överföring till/från andra utgiftsområden
Övrigt
Ny utgiftsram

342

-29

-61

46 829

49 122

51 382

1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2019 (bet. 2019/20:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut
om ändringar i statens budget.
2

Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2020. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande
priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2022–2023 är preliminär.
3

Exklusive pris- och löneomräkning. beslut om ändringar i statens budget.

Tabell 2.5

Utgiftsram 2021 realekonomiskt fördelad för utgiftsområde 7
Internationellt bistånd

Miljoner kronor
2021
1

Transfereringar

42 353

Verksamhetsutgifter2
Investeringar

4 469

3

7

Summa utgiftsram

46 829

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2019 samt kända förändringar av anslagensanvändning.
1

Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag till exempelvis hushåll, företag eller
kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner,
hyror och inköp av varor och tjänster.
3

Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom byggnader, maskiner, immateriella
tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Mål

Målet för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre
levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck (prop. 2013/14:1
utg.omr. 7, bet. 2013/14:UU2, rskr. 2013/14:75).
Utgiftsområdets verksamhet är därtill central för Sveriges politik för global utveckling
(prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112) och för det internationella
genomförandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.
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2.4

Resultatindikatorer och andra
bedömningsgrunder

För att skapa förutsättningar för förbättrade levnadsvillkor för människor i fattigdom
och förtryck spänner biståndet över flera verksamhetsområden. I redovisningen
används följande centrala bedömningsgrunder, vilka också tjänar som struktur för
redovisningen:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer,
jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga
rättigheterna,
miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av
naturresurser,
fredliga och inkluderande samhällen,
inkluderande ekonomisk utveckling,
ökning av migrationens positiva utvecklingseffekter samt minskade negativa
konsekvenser av ofrivillig och irreguljär migration,
jämlik hälsa,
likvärdig och inkluderande utbildning av god kvalitet samt forskning av hög
kvalitet av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling, samt
räddande av liv, lindrad nöd och upprätthållen mänsklig värdighet.

Dessa bedömningsgrunder grundar sig på regeringens policyramverk för svenskt
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (skr. 2016/17:60). För var och en av
bedömningsgrunderna redovisas resultat mot ett antal mer specifika delmoment, vilka
framgår av underrubrikerna till respektive avsnitt.
Redovisningen baseras främst på myndigheters och multilaterala organisationers
årsrapporter, uppföljningar, utvärderingar och analyser av biståndet. De mest centrala
källorna utgörs av årsredovisning och strategirapportering från Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida) respektive Folke Bernadotteakademin
(FBA) samt årsrapporter, uppföljningar, analyser och utvärderingar från multilaterala
organisationer, EU och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).
Inom varje tematiskt område redovisas resultat från den rapportering som inkommit
under 2019. Därtill redovisas två stapeldiagram vilka visar Sidas bedömning av
utvecklingen mot de strategimål som regeringen beslutat om samt Sidas bedömning av
huruvida myndigheten har en relevant sammansättning av aktiviteter och insatser för
att bidra till förändring i linje med regeringens strategimål. Sidas bedömning av
utvecklingen mot strategimålen innebär att Sida genom omvärldsbevakning och annan
typ av rapportering analyserat om utvecklingen gått bakåt, framåt, delvis bakåt eller
delvis framåt för det specifika målet. Sidas bedömning av huruvida sammansättningen
av aktiviteter och insatser som målområdet rymmer är relevant eller inte, görs mot
bakgrund av mål, utvecklingen i kontexten och insatsernas förväntade resultat. En
relevant portfölj är, enligt Sida, en sammansättning av aktiviteter och insatser som på
ett effektivt sätt väntas bidra till förändring i linje med regeringens strategimål inom
området.
Redovisning av internationellt bistånd görs även inom andra utgiftsområden i
budgetpropositionen. Inom utgiftsområde 1 redovisas Riksrevisionens internationella
utvecklingssamarbete, inom utgiftsområde 5 redovisas resultaten av civila
krishanteringsinsatser, inom utgiftsområde 1 redovisas utrikesförvaltningens
förvaltningskostnader och inom utgiftsområde 8 och utgiftsområde 13 ingår kostnader
för mottagande av asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer som definieras som biståndskostnader (fr.o.m. 2020 belastar
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biståndskostnaderna utgiftsområde 14 i stället för utgiftsområde 13). Vissa FN-organ
får bidrag från andra utgiftsområden i tillägg till utgiftsområde 7 och deras resultat
redovisas inom dessa utgiftsområden.

2.5

Resultatredovisning

Den resultatredovisning som lämnas i budgetpropositionen bygger huvudsakligen på
resultat som avser 2019. Sedan dess har förutsättningarna inom många områden
ändrats på ett genomgripande sätt. Den pågående coronapandemin har inneburit en
global kris med stora konsekvenser för människors liv, hälsa och ekonomi i Sverige
och internationellt. Regeringen har genom det internationella biståndet vidtagit
omfattande åtgärder för att minska effekterna av pandemin. Inom utgiftsområde 7,
fram till den 6 augusti 2020, har Sverige bidragit till internationellt covid-19-specifikt
stöd motsvarande ca 1,5 miljarder kronor.
Sveriges finansiella bidrag till hanteringen av covid-19-krisen vägleds av principer som
gör att stödet riktas till de svagaste och mest utsatta grupperna och länderna, med ett
integrerat jämställdhets- och rättighetsperspektiv på alla områden och i alla faser.
Finansiellt är Sveriges huvudstrategi för det multilaterala stödet att bidra med ickeöronmärkt kärnstöd som organisationer snabbt kan använda flexibelt och som gör att
de även snabbt kan agera när så behövs, snarare än att invänta specifika ansökningar
om stöd. Sveriges samlade humanitära bidrag är omfattande och flexibelt och därmed
uppbyggt för att hantera kriser, vilket möjliggör för många partners att anpassa
verksamheten när så behövs.
Regeringen har beslutat om stöd motsvarande totalt 370 miljoner kronor till
multilaterala aktörer så som FN:s krishanteringsfond (Cerf), Världslivsmedelsprogrammet (WFP), WHO:s Afrikakontor (WHO Afro), Världshälsoorganisationens
krishanteringsfond (WHO CFE), Internationella valutafonden (IMF) och FN:s
givargemensamma fond för covid-19.
Sverige har tillsammans med Europeiskakommissionen och övriga medlemsstater tagit
fram en plan för att stödja EU:s partnerländer i kampen mot pandemin inom ramen
för en Team Europa-ansats. EU och medlemsstaterna har säkerställt finansiellt stöd
till EU:s partnerländer med 20 miljarder euro, varav 15,6 miljarder euro kommer från
existerande medel från kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB).
Sida har beslutat stöd om totalt 1 168 miljoner kronor, varav 147 miljoner kronor för
humanitära ändamål. Det humanitära stödet inkluderar bl.a. stöd till FN:s barnfond
(Unicef), FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och Internationella Rödakorskommittén (ICRC). Sidas resterande stöd har gått till verksamhet för att såväl stärka
hälsoresponsen som att lindra de bredare socioekonomiska effekterna av pandemin.
Detta inkluderar exempelvis stöd till stärkta sociala skyddsnät och för ökad tillgång till
och åtnjutande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt till internationell
forskning och vaccinutveckling och det svenska civila samhällets verksamhet i andra
länder.
I det bilaterala utvecklingssamarbetet ställer Sverige om delar av det samlade arbetet
för att möta pandemins utmaningar såväl vad gäller hälsoaspekterna som de bredare
fattigdomsutmaningarna. Behoven ser olika ut i olika länder och omställningen kräver
kontextspecifika analyser och bedömningar. Många av Sidas partner inom hälsa
inklusive sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR), mänskliga
rättigheter, demokrati, jämställdhet, utbildning, sysselsättning och andra områden,
programmerar om för att svara upp mot direkta och/eller indirekta konsekvenser av
covid-19. I de länder där Sverige har bilaterala hälsosektorstöd kan svenska medel
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bidra till ytterligare hälsosystemstärkande insatser som uppbyggnad av
epidemiologiska övervakningssystem samt förstärkning av den lokala hälso- och
sjukvården.
Denna resultatredovisning görs med hänvisning och i komplement till den skrivelse
avseende resultat av Sveriges utvecklingssamarbete och humanitära bistånd genom
multilaterala organisationer som regeringen lämnade till riksdagen den 10 mars 2020
(skr. 2019/20:91). Som en följd av den översyn som gjorts av resultatredovisningen
redovisas det multilaterala biståndet och EU-biståndet i år inte genom ett antal
organisationsspecifika indikatorer i tabellform såsom gjorts tidigare.
Sverige bidrar till ländernas egna utvecklingsansträngningar tillsammans med lokala
aktörer. Resultaten uppnås gemensamt med nationella och internationella samarbetsorganisationer i ett lokalt sammanhang med många samverkande faktorer. Resultat
som redogörs för i denna redovisning anges således främst i termer av hur Sverige
bidragit till att nå olika mål för biståndet.

Fördelning av det svenska utvecklingssamarbetet
Riksdagen fastställde Sveriges biståndsram för 2019 till 1 procent av beräknad
bruttonationalinkomst (BNI), beräknad enligt det europeiska regelverket för
nationalräkenskaperna (ENS) 2010, vilket motsvarade 50,7 miljarder kronor. Utfallet
av biståndet som redovisades till OECD:s biståndskommitté DAC (OECD-DAC)
uppgick till 49,2 miljarder kronor motsvarande 0,96 procent av senast tillgängliga
BNI-uppgift för 2019. Den svenska biståndsvolymen överstiger därmed FN:s mål om
ett bistånd på 0,7 procent av BNI och gör att Sverige, räknat i procent av BNI, är den
tredje största biståndsgivaren bland OECD-DAC-länderna.
Att utfallet, som rapporterades till OECD-DAC, understiger biståndsramen med 1,5
miljarder kronor beror framför allt på att lagda skuldsedlar rapporteras i sin helhet till
OECD-DAC det år de deponeras, även om utbetalningar från en och samma skuldsedel kan vara fördelade över flera år. Därtill blev bl.a. utfallet för mottagande av
asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer lägre än det
belopp som ingick i biståndsramen efter propositionen Höständringsbudget för 2019
(prop. 2018/19:2 utgiftsområde 7 avsnitt 3), samtidigt som Sveriges bidrag till EU:s
gemensamma bistånd var högre än i budgetpropositionen för 2019 (prop. 2018/19:1).
I skrivelsen Årsredovisning för staten 2019 redovisas utfallet för biståndet 2009–2019
(skr. 2019/20:101).
Merparten av det utfall som redovisas till OECD-DAC utgörs av verksamhet inom
utgiftsområde 7 (42,9 miljoner kronor, 87,1 procent av utfallet). Dessutom
förekommer kostnader inom andra utgiftsområden, s.k. avräkningar, vilka definieras
som bistånd enligt OECD-DAC:s regelverk. Dessa omfattar mottagande av asylsökande och skyddsbehövande från låg- och medelinkomstländer (2 483 miljoner
kronor, 5,0 procent varav 1 380 miljoner kronor på utgiftsområde 8 och 1 103
miljoner kronor på utgiftsområde 13), EU:s gemensamma bistånd (2 539 miljoner
kronor, 5,2 procent), utrikesförvaltningens förvaltningskostnader (476 miljoner
kronor, 1,0 procent) samt bidrag till vissa FN-organ och andra internationella
organisationers reguljära budget (828 miljoner kronor, 1,7 procent).
Delar av utvecklingssamarbetet bidrar också till generering av andra resurser för
utveckling, såsom Sidas garantiverksamhet. Sidas garantiverksamhet finansieras av
garantiavgifter som betalas av motparten. Vid behov kan Sida subventionera
motpartens garantiavgifter och det är bara i dessa fall som biståndsmedel tas i anspråk.
Eventuella skadefall finansieras från den garantireserv som byggts upp genom
avgifterna över tid. Per den 31 december 2019 hade Sida 37 utestående garantier till ett
12
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sammanlagt värde av 6,8 miljarder kronor, som stöder målen i 21 bilaterala, regionala
och tematiska strategier. Dessa garantier har mobiliserat finansiering från andra
aktörer till ett värde av 16,7 miljarder kronor. Det är de resurser som en motpart,
exempelvis en bank i ett samarbetsland, är villig att låna ut till följd av Sidas garanti.
Under 2019 beslutade Sida om fem nya garantier till ett sammanlagt värde av 372
miljoner kronor, vilka mobiliserar finansiering om 617 miljoner kronor. Under 2019
subventionerades motpartens garantiavgifter med biståndsmedel om 32 miljoner
kronor. Det innebär att 32 miljoner kronor i biståndsmedel har genererat finansiering
för investeringar i Sveriges samarbetsländer om 617 miljoner kronor. Skadefallen har
hittills varit begränsade och skadeutbetalningarna uppgick 2019 till 1,4 miljoner
kronor.
Diagram 2.1 visar det totala biståndets utfall genom Sida respektive UD och övriga
myndigheter som disponerar medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, samt
förvaltningsanslag för Sida och UD över tid.
Tabell 2.6 visar biståndsverksamhetens utfall genom Sida, UD och övriga myndigheter
som disponerar medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.
Diagram 2.1 Bistånd genom myndigheter samt förvaltningsanslag för Sida och UD
Miljoner kronor

50000
45000
40000
35000
Biståndsverksamhet genom UD
och övriga myndigheter

30000
25000

Biståndsverksamhet genom
Sida

20000

Förvaltningskostnader Sida och
UD

15000
10000
5000
0

Källor: Respektive myndighets årsredovisningar samt egna beräkningar.
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Tabell 2.6 Utfall: Utvecklingssamarbete genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete,
UD samt myndigheter som disponerar medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
Tusental kronor
2017

2018

2019

21 447 777

24 899 925

25 649 089

3 730 448

4 140 559

4 179 580

139 715

149 357

148 167

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

1 811 246

1 824 631

1 837 773

Regionala och bilaterala strategier för Asien

1 792 702

2 211 363

2 291 489

614 603

653 096

695 590

Regionala och bilaterala strategier för Afrika

5 740 366

6 789 722

6 993 841

Regionala och bilaterala strategier för Mellanöstern och Nordafrika

1 211 847

1 303 660

1 296 708

Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

1 279 683

1 334 243

1 609 139

768 396

912 364

1 020 976

-

3 548 185

3 552 750

Verksamhet genom Sida
Humanitära insatser
Informations- och kommunikationsverksamhet

Bilaterala strategier för Latinamerika

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer1
Hållbar utveckling
Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

2

Globala insatser för socialt hållbar utveckling2
Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling
Hållbar fred

2

3

849 162

-

-

1 333 905

-

-

598 875

-

-

278 321

423 443

412 295

Kapacitetsutveckling och Agenda 20304

485 179

681 676

690 882

Forskningssamarbete

813 332

927 626

919 898

Verksamhet genom UD

12 703 899

14 935 352

15 494 836

Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

2 824 146

3 538 306

4 122 896

Multilaterala och internationella organisationer och fonder

8 861 279

10 797 113

10 711 993

973 883

538 025

635 319

44 591

61 908

24 627

1 249 921

1 556 724

1 606 859

167 261

170 736

185 739

28 252

37 696

35 992

Strategiskt inriktade bidrag
Globalt utvecklingssamarbete
Verksamhet genom övriga myndigheter
Polismyndigheten
Kriminalvården
Åklagarmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Domstolsverket

6 887

6 324

6 174

41 378

56 281

55 008

4 679

7 284

5 899

Folke Bernadotteakademin

120 644

165 408

192 865

Svenska institutet

219 433

232 570

241 867

Nordiska Afrikainstitutet
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
SUMMA TOTALT ANSLAG 1:1 BISTÅNDSVERKSAMHET

13 926

15 963

16 427

454 333

662 996

659 000

14 257

17 401

20 530

163 943

168 517

171 111

1 723

1 549

862

13 206

13 999

15 384

35 401 597

41 392 001

42 750 784

1

Till och med 2018 benämndes verksamheten Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering.

2

Från och med 2018 ingår verksamheten i Hållbar utveckling.

3

Till och med 2018 benämndes verksamheten Globala insatser för mänsklig säkerhet.

4

Till och med 2018 benämndes verksamheten Kapacitetsutveckling och utbyten.

Källa: Respektive myndighets årsredovisning samt egna beräkningar.
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Bilateralt bistånd

Det bilaterala biståndet, exklusive avräkningar, uppgick 2019 till 29,8 miljarder kronor.
Som bilateralt bistånd räknas enligt OECD-DAC allt bistånd som inte är kärnstöd till
multilaterala och internationella organisationer eller multilaterala utvecklingsbanker.
Merparten av det bilaterala biståndet hanteras av Sida.
En del av det bilaterala biståndet utgörs av öronmärkt stöd via multilaterala
organisationer, s.k. multi-bi-bidrag, vilka framför allt hanteras av Sida, exempelvis
miljöprogram via FN. Multi-bi-bidragen uppgick 2019 till 12,5 miljarder kronor. En
annan del kanaliseras genom organisationer i det civila samhället, vilka 2019 mottog
10,4 miljarder kronor. Övrigt bilateralt bistånd, exklusive avräkningar, uppgick 2019
till 6,9 miljarder kronor.
Tabell 2.7 visar en områdesmässig fördelning för det bilaterala biståndet enligt
OECD-DAC:s kategoriseringar. Området demokrati och mänskliga rättigheter,
inklusive jämställdhet och förvaltning, är fortsatt det största inom det bilaterala
biståndet, motsvarande 24,4 procent. De största ökningarna i andel av utbetalt bistånd
2019 märks inom områdena demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive
jämställdhet och förvaltning, miljö, klimat och energi samt övrigt. Andelen utbetalat
till hälsa har minskat. Det kan även noteras att området miljö, klimat och energi ökat
från 5,3 procent 2014 till 9,0 procent 2019, vilket är den största ökningen under denna
period.
Tabell 2.7

Områdesmässig fördelning för det bilaterala biståndet enligt OECD-DAC:s kategoriseringar

Procent
Område

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Demokrati och mänskliga rättigheter, inkl. jämställdhet
och förvaltning

25,6

25,4

24,8

24,5

23,5

24,4

5,3

7,5

5,4

7,9

8,3

9,0

Miljö, klimat, energi
Fred och säkerhet

5,1

5,6

5,1

5,5

5,7

5,5

Ekonomisk utveckling1

11,7

9,8

10,5

12,0

12,8

12,9

Hälsa2

10,6

11,2

10,8

11,6

11,8

10,2

7,2

5,7

6,5

5,3

6,8

6,1

Humanitärt bistånd

18,2

15,3

17,2

15,7

15,0

15,3

Övrigt3

Utbildning och forskning

16,4

19,5

19,7

17,5

16,1

16,5

Social infrastruktur och tjänster

-

-

-

-

-

3,6

Administrativa kostnader

-

-

-

-

-

5,3

Multi-sektor och ospecificerat
SUMMA
Totalt utbetalat, miljoner kronor

-

-

-

-

-

7,7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21 672

20 046

23 095

25 812

28 314

29 807

1

Inkluderar följande DAC-kategorier: “trade”, “industry”, “mineral/mining”, “agriculture”, “forestry”, “fishing”, “banking”, “financial services”,
“business”, transport”, och “communications”.
2

Inkluderar följande DAC-kategorier: ”health”, ”water and sanitation” och ”population policies and programmes”.

3

Redovisas uppdelat på delposter fr.o.m.2019. Social infrastruktur och tjänster är direktöversättning av DAC-huvudkategori ”Other social
infrastructure and services” och inkluderar framför allt utfall inom DAC-kategorier: ”Social protection”, ”Employment creation” och
”Multisector aid for basic social services”. Administrativa kostnader inkluderar ej utrikesförvaltningens förvaltningskostnader för
biståndsarbete, som avräknas. Multi-sektor och ospecificerat inkluderar framför allt utfall inom DAC-kategorier: ”Multisector aid”, ”Urban
development and management”, ”Rural development”, ”Disaster risk reduction”, ”Sectors not specified” och ”Promotion of development
awareness”.
Källa: Sveriges CRS-rapportering till OECD-DAC och enligt UD:s beräkningar. Det bilaterala utfallet är exklusive avräkningar. Områdena
avser samhällssektorer i samarbetsländerna som mottagit bistånd (sektorerna är ömsesidigt exkluderande).
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Tabell 2.8 visar det bilaterala biståndets fördelning inom miljö och klimat, demokrati
och mänskliga rättigheter, jämställdhet respektive konflikt. Till skillnad från tabell 2.7,
som syftar på samhällssektorer i samarbetslandet som mottagit stöd, visar tabell 2.8 på
syften med stöden som kan vara bredare än sektorn insatsen riktat sig mot.
Exempelvis kan en insats i hälsosektorn även ha jämställdhet som ett huvudsyfte. I
rapporteringen till OECD-DAC kan varje insats endast rikta sig till en sektor, medan
policymarkörer tillåts vara överlappande, för att visa på tvärgående perspektiv.
Andelarna per policymarkör har tenderat att vara relativt konstanta över åren.
Tabell 2.8 Områdesmässig fördelning av bilateralt bistånd enligt policymarkörer
Procent

Område

2016

2017

2018

2019

Huvudsyfte

13

14

14

15

Delsyfte

31

29

35

31

Huvudsyfte

41

39

40

39

Delsyfte

37

36

32

30

Huvudsyfte

19

20

21

19

Delsyfte

68

68

67

68

7

9

9

8

51

46

43

43

Miljö och klimat

Demokrati och mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Konflikt
Huvudsyfte
Delsyfte

Källa: Sveriges CRS-rapportering till OECD-DAC och underlag från Sida. Det bilaterala utfallet är exklusive avräkningar. En insats kan ha
flera huvud- eller delsyften. Därför risk för dubbelräkning ifall belopp för olika policymarkörer summeras.

Multilateralt bistånd

Det multilaterala biståndet, exklusive avräkningar, uppgick 2019 till 13,1 miljarder
kronor. Multilateralt bistånd definieras som det stöd som kanaliseras som kärnstöd till
multilaterala och internationella organisationer, såsom FN:s fonder och program samt
Världsbanksgruppen, regionala utvecklingsbanker och utvecklingsfonder. Kärnstöd
avser icke öronmärkt stöd direkt till organisationens centrala budget, bidrag som
lämnas i samband med utvecklingsbankernas påfyllnadsförhandlingar eller betalning
av uttaxerat bidrag/medlemsavgift till FN-organen.
Genom kärnstöden bidrar Sverige till att uppnå organisationernas samtliga resultat och
därmed bättre förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i
fattigdom och förtryck. Beslut om kärnstöd till multilaterala organisationer fattas av
regeringen. De 15 organisationer som tagit emot mest svenskt kärnstöd 2019 återfinns
i tabell 2.9.
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Tabell 2.9 De 15 multilaterala organisationer som mottagit mest kärnstöd1
Tusental kronor, netto

Totalt
svenskt
kärnstöd

Organisation

Svenskt
multi-bistöd

Totalt
svenskt
stöd

Sveriges procentuella
bidrag till organisationens
totala kärnstödsinkomster

Sveriges
ranking bland
kärnstödsgivare

Världsbanksgruppen (VBG) 2

2 956 124

1 730 810

4 686 935

3,1 %

7

Gröna klimatfonden (GCF)

1 390 000

2 731

1 392 731

5,6 %

6

Globala fonden (GFATM)

850 000

0

850 000

2,7 %

8

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

783 000

335 409

1 118 409

15,2 %

1

Afrikanska utvecklingsbanken
(AfDB)/Afrikanska utvecklingsfonden
(AfDF) 2

749 886

70 000

819 886

5,1 %

8

Världslivsmedelsprogrammet (WFP)

684 000

548 658

1 232 658

24,9 %

1

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

627 983

2 134 952

2 762 936

11,0 %

3

FN:s fond för katastrofbistånd (CERF)

626 000

0

626 000

9,9 %

3

FN:s barnfond (UNICEF)

585 000

1 365 761

1 950 761

12,2 %

3

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

555 000

733 663

1 288 663

16,5 %

2

Globala miljöfonden (GEF)

444 498

0

444 498

7,6 %

6

FN:s hjälporganisation för palestinska
flyktingar (UNRWA)

423 000

60 000

483 000

9,8%

3

FN:s samlade program mot hiv och aids
(UNAIDS)

314 000

923

314 923

18,4 %

2

Globala vaccinalliansen (GAVI) 3

300 000

0

300 000

2,1 %

12

Internationella jordbruksutvecklingsfonden
(IFAD)

250 000

30 699

280 699

5,9 %

6

1

Utbetalningarna i tabellen, som är nettoutbetalningar, kan skilja sig från utfallen som redovisas till OECD-DAC. Det beror på att
redovisningen till OECD-DAC avser lagda skuldsedlar medan tabellen visar faktiska utbetalningar. Utbetalningarna inkluderar inte bidrag
till EU:s institutioner och fonder.
2
Sveriges procentuella bidrag till VBG och AfDB/AfDF avser bördeandel i påfyllnaderna till bankernas respektive fonder för
låginkomstländer.
3

Sveriges procentuella andel till Gavi avser perioden 2016 – 2020.

Källa: Sveriges CRS-rapportering till OECD-DAC och enligt UD:s beräkningar samt enligt uppgifter från multilaterala organisationer.

EU-biståndet

Det svenska bidraget till EU:s gemensamma bistånd uppgick 2019 till 2,5 miljarder
kronor, 2,6 procent av EU:s totala biståndsbudget. Detta är en viss ökning med 27
miljoner kronor jämfört med föregående år. Utöver detta bidrog Sverige 2019 med
bl.a. 1,4 miljarder kronor till Europeiska utvecklingsfonden (EDF). Sverige utövar
inflytande över EU:s utvecklingssamarbete genom deltagande i arbetsgrupper och
genomförandekommittéer i Bryssel samt genom samarbete med EU-institutionerna i
Bryssel och EU-delegationer i partnerländer.

Demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens
principer
Nedan redovisas resultat i relation till regeringens strategimål med avseende på
demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Ett urval
av dessa strategimål synliggörs i underrubrikerna.
Diagram 2.2 redovisar Sidas bedömning av relevansen i de aktiviteter och insatser som
målområdet rymmer. Diagram 2.3 redovisar Sidas bedömning av utvecklingen mot
strategimålen.
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Diagram 2.2 Demokrati och mänskliga rättigheter: Portföljens relevans
Andel strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Diagram 2.3 Demokrati och mänskliga rättigheter: Utveckling mot strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Sidas bedömningar för strategimål inom demokrati, mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer indikerar att en övervägande andel av Sidas insatser och
aktiviteter under 2019 var relevanta i förhållande till mål, utvecklingen i kontexten och
insatsernas förväntade resultat. En sammanvägd bedömning av insatserna och
aktiviteterna inom samtliga mål inom området visar att relevansen har ökat något
sedan 2018, vilket tyder på att Sida under året utvecklat sitt arbete inom området.
Detta utvecklingsarbete har skett under en period där Sida bedömer att utvecklingen
mot strategimålen gått bakåt för en ökande andel strategimål. Det hör till stor del
samman med en globalt negativ trend på området 2019 med försämrade
förutsättningar för det civila samhället att verka. Regeringen ser utvecklingen som
oroväckande. Regeringens sammantagna bedömning är att Sidas verksamhet i många
fall har bidragit till att hålla tillbaka en än mer negativ utveckling samt i andra fall till
att driva på en positiv utveckling.
Demokratiska styrelseskick

Även om 2019 innehöll framgångar på lokal och nationell nivå, såsom i Etiopien,
fortsatte demokratin i många länder att försvagas. Samtidigt har Sveriges utvecklingssamarbete under året bidragit till bl.a. stärkta valförvaltningar i Mellanöstern och
Nordafrika. Genom stöd till valkommissioner i elva länder i regionen har dessa kunnat
skapa en regional organisation för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Sveriges
samarbete med Interparlamentariska unionen har resulterat i stärkt oberoende i nio
länders parlament. Genom organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) och EU sekonderades 208 valobservatörer till totalt 21 insatser, bl.a. till val i
Ukraina, Moçambique, Kosovo, Kazakstan och El Salvador. Vidare har stöd genom
svenska partianknutna organisationer bidragit till att stärka demokratiska politiska
partier i samarbetsländerna och uppbyggnad av plattformar för politisk dialog och
alliansbildande.
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Ett livskraftigt pluralistiskt civilsamhälle

Det demokratiska utrymmet för civilsamhället fortsätter att krympa i många länder.
Genom svenska civilsamhällesorganisationer bidrar Sverige till kapacitetsutveckling av
civilsamhället i utvecklingsländer, vilket under året bidragit till att stärka livskraftiga
civilsamhällen. Svenskt stöd som riktar sig till utsatta grupper, t.ex. journalister,
människorättsförsvarare, särskilt kvinnliga MR-försvarare, hbtq-personer, urfolk och
de som försvarar miljö och naturresurser, spelar en viktig roll. Genom European
Endowment for Democracy och Prague Civil Society Centre har Sverige bidragit till
att MR- och demokratirörelser på gräsrotsnivå kunnat fortsätta sin verksamhet i
extremt repressiva och fientliga miljöer. Sveriges stöd till MR-försvarare har bidragit
till förbättrade förutsättningar för dessa att verka. En utvärdering från Expertgruppen
för biståndsanalys (EBA) av det svenska demokratistödet i Kambodja under en
tjugoårsperiod. konstaterar att detta bl.a. bidragit till att bygga demokrati underifrån,
genom att exempelvis stärka civilsamhället och enskilda organisationer. Däremot har
stödet inte förmått stärka framväxten av ett oberoende rättsväsende.
Rättsstatens principer och välfungerande förvaltning

Genom påverkansarbete, kapacitetsutveckling och erfarenhetsutbyte, där inte minst
svenska regioner, kommuner och myndigheter spelat en viktig roll, har Sverige
bidragit till ett ökat genomslag för rättsstatens principer. Sveriges stöd till UNDP:s
globala rättsstatsprogram har bidragit till större ansvarsutkrävande i bl.a. Irak där
nationella utredare agerat på 28 komplexa högprofilerade korruptionsfall. I Somalia
har programmet bidragit till att lokalsamhällens kapacitet att medla i lokala rättstvister
stärkts genom satsningar på mobila domstolar och utbildning av personal inom polis
och fängelser. Stöd genom Europarådet har bidragit till ett mer effektivt rättsväsende i
Albanien, Georgien, Moldavien och Ukraina. Bland annat har kapaciteten att tillämpa
den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna ökat. Genom EU:s utvecklingssamarbete har Sverige bidragit till
att 168 000 personer mottagit juridisk rådgivning under 2018. I Guatemala fortsatte
försvagandet av rättsstaten när landets regering efter tolv år avslutade samarbetet med
den FN-ledda internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG).
Sverige, som stöttat CICIG sedan start, har under denna tid bidragit till att motverka
korruption och straffrihet i landet.
Yttrandefrihet och fria och oberoende medier

Yttrandefriheten och tillgången till information, inte minst på internet, begränsades
ytterligare under 2019. Antalet journalister som dödats och fängslats ökade jämfört
med föregående år. Det svenska stödet har samtidigt haft en direkt påverkan på det
internationella globala arbetet för ökad yttrandefrihet och främjandet av de mänskliga
rättigheterna online. Sverige har exempelvis genom Access Now, Privacy International
och Freedom Online Coalition bidragit till att öka tillgången till ett öppet, fritt, säkert
och jämlikt internet. Sverige har också bidragit till att stärka kapaciteten hos kvinnliga
MR-försvarare, civilsamhälleorganisationer, journalister och andra medieaktörer att
bemöta hot mot yttrandefrihet och demokratiskt deltagande, såväl online som offline.
I Turkiet har Sverige stöttat det turkiska civila samhället, kulturlivet, medierna och
andra aktörer som arbetar för att stärka respekten för mänskliga rättigheter, demokrati
och rättsstaten. Bland annat har Sverige bidragit till att en fristående medieplattform
kunnat producera och publicera rättighetsbaserad journalistik.
Respekt för allas lika värde och rättigheter

En stor del av dialog- och påverkansarbetet har skett inom ramen för samarbetet med
de multilaterala utvecklingsorganisationerna. Bland andra FN:s högkommissarie för
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mänskliga rättigheter (OHCHR) har bidragit till att stärka statliga MR-institutioner,
lagstiftning och handlingsplaner för arbetet med mänskliga rättigheter och rättsstatens
principer i Sveriges samarbetsländer. Genom Sidas stöd har OHCHR även stärkt
arbetet relaterat till jämställdhet, miljö, yttrandefrihet och företagande och mänskliga
rättigheter. Sverige har främjat respekt för allas lika värde och rättigheter inom ramen
för det bilaterala, regionala, multilaterala och EU-biståndet. Inom FN har Sverige
exempelvis genom stöd till påverkansarbete bidragit till att stärkta förutsättningar för
urfolk och minoriteter, hbtq-personer och personer med funktionsnedsättning att
utkräva och åtnjuta sina rättigheter. Genom EU:s utvecklingssamarbete har Sverige
under 2018 bidragit till att 42 000 personer som drabbats av kränkningar av de
mänskliga rättigheterna fått stöd.
Resultat avseende sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter redovisas under
rubriken Jämlik hälsa.

Jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna
Nedan redovisas resultat i relation till regeringens strategimål med avseende på
jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
Ett urval av dessa strategimål synliggörs i underrubriceringen.
Diagram 2.4 redovisar Sidas bedömning av relevansen i de aktiviteter och insatser som
målområdet rymmer. Diagram 2.5 redovisar Sidas bedömning av utvecklingen mot
strategimålen.
Diagram 2.4 Jämställdhet: Portföljens relevans
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Källa: Sidas strategirapportering.

Diagram 2.5 Jämställdhet: Utveckling mot strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Sidas bedömningar för strategimål inom jämställdhet indikerar att Sidas insatser och
aktiviteter under 2019 haft en hög relevans i förhållande till mål, utvecklingen i
kontexten och insatsernas förväntade resultat. En sammanvägd bedömning av
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insatserna och aktiviteterna inom samtliga mål visar att relevansen har ökat något
jämfört med 2018, då den globala strategin var relativt ny och portföljen av insatser
och aktiviteter fortfarande var under utformning. Utvecklingen mot strategimål inom
jämställdhet har bedömts vara något mer positiv 2019 än föregående år. Detta hör
bl.a. samman med en delvis positiv utveckling för kvinnors deltagande i demokratiskaoch fredsbyggande processer i några kontexter. Regeringen ser positivt på att både
relevansen har ökat och att utvecklingen gått i tydligare riktning mot strategimålen i
jämförelse med föregående år.
Kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt

Sverige har bidragit till en positiv utveckling genom att motverka hinder såsom
diskriminerande lagstiftning, sociala normer och bristande tillgång till resurser,
inklusive mark och teknologiska och finansiella tjänster. I Kambodja har svenskt stöd
bidragit till att flickor i landet numera går ut grundskolan i lika hög grad som pojkar.
Swedfund har genom sina investeringar bidragit till att skapa arbetstillfällen som
stärker kvinnors försörjningsmöjligheter, och till bättre arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för kvinnor anställda i portföljbolagen. Genom Svenska institutets
ledarskapsprogram har Sverige bidragit till att stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden
i bl.a. Mellanöstern och Nordafrika. Sverige har fortsatt att verka för jämställdhet
inom EU:s utvecklingssamarbete, bl.a. genom samarbete med EU-institutionerna i
Bryssel och EU-delegationer i partnerländer. Andelen EU-finansierat samarbete som
till viss del bidrar till jämställdhet och stärkt egenmakt för kvinnor har ökat från 51
procent 2015 till 68 procent 2018. Genom Världsbanken har Sverige bidragit till att
stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom att bl.a. ha möjliggjort ökad tillgång till
skolgång och ett stärkt försörjningsstöd för 33 000 kvinnor i Zambia.
Kvinnors och flickors representation och inflytande

Sverige har bidragit till kvinnors och flickors representation och inflytande genom
stöd till multilaterala organisationer som UN Women, civilsamhällesorganisationer
och särskilt kvinnorättsorganisationer. På så sätt har Sverige bidragit till reformering
av lagstiftningen i flertalet länder och till att kvinnliga politiker och politiska
kandidater har förbättrat sina kunskaper genom ledarskapsutbildningar. Till exempel
har tekniskt stöd till valkommissionen i Demokratiska republiken Kongo bidragit till
att 46 procent av de kvinnliga väljarna registrerades. För att främja agendan för
kvinnor, fred och säkerhet och därmed stärkta förutsättningar för kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser, har Sverige bl.a. bidragit till att handlingsplaner för
agendan antagits i 38 länder. Sverige har också bidragit till att kvinnors deltagande i
fredsförhandlingarna i Georgien kunnat stärkas. Inom FN har Sverige varit
pådrivande för att öka kvinnors representation, i synnerhet på chefsnivå i FNsystemet, och under 2019 uppnåddes målet om att varannan FN-landschef ska vara
kvinna.
Minskat könsrelaterat våld

Utvecklingssamarbete i syfte att motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor
och könsrelaterat våld har bl.a. utgjorts av strategiskt jämställdhetsarbete inom det
humanitära stödet och av arbete med att engagera män för att förebygga våld. I
Bosnien och Hercegovina har Sverige bidragit till att kvinnor som utsatts för våld fått
ett bättre stöd. I Afghanistan har utsatta kvinnor fått tillgång till rådgivning, utbildning
och skyddsboende. Sverige har vidare bidragit till internationella kapacitetsutvecklingsprogram med poliser, åklagare, myndigheter, hälsoarbetare och civilsamhällesaktörer i
Moldavien, Ukraina, Kosovo, Albanien och Montenegro. Detta program har bl.a.
resulterat i ett förbättrat bemötande av kvinnor och flickor som drabbas av våld. Via
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FN och multilaterala organisationer som UNFPA och UN Women har det normativa
arbetet för att motverka könsrelaterat våld stärkts, liksom utbudet av tjänster kring
psykosocialt och juridiskt stöd till våldsutsatta, i synnerhet kvinnor och flickor.
Genom det EU- och FN-gemensamma s.k. Spotlight Initiative har Sverige bidragit till
att minska könsrelaterat våld i Afrika söder om Sahara, Latinamerika, Asien och Stilla
havsregionen. Sverige har även bidragit till att motverka och hantera sexuella
utnyttjanden, övergrepp och sexuella trakasserier inom biståndet (SEAH), bl.a. genom
framtagandet av OECD-DAC:s rekommendation i frågan.
Kvinnors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna

För att bidra till kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga rättigheter stöder
Sverige bl.a. kvinnoorganisationer, vilka är centrala för att driva jämställdhetsagendan
framåt och för att nå de allra mest utsatta kvinnorna och flickorna. Sverige har också
bidragit, inte minst genom multilaterala organisationer såsom UN Women, till arbete
med att förbättra lagstiftning för kvinnors och flickors fulla åtnjutande av mänskliga
rättigheter och jämställdhet. I Uganda antogs en lag som stärkte kvinnors rättigheter
vid giftermål och skilsmässa och i Sierra Leone antogs en lag för att förbjuda
barnäktenskap. Utvecklingssamarbete i Afrika har kunnat stärka regionala och
subregionala institutioner för mänskliga rättigheter och juridiska organ. Ett resultat är
ett domslut om att Malis familjelagstiftning vad gäller minimiålder för äktenskap,
kvinnors arvsrättigheter samt samtycke till äktenskap bryter mot det s.k. Maputoprotokollet, ett protokoll för mänskliga rättigheter som Afrikanska unionen antagit.
EU:s utvecklingssamarbete inom jämställdhet har särskilt främjat kvinnors och
flickors politiska och medborgerliga rättigheter, inte minst i dialogen med
partnerländer. EU:s stöd till kvinnorättsorganisationer, andra civilsamhällesorganisationer och MR-försvarare ökade 2017 jämfört med 2016.
Med svenskt stöd kunde Tunisien, UN Women och UNDP organisera den globala
konferensen Tunis Forum on Gender Equality, vilken samlade nära 600 jämställdhetsaktörer från hela världen för erfarenhetsutbyte i syfte att föra jämställdhetsagendan
framåt. Mötet resulterade i över 40 rekommendationer om hur den globala
jämställdhetsagendan bör genomföras under jubileumsåret 2020 med genomslag för
svenska prioriteringar, såsom betydelsen av kvinnorättsorganisationer i arbetet för
kvinnor och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter.
Sverige är ledande bland DAC:s medlemsländer vad gäller internationellt utvecklingssamarbete för global jämställdhet. Sveriges feministiska utrikespolitik har, enligt
OECD-DAC, bl.a. varit framgångsrik vad gäller att mobilisera aktörer och
åstadkomma normativ förändring.

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande
av naturresurser
Nedan redovisas resultat i relation till regeringens strategimål med avseende på miljöoch klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser. Ett urval
av dessa strategimål synliggörs i underrubrikerna.
Diagram 2.6 redovisar Sidas bedömning av relevansen i de aktiviteter och insatser som
målområdet rymmer. Diagram 2.7 redovisar Sidas bedömning av utvecklingen mot
strategimålen.
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Diagram 2.6 Miljö och klimat: Portföljens relevans
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Källa: Sidas strategirapportering.

Diagram 2.7 Miljö och klimat: Utveckling mot strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Sidas bedömningar för strategimål inom miljö och klimat indikerar att Sidas insatser
och aktiviteter var helt eller delvis relevanta i förhållande till mål, utvecklingen i
kontexten och insatsernas förväntade resultat. Det finns ingen entydig trend när det
gäller utvecklingen mot strategimål inom området. Utvecklingen bedömts ha gått
framåt för vissa strategier och bakåt inom andra. Utvecklingen har gått delvis framåt
när det gäller ökad tillgång till förnybar energi och framåt när det gäller energieffektivisering på global nivå. Den allmänna utvecklingen i de kontexter där Sida är
aktiv har i flera fall gått bakåt när det gäller klimatförändringar, biologisk mångfald
och annan miljöpåverkan. Ett stort antal faktorer påverkar utvecklingstrenderna och
Sverige kan genom biståndet endast påverka den övergripande utvecklingen till en viss
del. Regeringens bedömning är att verksamheten inom området bl.a. har bidragit till
att motverka en annars än mer negativ utveckling.
Institutionell kapacitet att bidra till miljömässig hållbarhet

Sverige har bidragit både till att partnerländer kan delta i internationella förhandlingar
och till nationellt genomförande av internationella åtaganden. Sida har t.ex. genom
klimatkonventionens (UNFCCC) sekretariat bidragit till att öka utvecklingsländernas
kapacitet att mäta, rapportera och verifiera utsläpp av växthusgaser. Regionalt stöd till
Afrika har t.ex. bidragit till stärkt kapacitet att hantera miljö- och klimatfrågor hos
organisationer på lokal nivå. Samtidigt har regionalt stöd till Asien och Oceanien
bidragit till att öka länders institutionella kapacitet att planera och budgetera för
klimatrelaterade investeringar för att minska risker och negativ påverkan från
klimatförändringar. Genom EU:s utvecklingssamarbete har Sverige under perioden
2015–2018 bidragit till att 91 länder tagit fram eller antagit strategier för klimatförändringar eller katastrofer. Sverige har givit stöd genom Västafrikanska staters
ekonomiska gemenskap (Ecowas) och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
(FAO) till en hållbar skogs- och markförvaltning i de 15 länderna i regionen, vilket har
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bidragit till minskad avskogning. Resultaten innebär att fler länder stärkt sin kapacitet
att mäta klimatförändringarna och därmed kan sätta in rätt typ av åtgärder som också
motverkar fattigdom.
Motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatförändringar,
miljöpåverkan och naturkatastrofer

Sverige var 2019 det första landet som ingick avtal om flerårigt stöd till både
Anpassningsfonden (AF) och Fonden för de fattigaste länderna (LDCF). Det faktum
att stödet är flerårigt har bidragit till att öka förutsägbarheten i fondernas finansiering
och möjligheterna till långsiktigt hållbara resultat. I oktober 2019 hade AF sedan
starten bidragit till ökad motståndskraft och anpassningsförmåga för 8,7 miljoner
människor i ca 90 länder. Sveriges stöd till LDCF fortsätter att bidra till utformande
och genomförande av nationella handlingsplaner för klimatanpassning. Sveriges stöd
till Gröna klimatfonden (GCF) har under året lett till minskad klimatpåverkan och
stärkt förmåga i partnerländerna att säkra hållbar tillväxt och öka motståndskraften
mot negativa effekter av klimatförändringar. I förlängningen leder detta till minskad
sårbarhet hos människor som lever i fattigdom. Sveriges har bidragit, bl.a. i form av ett
dubblerat ekonomiskt stöd, från 4 miljarder kronor för perioden 2015–2018 till 8
miljarder kronor för perioden 2020–2023. I västra Indiska oceanen förväntas 340 000
människor gynnas av klimatsäkring av bostäder, klimatanpassade sanitära latrinlösningar och klimatresilienta odlingar samtidigt som marina och kustnära ekosystem,
biologisk mångfald samt ekosystemtjänster skyddas.
Sverige har via UNHCR och IOM bidragit till finansieringen av ett system för
användning av gasspisar i Bangladesh. Detta är ett svar på den omfattande skogsskövling och jorderosion som orsakats bl.a. av rohingyaflyktingarnas beroende av ved
för matlagning. Resultaten av gas- och energisnåla spisar, i kombination med
skogsplantering – en återplantering av över 850 000 träd – har visat sig mycket goda.
Resultat i form av minskad luftförorening i hemmen, minskad tidsåtgång för
matlagning, förbättrad hushållsekonomi och minskade risker för trakasserier vid
inhämtning av ved har förbättrat livssituationen för flyktingarna, framför allt för
kvinnor.
Genom stöd till FN:s miljöprogram Unep har Sverige även bidragit till
organisationens stöd till låg- och medelinkomstländer att bygga teknisk kapacitet för
att integrera ekosystembaserade anpassningsmetoder. Sverige verkar därtill för att
minska skadliga miljö- och hälsoeffekter av kemikalier och avfall.
Anslutning till och genomförande av miljö- och
klimatkonventionsåtaganden

Med kapacitetsstärkande bistånd har Sverige bidragit till att samarbetsländer i ökad
grad både kan delta i förhandlingar om de internationella klimat- och miljökonventionerna och bidra till genomförandet av internationella åtaganden. Sverige har
bidragit till att den globala handeln med plastavfall ska regleras bättre och att
importerande länder, vilka ofta är låginkomstländer, ska få större möjlighet att stoppa
oönskat avfall.
Sverige har vidare bidragit till förbättringar av Globala miljöfondens (GEF)
resultatramverk och kontrollmekanismer för ansvarsutkrävande i fondens verksamhet.
Sverige har i GEF:s styrelse varit starkt pådrivande för en förbättrad social och
miljömässigt hållbar investeringspolicy för fonden. Inom ramen för de internationella
klimatförhandlingarna har Sverige genom European Capacity Building Initiative
(ECBI) bidragit till att stärka kapaciteten hos klimatförhandlare från partnerländer,
varmed låginkomstländers behov och perspektiv kan komma tydligare till uttryck i
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förhandlingarna. Under 2019 fokuserade ECBI särskilt på att stärka kapaciteten hos
kvinnliga förhandlare vilket lett till stärkta färdigheter, ökat engagemang i klimatförhandlingarna och genomförande av klimatkonventionsåtaganden.
Hållbar förvaltning av vattenresurser, hav, kustvatten och marina
resurser

Hållbar förvaltning av vattenresurser, hav, kustvatten och marina resurser motverkar
och lindrar de svårt negativa effekter som naturkatastrofer orsakar och som drabbar
människor i fattigdom som hårdast. Sverige har via Blue Action Fund bidragit till att
lokala företrädare kunnat upprätta och förbättra förvaltningen av marina skyddsområden, främja hållbart nyttjande av resurser och mer stabila inkomster för
kustbefolkningen. Blue Action Fund rapporterar att de projekt som har fått stöd
resulterat i 31 040 km2 nya marina skyddsområden, vilket förväntas bidra till
förbättrade levnadsvillkor för strax över 274 000 personer. Sverige har också bidragit
till minskade utsläpp av föroreningar i havsområden och förbättrad hantering av
marint avfall, t.ex. genom stöd till FN:s miljöprogram (Unep), som möjliggjort för
olika sektorer i 36 länder att använda en ekosystemansats i hanteringen av marint
skräp. Sverige har vidare bidragit till att bekämpa illegalt, orapporterat och oreglerat
fiske via FAO samt drivit frågor om hållbar havsförvaltning inom EU. Genom EU:s
utvecklingssamarbete skyddades havsområden till en yta av 2 700 km2 under 2018.
Hållbara energisystem

Genom satsningen Power Africa, ett partnerskap mellan offentlig och privat sektor,
har Sverige bidragit till mobilisering av privata resurser och aktörer för ökad tillgång
till förnybar energi och energieffektivisering. Ett exempel på lärdomar och erfarenhet
som nu sprids genom Power Africa är ”Beyond the Grid Fund for Africa”. Den första
fasen, ”Beyond the Grid Fund for Zambia”, har hittills resulterat i att ca 800 000
människor fått tillgång till förnybar och prisvärd energi. Omkring 1 700 jobb har
skapats och 330 miljoner kronor har mobiliserats i ytterligare kapital från framför allt
privata investerare. Projektet vann 2019 FN:s klimatpris Global Climate Action Award
i finansieringskategorin. Hållbara energisystem leder till både minskade
koldioxidutsläpp och förbättrade levnadsvillkor för kvinnor, män, flickor och pojkar i
Sveriges samarbetsländer.

Fredliga och inkluderande samhällen
Nedan redovisas resultat i relation till regeringens strategimål med avseende på
fredliga och inkluderande samhällen. Ett urval av dessa strategimål synliggörs i
underrubrikerna.
Diagram 2.8 redovisar Sidas bedömning av relevansen i de aktiviteter och insatser som
målområdet rymmer. Diagram 2.9 redovisar Sidas bedömning av utvecklingen mot
strategimålen.
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Diagram 2.8 Fredliga inkluderande samhällen: Portföljens relevans
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Källa: Sidas strategirapportering.

Diagram 2.9 Fredliga inkluderande samhällen: Utveckling mot strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Sidas bedömningar för strategimål inom fredliga och inkluderande samhällen indikerar
att Sidas insatser och aktiviteter haft en hög relevans i förhållande till mål,
utvecklingen i kontexten och insatsernas förväntade resultat. Portföljernas relevans
har ökat i jämförelse med föregående år. När det gäller utvecklingen mot strategimålen
bedöms utvecklingen 2019 ha gått framåt i mindre utsträckning än under 2018.
Utvecklingen har varit mindre positiv när det gäller den globala kapaciteten att främja
mänsklig säkerhet och inkluderande freds- och statsbyggande processer samt
motverka korruption och straffrihet i sviktande och konfliktdrabbade stater. De mål
där utvecklingen varit positiv avser bl.a. stärkt kapacitet att motverka våldsbejakande
extremism på regional och global nivå.
Förebyggande av våldsam konflikt

Sverige har under året fortsatt arbeta för att dels integrera ett konfliktperspektiv i hela
utvecklingssamarbetet, dels stärka kopplingen mellan klimat och säkerhet. Sverige har
bidragit till konfliktlösning och fredsfrämjande i bl.a. Somalia, Demokratiska
republiken Kongo och Irak. Genom att stödja lokala dialogprocesser har Sverige
bidragit till att stärka lokala förutsättningar för fred och demobilisering av väpnade
grupper. Kvinnors inkluderande i dialoger har fortsatt att visa sig betydelsefullt.
Genom EU:s utvecklingssamarbete har 285 000 individer under 2018 nåtts av
fredsbyggande insatser och/eller konfliktförebyggande insatser. Sida har vidare
möjliggjort för flera partnerorganisationer att utnyttja medel flexibelt. Detta har
inneburit att organisationerna kunnat reagera på plötsligt uppkomna eller snabbt
förvärrade situationer på lokal och regional nivå världen över. Den flexibla
finansieringsformen har också inneburit att organisationerna har kunnat verka mer
konfliktförebyggande.
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Inkluderande dialog- och fredsprocesser

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete har bidragit till att stärka kvinnors egenmakt i
fredsprocesser i länder som Colombia och Sydsudan. Genom UN Women har Sverige
bidragit till att flera länder utvecklat nationella handlingsplaner i enlighet med FN:s
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Detta har exempelvis lett
till att fler kvinnor deltar i fredsförhandlingarna i Georgien. Sida och Folke
Bernadotteakademin (FBA) har genom att ha skapat plattformar, nätverk och
partnerskap bidragit till stärkta förutsättningar för en mer inkluderande fredsprocess i
Afghanistan. I Liberia har FBA bidragit till att ungdomar ökat sina kunskaper och
färdigheter att delta som fredsledare i konfliktförebyggande initiativ och förtroendefulla relationer har vuxit fram mellan och över organisatoriska och geografiska gränser.
Sverige har under 2019 stärkt samordningen mellan humanitärt bistånd, långsiktigt
utvecklingssamarbete och fredsbyggande verksamhet, det s.k. trippelnexus. Detta har
lett till en förbättrad förmåga för fredsbyggande aktörer att identifiera och bemöta
bakomliggande orsaker till konflikt och sårbarhet. Sverige har varit drivande för en
stärkt ansats till trippelnexus inom FN och i framtagandet av OECD-DAC:s
rekommendation på området, som följs upp gentemot alla medlemsstater i OECDDAC.
Freds- och statsbyggande

Sverige har genom FBA, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket,
Kriminalvården samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under 2019
sekunderat ca 200 personer till uppdrag inom EU, FN och OSSE:s civila krishantering. Verksamheten har främst bidragit till att stärka partnerländers polis- och
rättsväsende, reformera säkerhetssektorn samt bedriva civil observation och
övervakning. Myndigheterna har sekunderat kvinnor och män med rätt kompetens till
positioner av hög relevans, vilket har lett till en stärkt verksamhet och internationellt
samarbete för freds- och statsbyggande. Resultat avseende civil krishantering redovisas
även inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan.
Sverige har också bidragit till att stärka övergångsrättvisa och offers rätt till sanning,
försoning och reparation efter konflikter, t.ex. i Colombia och i Bosnien och
Hercegovina. Sverige har vidare bidragit till FN:s fredsbyggande arbete genom att vara
en av de största givarna till FN:s fredsbyggandefond och genom ett fortsatt starkt
engagemang i Fredsbyggande kommissionen, där man inte minst bidragit som
ordförande i landkonfigurationen för Liberia. Sverige har även verkat för fredliga och
hållbara lösningar på världens konflikter genom stöd till FN:s avdelning för politiska
och fredsbyggande frågor.
Minskning av vapenspridning och hot från minor

Sveriges stöd för minskad spridning av små och lätta vapen och genomförande av
vapenhandelsfördraget (ATT), liksom inom minhantering, har bidragit till att minska
mänskligt lidande och att främja fred och socioekonomisk utveckling. Sveriges stöd
har resulterat i att mark har röjts från minor och andra explosiva lämningar i bl.a. Irak,
Ukraina och Bosnien och Hercegovina. I Irak har utvecklingssamarbete vidare lett till
stärkt kapacitet hos irakiska myndigheter som är ansvariga för minhantering.

Inkluderande ekonomisk utveckling
Nedan redovisas resultat i relation till regeringens strategimål med avseende på
inkluderande ekonomisk utveckling. Ett urval av dessa strategimål synliggörs i
underrubrikerna.
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Diagram 2.10 redovisar Sidas bedömning av relevansen i de aktiviteter och insatser
som målområdet rymmer. Diagram 2.11 redovisar Sidas bedömning av utvecklingen
mot strategimålen.
Diagram 2.10 Inkluderande ekonomisk utveckling: Portföljens relevans
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Källa: Sidas strategirapportering.

Diagram 2.11 Inkluderande ekonomisk utveckling: Utveckling mot strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Sidas bedömningar för strategimål inom inkluderande ekonomisk utveckling indikerar
att Sidas insatser och aktiviteter haft en hög relevans i förhållande till utvecklingen i
kontexten, mål och insatsernas förväntade resultat. Arbetet inom området har blivit
mer innovativt, exempelvis i form av fler partnerskap med nya typer av aktörer. I
högre utsträckning har näringslivssamverkan och innovativ finansiering kombinerats
med långsiktig kapacitetsutveckling vilket bidragit till positiva resultat och en bredare
bas för långsiktig samverkan med hela den svenska resursbasen, i linje med Agenda
2030. Utvecklingen mot mål inom området har dock varit något mer negativ i relation
till föregående år. Inte minst gäller detta mål om tryggad livsmedelsförsörjning där
externa chocker såsom cykloner, översvämningar och torka inneburit ökad otrygghet
för redan utsatta människor i länder såsom Mocambique och Zimbabwe.
Handel och ekonomisk integration

Fri och rättvis handel är ett kraftfullt verktyg för ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling
och fattigdomsbekämpning. Sverige har inom ramen för flera strategier bidragit till att
stärka länders kapacitet att formulera, förhandla om och genomföra handelspolitik.
Det afrikanska frihandelsavtalet African Continental Free Trade Area (AfCFTA) som
Sverige har stöttat har lagt grund för ökad regional integration och handel. Sverige har
även bidragit till att stärka synergierna mellan handelspolitiken och andra politikområden, såsom klimatpolitiken. Genom stöd till International Trade Center (ITC)
har Sverige bidragit till att små och medelstora företag fått ökad motståndskraft mot
klimatförändringar samt ökad förmåga att utnyttja hållbarhetsstandarder för export.

28

Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 7

Privatsektorutveckling, stärkande av näringsliv och affärsklimat

Sverige har bidragit till reformer som stimulerat privatsektorutveckling och ett mer
gynnsamt affärsklimat samt skapat varaktiga lösningar för ökade inkomster och
förbättrad levnadsstandard. Sveriges stöd till bl.a. International Finance Corporation
(IFC) i Etiopien har bidragit till 35 affärsklimatreformer som möjliggjort investeringar
för över 50 miljoner US-dollar. I Bolivia har Sverige bidragit till innovativ teknik och
kapacitetsuppbyggnad hos små hushåll. Det har bl.a. resulterat i att småskaliga
jordbrukare sålt produkter på nya marknader och/eller diversifierat sin produktion
samt att landet har ökat sin produktion med 30 procent. Under 2018 har Sverige
genom EU:s utvecklingssamarbete bidragit till att 1,1 miljoner människor fått tillgång
till finansiella tjänster. Under 2019 har Sverige arbetat med Europeiska banken för
återuppbyggnad och utveckling (EBRD), med inriktning på kvinnors entreprenörskap
vilket bidragit till ökad omsättning och fler arbetstillfällen. 1 533 kvinnor sysselsattes
av de 3 000 ytterligare arbetstillfällen som skapades.
Produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor

Produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor är av betydelse för fattigdomsbekämpning och för att minska social oro. Sveriges stöd har gett goda resultat med
fokus på fattiga och utsatta individer, särskilt unga och kvinnor, inklusive personer i
informell sektor, egenföretagare och småskaliga bönder. Sverige har bidragit till att
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO) och ILO
för första gången kunnat publicera global statistik gällande informell syssel-sättning.
Sveriges stöd har även möjliggjort jobbskapande utanför jordbruket i bl.a. Rwanda
med fokus på kvinnor och unga, för vilka inkomster ökat med 56 procent. Sveriges
arbete för bättre fungerande arbetsmarknader, social dialog och arbetsvillkor har fått
genomslag såväl i multilaterala institutioner som i enskilda samarbetsländer. I
Bangladesh har Sverige via ILO bidragit till att över 800 personer i textilsektorn,
knappt hälften kvinnor, utbildats inom hantering av klagomål och fackliga rättigheter.
Svenska institutets ledarskapsprogram som genomförts i Afrika, Asien och Bolivia har
bidragit till Sveriges arbete för anständiga arbetsvillkor och hållbar tillväxt.
Hållbart företagande

Ett dynamiskt och hållbart näringsliv, och ett företagsklimat som gynnar detta, är
viktigt för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Sveriges stöd till
utveckling av näringslivet har bidragit till att påverka länder att ställa om till en mer
hållbar utveckling inom områden såsom antikorruption, jämställdhet, arbetsvillkor,
mänskliga rättigheter och integrering av miljö- och klimatfrågor i affärsmodeller.
Sveriges utvecklingssamarbete i Östeuropa har bidragit till flera avslöjande reportage
som relaterar till organiserad brottslighet. Genom arbetet har arresteringar och beslag
av tillgångar utförts och väckt starka reaktioner från civilsamhället, vilket i
förlängningen lett till att åtgärder mot korruption vidtagits av politiker och företag.
Genom öppen konkurrens i s.k. Challenge Funds har Sverige gett stöd till civilsamhället och privata aktörer för att ta fram innovativa och kostnadseffektiva
lösningar på olika utvecklingsutmaningar. Sveriges finansiering på 1,2 miljarder kronor
genom Challenge Funds under den senaste tioårsperioden har genererat ytterligare
finansiering från givare om 5,8 miljarder kronor och dubbelt så mycket kapital från
genomförandepartners. Swedfund har fortsatt arbetet med att integrera social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom hela investeringsprocessen. Andelen av
Swedfunds investeringar med ett fungerande ledningssystem för miljö och sociala
frågor samt antikorruption har ökat i de investeringar som Swedfund har haft i mer än
tre år. Inom ramen för ett särskilt uppdrag har Swedfund stärkt offentliga projektägare
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i låg- och medelinkomstländer att utveckla och upphandla projekt som uppfyller
hållbarhetskriterier.
Inhemsk resursmobilisering

Sverige har bidragit till ökade möjligheter för inhemsk resursmobilisering på global
och landnivå. Sveriges stöd till OECD har bidragit till att utvecklingsländerna fått
större inflytande i de internationella processer som påverkar deras förmåga att
mobilisera mer resurser. Under 2019 har Sverige gett stöd till inhemsk resursmobilisering, bl.a. genom Skatteverket, och bidragit till förändringsledning inom
skatteområdet, ökad skatteuppbörd och utvidgad skattebas, liksom förbättrad
efterlevnad av skatteregler i exempelvis Kenya.
Tryggad livsmedelsförsörjning

I ljuset av det ökade antal människor som lever med otrygg livsmedelsförsörjning har
Sverige bidragit till en motståndskraftig jordbruksproduktion och mer tryggad
livsmedelsförsörjning i bl.a. Afrika söder om Sahara. I Etiopien har stöd till klimatsmarta jord- och skogsbruk bidragit till förbättrad livsmedelsförsörjning och att drygt
12 000 skolbarn har mottagit näringstillskott. Sveriges bidrag till EU:s utvecklingssamarbete resulterade 2018 i att över 12 miljoner människor med osäker livsmedelsförsörjning fick ta del av EU:s stöd. Mot bakgrund av det ökade antalet konflikter och
utdragna kriser har Sverige fortsatt att utveckla kombinationen och växelverkan
mellan det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Genom
Asiatiska utvecklingsbanken har Sverige bidragit till att 105 000 familjer i Afghanistan
och Uzbekistan fått stöd för att öka sin jordbruksproduktion och förbättra sina
bevattningssystem. Sverige har också via FN:s jordbruksutvecklingsfond (IFAD)
bidragit till tryggad livsmedelsförsörjning för 119 000 jordbrukare i Tchad.
Sociala trygghetssystem

Sveriges utvecklingssamarbete har i bl.a. Kenya, Uganda och Zambia bidragit till
kapacitetsutveckling avseende sociala trygghetssystem. Sverige har bl.a. i Kenya
bidragit till att eliminera de ekonomiska hinder som begränsar tillgången till hälso för
mödrar, nyfödda och barn vilket har gynnat över 50 000 kvinnor. I Uganda har
Sveriges stöd genom Unicef resulterat i att andelen säkra förlossningar ökat i åtta av
nio deltagande distrikt.
Migration och utveckling

Nedan redovisas resultat med avseende på ökning av migrationens positiva
utvecklingseffekter samt minskade negativa konsekvenser av ofrivillig migration. Inom
utvecklingssamarbetet är migration till stor del en tvärfråga som är relevant i flertalet
sektorer och som Sverige arbetat integrerat med beroende på kontext. Det innebär att
ett fåtal av regeringens strategier har specifika mål där migration uttryckligen anges
och därmed att endast ett fåtal insatser haft direkt fokus på migration. I stället
rapporteras en stor del av verksamheten med bäring på migration, så som
livsmedeltrygghet och tillgång till utbildning, under andra sektorer.
Den största volymen av migrationsrelaterade insatser genomförs som en del av det
humanitära biståndet. Insatser har även ingått i det bilaterala utvecklingssamarbetet
med Somalia, Afghanistan, Irak, Demokratiska republiken Kongo och Bangladesh
samt regionalt, globalt och genom multilaterala och internationella organisationer och
fonder.
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Åtgärder mot grundorsaker till ofrivillig och irreguljär migration

Sverige har genom det humanitära biståndet, inklusive genom EU:s humanitära
bistånd, bidragit till att rädda liv, lindra nöd, skydda och ge assistans till flyktingar,
internt fördrivna personer och migranter i utsatthet i samband med naturkatastrofer
och väpnade konflikter. Detta minskar i förlängningen risken för ofrivillig och
irreguljär migration.
Genom utvecklingssamarbete i Afghanistan och Kenya har Sverige exempelvis
bidragit till att stärka motståndskraft och anpassningsförmåga och därmed förebyggt
ofrivillig migration på grund av klimatrelaterade orsaker och kriser. Utvecklingssamarbetet har exempelvis bidragit till att stärka motståndskraften för människor som
lever i fattigdom, inklusive i flyktingmottagande samhällen, samt ökat kapaciteten att
förebygga kriser, konflikter och katastrofer. Flera goda resultat har nåtts i att möta och
förebygga behov hos flyktingar och värdsamhällen. Vikande ekonomier samt politisk
ovilja har dock inneburit ett hinder mot mer långsiktiga resultat i vissa länder. Vidare
har Sverige, genom stöd till EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, bidragit
till att påverka grundorsaker till ofrivillig migration genom stärkt motståndskraft och
ökade ekonomiska försörjningsmöjligheter. Fonden har bidragit till att utsatta grupper
har fått tillgång till grundläggande sociala tjänster (såsom sjukvård, utbildning samt
energiförsörjning) samt utökat sitt samarbete med regionala partnerskap och initiativ.
Tillvaratagande av migrationens positiva effekter på utveckling

Sverige har främjat hållbara lösningar för migranter och flyktingar vilket bidrar till att
tillvarata migrationens positiva utvecklingseffekter. Svenskt stöd till Världsbanken och
ILO har resulterat i stärkta rättigheter för arbetskraftsmigranter och försörjningsmöjligheter för människor som lever i fattigdom, inklusive flyktingar, i Mellanöstern
och Nordafrika. Stöd till EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika har säkerställt
hållbara försörjningsmöjligheter i ursprungs-, transit- och destinationsländer. 10 000
arbeten skapades under första halvan av 2019. Sverige har stärkt Afrikanska unionens
kapacitet att hantera arbetskraftsmigration, samla in migrationsdata samt minska
remitteringskostnader och därigenom stärkt förutsättningarna för att tillvarata
migrationens positiva effekter på utveckling.
Säkerställande av migranters och flyktingars åtnjutande av de mänskliga
rättigheterna

Trots begränsande lagstiftning i vissa landkontexter har Sverige genom utvecklingssamarbetet bidragit till att stärka migranters och flyktingars skydd och åtnjutande av
mänskliga rättigheter i ett flertal länder. Sverige har exempelvis bidragit med ökad
tillgång till grundläggande infrastruktur och social service i Irak. I Jordanien bedöms
kombinationen av svenskt stöd och normativ dialog ha bidragit till lättade restriktioner
för flyktingars tillträde till arbetsmarknaden. I Bangladesh har samarbetet främjat
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, skydd av barn samt jämställdhet och
kvinnors egenmakt. Sverige har även bidragit till ökad tillgång till utbildning för flickor
och pojkar på flykt, inklusive internt fördrivna personer och återvändande, i
exempelvis Afghanistan. I Libanon har informell utbildning utökats till flyktingläger
och värdsamhällen och nått 3 000 skolelever. Svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd har bidragit till att stärka venezolanska migranters och flyktingars
rättigheter och främjat deras integration i mottagarsamhällen i Sydamerika.
Sedan 2016 har Sverige genom stöd till EU:s facilitet för flyktingar i Turkiet bl.a.
bidragit till att möta 2,68 miljoner flyktingars grundläggande behov genom månatliga
kontantbidrag, och finansierat ca nio miljoner besök inom primärhälsovården.
Faciliteten har också främjat flyktingars integration i det turkiska samhället, och över
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en halv miljon barn har fått tillgång till utbildning. Vidare har Sverige, genom EU:s
regionala förvaltningsfond med anledning av Syrienkrisen, bidragit till att tillgodose
grundläggande behov (utbildning, sjukvård samt försörjningsmöjligheter) för
flyktingar och utsatta grupper i värdsamhällen.
Stärkta förutsättningar för säker, ordnad och reglerad migration

Sverige har bidragit till stärkta förutsättningar för säker, ordnad och reglerad
migration, bl.a. genom minröjningsarbete i Irak där 116 kvadratkilometer har
genomsökts. 191 000 internflyktingar har återvänt till områden som tidigare
kontrollerats av Islamiska staten. Sverige har även bidragit till att stärka kapaciteten
hos irakiska kommuner att hantera migrationen lokalt och migrationsmyndigheten i
Turkiet för att hantera migration. Genom EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i
Afrika har Sverige, fram till juni 2019, bidragit till över 1 500 frivilliga återvändanden
och humanitär repatriering samt till skyddsprojekt längs den centrala medelhavsrutten.

Jämlik hälsa
Nedan redovisas resultat i relation till regeringens strategimål med avseende på jämlik
hälsa. Ett urval av dessa strategimål synliggörs i underrubrikerna.
Diagram 2.12 redovisar Sidas bedömning av relevansen i de aktiviteter och insatser
som målområdet rymmer. Diagram 2.13 redovisar Sidas bedömning av utvecklingen
mot strategimålen.
Diagram 2.12 Jämlik hälsa: Portföljens relevans
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Källa: Sidas strategirapportering.

Diagram 2.13 Jämlik hälsa: Utveckling mot strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Sidas bedömningar för strategimål inom jämlik hälsa indikerar att Sidas insatser och
aktiviteter är relevanta. Ett utvecklingsarbete pågår för att bl.a. identifiera relevanta
insatser och aktiviteter för att förhindra hälsopåverkan av miljöföroreningar och
klimatförändringar. När det gäller utvecklingen mot strategimålen är bedömningen att
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utvecklingen gått bakåt i flera kontexter. Det är bl.a. kopplat till försämrade
förutsättningar för tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter. På global nivå har det politiska klimatet för SRHR hårdnat vilket bl.a.
försvårat tillgången till säker och laglig abort, särskilt i låginkomstländer. Trots
utmaningarna antog FN en historisk politisk deklaration (Universal Health Coverage,
UHC) som fastställer en plan för arbetet med allas lika rätt till allmän och jämlik
hälsovård, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter, oavsett
betalningsförmåga.
Medvetenhet om och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR)

Sverige samarbetade framgångsrikt för att försäkra att SRHR inkluderades i UHC,
vilket resulterade i förbättrade förutsättningar för prioriteringar och ansvarsutkrävande. Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Afrika söder om Sahara har ökat
tillgången och efterfrågan på preventivmedel och resulterat i att ca 10 miljoner sexuellt
aktiva par per år i 27 länder har fått tillgång till skydd mot graviditet och sexuellt
överförbara sjukdomar och hiv. Svenskt påverkansarbete har resulterat i att ett
läkemedel för medicinsk abort inkluderades i Världshälsoorganisationens (WHO) lista
över nödvändiga läkemedel 2019, vilket bidragit till ökad tillgång till säker och laglig
abort. I Latinamerika har Sverige bidragit till att skydda hbtq-personers rättigheter. I
Myanmar har stöd till att integrera förebyggande av könsrelaterat våld i arbetet med
SRHR resulterat i s.k. ”trygga hälsokliniker” och förbättrat tillgången för särskilt
utsatta kvinnor och flickor i konfliktdrabbade områden. Genom Världsbanksgruppen
har Sverige bidragit till att 18 000 flickor i länderna runt Stora sjöarna fått tillgång till
förbättrad reproduktiv hälsovård.
Grundläggande hälsoservice, inklusive barn- och mödrahälsa

Det internationella antagandet av deklarationen om Universal Heath Care (UHC) har
varit en viktig draghjälp i arbetet för grundläggande hälsoservice. Svenskt stöd till bl.a.
förebyggande mödravård och förlossningsvård har resulterat i ökad överlevnad för
kvinnor och barn. I Myanmar har svenskt stöd via en givargemensam fond exempelvis
bidragit till att mödra- och barnhälsovård har nått ungefär en tiondel av landets
regioner. Utbildad personal förlöste närmare 44 000 barn, och uppemot 48 000
kvinnor gick på minst fyra mödravårdskontroller innan förlossning. Sveriges stöd till
EU:s utvecklingssamarbete har vidare resulterat i att nästan 64 miljoner ettåringar blev
fullständigt vaccinerade under 2018.
Stärkta nationella hälsosystem och institutioner

Sverige har bidragit till starka hälsosystem, som bl.a. omfattar styrning och ledarskap,
personalförsörjning, data- och informationshantering samt tillhandahållande av
tjänster, som är nödvändiga för att uppnå jämlik hälsa. Sveriges utvecklingssamarbete
för stärkta hälsosystem i samarbetsländerna, bl.a. i form av utbildning av barnmorskor
i t.ex. Demokratiska republiken Kongo, Myanmar och Zambia, har resulterat i att fler
människor har fått tillgång till hälsotjänster av god kvalitet. Sveriges regionala stöd i
Afrika söder om Sahara har bidragit till förbättrad datainsamling och användande av
evidensbaserad information och statistik, vilket har bidragit till mer effektiva och
ansvarsutkrävande policyer och hälsoplaner i åtta länder. Utmaningar i att stärka
länders hälsosystem återfinns i strukturella hinder såsom ekonomisk ineffektivitet och
ojämn resursfördelning, politisk ovilja samt diskriminerande lagstiftning. Arbetet är
därför nära sammankopplat och beroende av det institutionsbyggande utvecklingssamarbetet.
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Förebyggande och hantering av hälsohot

Hälsohot, såsom utbrott av sjukdomar, drabbar människor som lever i fattigdom och
förtryck särskilt hårt. Stöd till att stärka länders hälsosystem har bidragit till att länder
står bättre rustade att möta hälsohot, och därmed upprätthållandet av det
internationella hälsoreglementet (IHR). Under 2019 fortsatte Sverige att ge stöd till
hanteringen av den ebolaepidemi som upptäcktes året innan i Norra Kivu,
Demokratiska republiken Kongo. Sverige har bidragit till att förhindra spridning av
smitta samt till behandling av insjuknade personer, bl.a. genom stöd till civilsamhällesorganisationer. Antibiotikaresistens (AMR) utgör ett påtagligt globalt problem. Tack
vare svenskt stöd har sju afrikanska länder haft möjlighet att utveckla nationella
handlingsplaner mot AMR. Detta bedöms ha stärkt förutsättningarna för hantering av
antibiotika och säker behandling samt minska risken för spridning av resistens.

Likvärdig och inkluderande utbildning av god kvalitet, samt
forskning av hög kvalitet och av relevans för
fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling
Nedan redovisas resultat i relation till regeringens strategimål med avseende på
likvärdig och inkluderande utbildning av god kvalitet, samt forskning av hög kvalitet
och av relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Ett urval av dessa
strategimål synliggörs i underrubrikerna.
Diagram 2.14 redovisar Sidas bedömning av relevansen i de aktiviteter och insatser
som målområdet rymmer. Diagram 2.15 redovisar Sidas bedömning av utvecklingen
mot strategimålen.
Diagram 2.14 Utbildning och forskning: Portföljens relevans
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Källa: Sidas strategirapportering.

Diagram 2.15 Utbildning och forskning: Utveckling mot strategimål
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Källa: Sidas strategirapportering.

Sidas bedömningar för strategimål inom utbildning och forskning indikerar att Sidas
insatser och aktiviteter har haft en mycket hög relevans i relation till kontext, mål och
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förväntade resultat. När det gäller utvecklingen mot strategimålen bedömer Sida att
utvecklingen går framåt i ungefär lika stor utsträckning som föregående åt.
Välfungerande nationella utbildningssystem

Sveriges stöd till Global Partnership for Education (GPE) har bidragit till att stärka
nationella utbildningssystem i 67 partnerländer vilket möjliggjort för ca 22 miljoner
barn att gå i skolan. Sveriges kärnstöd till FN:s organisation för utbildning, vetenskap,
kultur och kommunikation (Unesco) har bidragit till ett viktigt normativt arbete
avseende bl.a. livslångt lärande och utbildning för hållbar utveckling, samt till
internationell utbildningsstatistik. Sveriges stöd till Unesco har därtill mer specifikt lett
till att drygt 45 000 lärare från ca 40 länder fått utbildning i jämställdhetsfrämjande
pedagogik. I Kambodja har Sverige bidragit till att stärka lärarutbildningen och
decentraliseringen av landets skolväsende. Svenskt stöd till Tanzania har bidragit till
att stärka det nationella utbildningssystemet också genom Sveriges roll att koordinera
globala medel från GPE.
Stärkta förutsättningar för fullgjord, avgiftsfri och likvärdig grundskoleoch gymnasieutbildning

I Afghanistan har Sverige genom bilateralt bistånd möjliggjort för 90 000 flickor och
pojkar att gå i skolan. I Kambodja har svenskt stöd medverkat till en lagstadgad rätt till
utbildning på modersmål för minoritetsgrupper och att fler barn därigenom fullföljer
grundskolan. Sverige har samfinansierat ett resultatbaserat stöd i Tanzania som
bidragit till att ca 90 procent flickor nu fullföljer grundskolan. Gravida tonårsflickor
och unga mödrar, som förhindrats fullfölja grundskolan, får i Tanzania nya
möjligheter genom nationella folkhögskolor. Genom EU:s utvecklingssamarbete har
Sverige bl.a. bidragit till att över 10 miljoner barn skrivits in i skolan.
Tillgång till utbildning i konflikt, postkonflikt och humanitära situationer

Svenskt stöd till fonden Education Cannot Wait (ECW) har bidragit till utbildning för
över en miljon barn och ungdomar i 19 länder. Genom utvecklingssamarbetet med
Afghanistan har ca 246 000 flickor och pojkar på flykt fått möjlighet att gå i skolan. I
Uganda, har Sverige bidragit till sektorspecifika strategier, inklusive utbildning, för
integration och samordning av flyktingar och värdbefolkning. Under ebolaepidemin,
då skolorna i Sierra Leone var stängda, bidrog GPE till att sända lärarledda lektioner
via radio.
Ökad kunskap om sex- och samlevnad

Sverige har genom Unesco bidragit till att 14 miljoner elever i 32 länder i Afrika fått
kunskap om sex- och samlevnad (CSE) inklusive SRHR. Sveriges stöd till Unesco har
gjort det möjligt för regeringar att införa eller stärka policyer för att integrera CSE i
nationella läro- och utbildningsplaner. Därtill har 164 000 lärare och 50 000 föräldrar
fått utbildning i CSE. Ökad kunskap om kroppen, sex och samlevnad kan minska
tidiga och oönskade graviditeter, könsbaserat våld och barnäktenskap, vilka är tydliga
hinder för likvärdig utbildning.
Stärkt forskningskapacitet

Sverige har fortsatt utvecklingssamarbetet för stärkt forskningskapacitet med sju
länder. Fokus på ägarskap för nationella och regionala program har fortsatt att bidra
till stärkt kapacitet hos nationella universitet, forskningsråd, partnerländers regeringar
och regionala aktörer. Detta har i flera fall stärkt forskningen och bidragit till ett mer
öppet kunskapssamhälle. Som exempel har statlig finansiering av forskning i Uganda
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ökat, delvis genom svenskt stöd som i ett nästa steg förväntas kunna fasas ut. Svenskt
stöd till ett internationellt forskningsinstitut har vidare resulterat i förbättrade
förutsättningar för produktion av näringsriktiga livsmedel.
Stöd till ökad kapacitet för forskning och ny kunskap, vilket omfattade omkring
hälften av det svenska forskningsstödet, ger ofta mätbara resultat först senare. Ett
viktigt mått är att Sveriges stöd bedöms bidra till 3 000 – 4 000 vetenskapliga
publikationer per år. I Bolivia har Sverige bidragit till en ny nationell plan för
innovation med universitet, civilsamhälle och näringsliv. Bilateralt stöd för stärkta
forskningsråd uppvisar blandade resultat bl.a. i Mocambique och Tanzania. Brist på
resurser och kompetens vid universitet, och svagt stöd från ministerier och
forskningsråd, har trots mångårigt bilateralt stöd, hämmat utvecklingen av starka
forskningsmiljöer.
Forskning och högre utbildning av relevans för fattigdomsbekämpning
och hållbar utveckling

Forskning med svenskt stöd har i Moçambique bidragit till utveckling av småskaliga
vatten- och biomassakraftverk, vilka ger elektricitet på landsbygden. Stöd till forskning
i Etiopien har medverkat till förbättrade jordbruksmetoder vilket tydligt ökat skörden
och minskat kostnaderna för bönder. Vid forskningsinstitutet WorldFish fortsätter
forskning om bl.a. motståndskraftiga fiskarter och förbättrade fiskodlingsmetoder
med stöd till omkring 140 samhällen. Tack vare dessa forskningsresultat rapporteras
fiskproduktionen hos låginkomsthushåll i Kambodja ha ökat med upp till 70 procent,
vilket betyder ökad inkomst och hållbar fiskkonsumtion för många. Inom European
and Development Countries Clinical Trials Partnerships (EDCTP) bedrivs forskning
om exempelvis alternativa behandlingar mot malaria och sexuellt överförda sjukdomar
hos gravida kvinnor i Kenya, Tanzania och Malawi. Nordiska Afrikainstitutet (NAI)
har genom forskning och stipendieverksamhet bidragit till att främja kunskap om det
moderna Afrika och samarbeten mellan nordiska och afrikanska forskare. Svenska
institutet har bidragit till förbättrad tillgång till stipendier för högre utbildning för
kvinnor och män i partnerländerna.
Räddande av liv, lindrad nöd och upprätthållen mänsklig värdighet

Nedan redovisas resultat med avseende på räddande av liv, lindrad nöd och upprätthållen mänsklig värdighet. Bilaterala insatser på området har finansierats främst genom
strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida. Av detta följer att det inte är
möjligt att redovisa uppfyllelse av strategimål genom diagram på samma sätt som för
andra områden. Ett urval av de mål som regeringen har beslutat inom området
synliggörs i underrubriceringen.
Humanitärt bistånd ges också i form av kärnstöd till multilaterala organisationer med
sådan verksamhet. För 2019 uppgick det humanitära biståndet till 7,5 miljarder
kronor, varav 4,6 miljarder kronor fördelades som bilateralt stöd genom i huvudsak
Sida som behovsbaserat stöd och 2,9 miljarder kronor genom Regeringskansliet för
kärnstöd till multilaterala organisationer med humanitär verksamhet.
Behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons

Utvecklingen mot en behovsbaserad, snabb och effektiv humanitär respons har gått i
positiv riktning. Den internationella humanitära responsen har ökat i effektivitet, blivit
snabbare och metoder för att identifiera behov och nå de människor som har störst
behov har förfinats. Sverige har bidragit till detta framför allt som den största givaren
av kärnstöd till humanitära organisationer men också genom att en allt större andel av
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de svenska humanitära medlen betalas ut tidigt på året. Under 2019 hade 81 procent
betalats ut före utgången av mars, att jämföras med 75 procent 2018.
Sverige har bidragit med stöd för att bemöta kriserna främst i Syrien, Tchadsjön,
Demokratiska republiken Kongo och Jemen. Sverige stod tillsammans med FN och
Schweiz värd för en givarkonferens för Jemen som resulterade i att 2,6 miljarder USdollar utlovades till FN:s responsplan för krisen. Svenskt värdskap, tillsammans med
Jordanien, för möten till stöd för FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar
(UNRWA) bidrog till att organisationen kunde fortsätta att tillhandahålla humanitärt
stöd till palestinaflyktingar utan större neddragningar.
För att effektivisera humanitär respons och bidra till hållbar utveckling har Sverige
intensifierat ansträngningarna för att öka samverkan mellan humanitära insatser och
långsiktigt utvecklingssamarbete. Sverige finansierar t.ex. humanitära insatser mot
extrem undernäring i Sahelregionen parallellt med insatser genom FN:s livsmedelsoch jordbruksorganisation (FAO) som främjar jordbruket med medel från strategierna
för långsiktigt utvecklingssamarbete. Som ett resultat har tillgången till mat ökat där
projektet genomförts. Sveriges stöd till den globala fonden Education Cannot Wait
(ECW) har möjliggjort att utbildningsbehov vid nyligen uppkomna eller försummade
krissituationer kunnat mötas. Till exempel har ECW bidragit till att stärka det
nationella utbildningssystemet i Afghanistan och utbildning för flickor och pojkar
drabbade av konflikter och naturkatastrofer.
Ökat skydd för krisdrabbade människor samt ökad respekt för
humanitära principer och internationell humanitär rätt

Sveriges stöd till organisationer med specifika skyddsmandat har bidragit till att
hundratusentals krisdrabbade människor nåtts av skydd och stöd, exempelvis i
Afghanistan, Bangladesh, Myanmar, Sydsudan, Syrien och Venezuela. Genom
metodstöd för att stärka det humanitära systemets kapacitet inom skydd och respekt
för internationell humanitär rätt, har humanitära organisationer i t.ex. Nigeria och Irak
fått hjälp med att utforma sina skyddsinsatser på bättre sätt. Sverige har bidragit till
stärkt skydd av barn genom stöd till The Alliance for Child Protection in
Humanitarian Action och deras framtagande av ett nytt verktyg för att stärka
samordning, förbättra programkvalitet och tydliggöra principer för aktörer som
arbetar med skydd av barn.
Allt fler humanitära kriser präglas av bristande respekt för internationell rätt och de
humanitära principerna. Sverige fortsätter vara drivande för att stärka efterlevnaden av
internationell humanitär rätt, inklusive bland icke-statliga aktörer. Svenskt stöd har
bidragit till ökad kapacitet inom internationell humanitär rätt hos flera lokala aktörer
och humanitära samordnare i Mellanöstern, för att förbättra möjligheterna att
förhandla om humanitärt tillträde samt bedriva påverkansarbete för skyddsfrågor.
Stödet bidrog bl.a. till att underlätta dialogen mellan FN:s kontor för samordning av
humanitär hjälp (OCHA) och parter i Syrienkonflikten gällande barnsoldater. Vid den
33:e Rödakorskonferensen var Sverige pådrivande för bl.a. integreringen av ett
jämställdhetsperspektiv och för antagandet av en ny resolution om kvinnor och
ledarskap i humanitära kriser.
Ökat inflytande för krisdrabbade människor

Sverige har bidragit till kapacitetsutveckling för att öka krisdrabbade människors
inflytande över hur humanitära insatser utformas. Som ett resultat har humanitära
organisationers kapacitet för att förbättra kvaliteten i responsen ökat. Genom svenskt
stöd har bl.a. de humanitära responsplanerna i Tchad och Centralafrikanska
republiken på ett tydligare sätt förankrats bland de drabbade. Under 2019 deltog
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Sverige i framtagandet av gemensamma riktlinjer mellan ett antal givare om hur
kontantstöd ska utformas och bedrivas, vilket bidrar till att stödet hanteras på ett mer
koherent sätt mellan de större givarna, och att transparens, ansvarsutkrävande och
mottagarpreferenser står i centrum för stödformen.
Stärkt kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet

Svenskt engagemang för att genomföra den humanitära reformagendan har bl.a.
bidragit till att öka förutsägbarheten och flexibiliteten i det svenska humanitära
biståndet. Samtidigt har reformarbetet inte gått framåt inom alla områden. Givares
åtaganden om att gå mot mer flexibel finansiering har inte infriats i den takt som var
tänkt, och det har visat sig svårt att få gehör för svensk argumentation kring
fördelarna med flexibla medel. Enligt OECD-DAC är Sverige en erfaren, principfast
och effektiv humanitär givare som bl.a. bedöms bidra till stärkt internationell
koordinering.

2.6

Analys och slutsatser

Verksamhet inom utgiftsområdet Internationellt bistånd präglas av långsiktighet och
brett ägarskap. Genomförandet äger ofta rum i svåra sammanhang. Till detta hör vissa
utmaningar för resultatredovisning av verksamheten. Att redovisa resultat av enskilda
insatser och aktiviteter är i regel enklare än att redovisa de samlade effekterna av det
svenska bidraget, med anledning av långa orsakskedjor och många samverkande
faktorer. Regeringen har i denna resultatredovisning analyserat verksamheten inom
utgiftsområdet och bedömt måluppfyllelsen i relation till det riksdagsbundna målet.
Regeringen bedömer att Sveriges internationella bistånd under 2019 har bidragit till att
skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom
och förtryck.

Resultat har uppnåtts inom regeringens samtliga prioriterade
områden
I syfte att bidra till det riksdagsbundna målet har regeringen sedan 2016 lagt fast en
inriktning för biståndet vilken spänner över flera verksamhetsområden. Regeringen
anser att verksamhet inom vart och ett av dessa har bidragit positivt till att målet för
utgiftsområdet har uppnåtts.
Under 2019 försvagades demokratin i flera länder och det demokratiska utrymmet för
civilsamhället krympte ytterligare på flera håll. Utvecklingen har många gånger varit
negativ vad gäller yttrandefrihet och respekt för rättsstatens principer och allas lika
värde och rättigheter. Samtidigt har Sverige genom utvecklingssamarbetet bidragit till
stärkta demokratiska institutioner och processer, mer livskraftiga civilsamhällen, mer
välfungerande förvaltning, minskad korruption samt ökad respekt för mänskliga
rättigheter och rättsstatens principer. Arbete mot diskriminering bidrar inte bara till
minskad diskriminering utan också till reducerad fattigdom, så som bl.a.
Expertgruppen för biståndsanalys påpekat (EBA 2019:05). En betydande del av
resultaten består av att ha motverkat en annars mer långtgående demokratisk
tillbakagång, både på lokal och nationell nivå. Regeringen ser att dess lansering av en
demokratisatsning i utrikespolitiken är ett viktigt steg för att Sverige ska få ytterligare
genomslag inom detta område.
OECD-DAC konstaterade i 2019 års granskning av svenskt bistånd att Sverige är
ledande bland DAC:s medlemsländer vad gäller internationellt utvecklingssamarbete
för global jämställdhet. Regeringen ser att den feministiska utrikespolitiken har
inspirerat flera andra länder till liknande ansatser. Utvecklingssamarbetet har bl.a.
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bidragit till framsteg för jämställdhet, inte minst i form av kvinnors och flickors stärkta
ekonomiska egenmakt och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Samtidigt ser
regeringen stora utmaningar för global jämställdhet, exempelvis i det könsrelaterade
våldet och i de bristande möjligheterna för kvinnors och flickors åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna.
Genom flexibla och innovativa stödformer och påverkansarbete har Sverige bidragit
till att minska klimatpåverkan, öka samarbetsländers motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer, att skydda
biologisk mångfald, att främja en säker kemikalie- och avfallshantering, öka hållbar
förvaltning av natur- och vattenresurser på land, i hav och i kustvatten samt att
tillhandahålla förnybar och prisvärd energi. Klimatkrisen har samtidigt blivit alltmer
allvarlig. Motståndskraft och anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer är i ljuset av detta av ännu större vikt än tidigare. Ett
hållbart nyttjande av naturresurser och bevarandet av biologisk mångfald är nära
sammankopplat med människors förutsättningar att ta sig ur fattigdom och
samhällens förmåga att motstå kriser.
Mot bakgrund av dagens många och svårlösta konflikter har biståndet bidragit till att
förebygga konflikt och skapa hållbar fred, inte minst genom att stärka kvinnors
deltagande i fredsprocesser så som i till exempel Sudan och Colombia. Arbetet med
det s.k. trippelnexus – ett stärkt samarbete och växelverkan mellan det humanitära
biståndet, det långsiktiga utvecklingssamarbetet och det fredsbyggande arbetet – är
enligt DAC välfungerande samtidigt som det finns utrymme att stärka arbetet. Sverige
har under året verkat för detta, inte minst inom FN och i fält. Sveriges fredsbyggande
arbete utmärker sig internationellt och har en komparativ fördel genom att vara
värdebaserat och starkt förankrat i rättighetsperspektivet, med särskilt fokus på
kvinnors rättigheter.
Biståndet har bidragit till mer inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling i
partnerländerna, bl.a. genom näringslivssamverkan och innovativ finansiering, såsom
garantier, i kombination med långsiktig kapacitetsutveckling. Resultaten består inte
minst av kvinnors och ungas stärkta ekonomiska egenmakt. Regeringen välkomnar
utvecklingen om ett närmare samarbete mellan bistånd och näringsliv. Det har
möjliggjort för viss ökad tillgång till utvecklingsfinansiering och för biståndet att vara
mer innovativt och katalytiskt. Kapital och ökat samarbete för en hållbar utveckling
behövs mer än någonsin.
Biståndets roll vad gäller migration och utveckling är komplex. Konflikter,
naturkatastrofer och ekonomiska kriser gör att allt fler människor fortsätter att tvingas
på flykt. Biståndet har bidragit till att värna migranters och flyktingars åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna och minskat orsaker till ofrivillig migration, bl.a. genom att
skapa sysselsättningsmöjligheter och stärka tillgång till hälso- och sjukvård för
migranter och flyktingar.
Inom SRHR har påverkansarbete samt samarbete med nationella och internationella
aktörer motarbetat det påtagliga motståndet och fört SRHR-agendan framåt. Detta
gäller inte minst i framtagandet av FN:s deklaration för allas lika rätt till allmän och
jämlik hälsovård oavsett betalningsförmåga. Utvecklingssamarbetet har även stärkt
länders hälsosystem och därigenom deras förmåga att hantera globala hälsohot.
Biståndet har särskilt bidragit till att barn och ungdomar, särskilt flickor, kunnat
fullfölja skolan och att fler barn i konfliktsituationer fått tillgång till utbildning. I flera
länder har utbildning om sex och samlevnad blivit en del av läroplanerna. Forskningssamarbetet har fortsatt att stärka forskningsmiljöer i samarbetsländerna samt generera
forskningsresultat för samtliga globala hållbarhetsmål. Stöd till högre utbildning och
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forskning har också visat sig öka förutsättningarna för en demokratisk utveckling,
enligt EBA.
Det humanitära biståndet har räddat liv, lindrat nöd och upprätthållit mänsklig
värdighet för miljontals människor. Sverige har stått upp för de humanitära
principerna och stärkt det humanitära responssystemet. Regeringen bedömer att de
fleråriga kärnstöden till ett antal multilaterala organisationer har framgångsrikt ökat
flexibiliteten och förutsägbarheten.
Flexibilitet och kontinuerlig anpassning i genomförandet har bidragit till
goda resultat

För det bilaterala biståndet illustreras måluppfyllelse av det riksdagsbundna målet om
att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom
och förtryck, även i form av Sidas bedömningar av utvecklingen mot de strategimål
som regeringen beslutat om och av huruvida myndigheten har en relevant sammansättning av aktiviteter och insatser för att bidra till förändring i linje med regeringens
strategimål. En sammanvägd bild av dessa bedömningar visar att utvecklingen i de
kontexter där Sida var aktiv under 2019 har gått framåt i relation till ca 15 procent av
strategimålen. I en majoritet av kontexterna, 55 procent, är utvecklingen mot strategimålen varierad och uppvisar en varken entydigt positiv eller negativ trend. Andelen
strategimål för vilka utvecklingen har gått bakåt är 30 procent. Detta speglar en
negativ utveckling inom de tematiska områdena demokrati, mänskliga rättigheter och
rättsstatens principer, miljö och klimat samt hållbar fred. Regeringen bedömer att
måluppfyllelsen i förhållande till det riksdagsbundna målet har motverkats av
utvecklingen inom dessa områden. Regeringen ser att dessa bedömningar synliggör att
Sida är aktiv i kontexter där behoven av Sveriges internationella utvecklingssamarbete
och humanitära bistånd är betydande. I dessa sammanhang handlar det både om att
bidra till positiv utveckling och att hålla tillbaka en annars än mer negativ utveckling.
Regeringen bedömer att det bilaterala biståndet i stor utsträckning har genomförts på
sätt som bidrar till att uppfylla regeringens strategimål och, i förlängningen, det
riksdagsbundna målet för utgiftsområdet om att skapa förutsättningar för bättre
levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Under 2019 har Sida
haft en väl avvägd portfölj av insatser och aktiviteter som bidrar till förändring i linje
med strategimålen i relation till 75 procent av de av regeringen beslutade strategimålen. De resterande 25 procent, där portföljen bedöms som delvis välavvägd i sin
sammansättning, speglar ett pågående utvecklings- och omställningsarbete i de
kontexter som förändrats snabbt, där insatser inte levererat förväntade resultat och i
de strategier där det tillkommit nya strategimålsområden.
Regeringen bedömer att Sidas verksamhet i hög utsträckning har bidragit till en
utveckling i linje med regeringens strategimål och i förlängningen det riksdagsbundna
målet för utgiftsområdet. Regeringen anser att flexibilitet och kontinuerlig anpassning
av genomförandet till förändrade förutsättningar – att lära från erfarenhet och evidens,
planera och planera om, analysera och hantera risker samt pröva nya idéer – har
bidragit till ett effektivt genomförande och goda resultat.
Sverige är en ledande utvecklingspolitisk aktör

Det internationella utvecklingssamarbetet inrymmer en bred verksamhet. Sverige har
fortsatt att verka för stärkta synergier inom och mellan biståndets olika tematiska
områden, dess verksamhet på global- och regional nivå och landsnivå samt dess
verktyg och aktörer. Det är regeringens bedömning att dessa slag av integrerade
ansatser har bidragit till goda resultat, skapat mervärden och förstärkt samarbeten.
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Den systematiska integreringen av de fem perspektiven (fattiga människors perspektiv
på utveckling, rättighetsperspektiv, konfliktperspektiv, jämställdhetsperspektiv samt
miljö- och klimatperspektiv) har fortsatt att utgöra ett viktigt verktyg för att
uppmärksamma och hantera målkonflikter och möjliga synergier i biståndet.
Genomslaget för perspektiven har ökat ytterligare tack vare Sidas verktyg för
mångdimensionell fattigdomsanalys.
Sverige har värnat om efterlevnad av de internationellt överenskomna principerna om
effektivt utvecklingssamarbete: partnerländernas ägarskap, fokus på resultat, breda
inkluderande partnerskap, transparens och ömsesidigt ansvarsutkrävande. Till
principerna hör även att i möjligaste mån använda samarbetsländernas och samarbetsorganisationernas egna system för uppföljning, utvärdering och statistik. Sverige har
bidragit till att långsiktigt stärka partnerländernas kapacitet, som i detta sammanhang
ofta är begränsad.
Biståndet har fortsatt att vara av hög relevans för det globala genomförandet av
Agenda 2030 och för att inte någon lämnas efter när utvecklingen går framåt. Sveriges
har, tillsammans med lokala aktörer, bidragit till samarbetsländers egna utvecklingsansträngningar och uppfyllandet av de 17 globala målen för hållbar utveckling inom
Agenda 2030.
Sverige är en ledande utvecklingspolitisk aktör, med ett anpassningsbart, ambitiöst och
inflytelserikt utvecklingssamarbete, enligt OECD-DAC:s bedömning i 2019 års
granskning av svenskt internationellt bistånd. Sverige har fortsatt vara en stark röst i
världen och i den internationella utvecklingspolitiken, bilateralt och inom ramen för
det multilaterala samarbetet och EU. Sverige har bidragit till positiv utveckling på
lokal, regional och global nivå, samt till att hålla tillbaka en än mer negativ utveckling
inom de sektorer och i de kontexter som är särskilt drabbade av fattigdom och
förtryck. Det här har, enligt regeringen, inneburit att verksamheten bidragit till bättre
förutsättningar för människor som lever i fattigdom och förtryck.
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2.7

Politikens inriktning

Omvärld och perspektiv inom samt prioriteringar för
utvecklingssamarbetet
Covid-19-pandemin leder till omfattande fattigdomsökning och har långsiktiga
effekter inom hälsa, ekonomi, demokrati och mänskliga rättigheter samt jämställdhet.
Demokratisk tillbakagång och inskränkningar i mänskliga rättigheter noteras i allt fler
länder, liksom utbredd korruption. Samtidigt accelererar klimatkrisen, antalet
konflikter ökar och multilateralismen ifrågasätts. Utvecklingen globalt för jämställdhet
och kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter, inklusive allas tillgång
till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), samt de ekonomiska
konsekvenser som slår särskilt hårt mot kvinnor och flickor, oroar, inte minst med
anledning av pandemin. Jordens ekosystem är under press och utrotningen av arter
hotar den biologiska mångfalden och därmed grunden för vår försörjning.
Sammantaget påverkar detta även möjligheterna att nå de globala målen för hållbar
utveckling inom Agenda 2030.
Regeringens prioriteringar, i linje med skrivelsen Policyramverk för svenskt
utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (skr. 2016/17:60) står fast, vilket är
centralt i ljuset av de långsiktiga effekterna av covid-19-pandemin. Biståndet ska uppgå
till 1 procent av BNI. Regeringen avser ytterligare stärka demokratifokuset och öka
demokratibiståndet för att möta den globala trenden av demokratisk tillbakagång och
inskränkningar av mänskliga rättigheter, som ser ut att förstärkas av pandemin och
länders respons på den. Regeringen avser även att verka för att återhämtningen från
pandemin blir mer hållbar och motståndskraftig.
Regeringen betonar inför 2021 särskilt de områden som framgår nedan.
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Demokrati och mänskliga rättigheter är fortsatt centrala frågor för svenskt bistånd.
Regeringen stärker demokratifokuset i ljuset av otillbörliga inskränkningar av
demokrati och mänskliga rättigheter. Som ett led i stärkandet av demokratin ingår fria
och rättvisa val, allmän rösträtt, representativt styre, oberoende institutioner,
medborgerligt deltagande, mänskliga rättigheter och maktdelning som viktiga centrala
komponenter i en välmående demokrati. Ett stärkt ansvarsutkrävande präglas även av
oberoende rättsväsende, oberoende institutioner också lokalt och regionalt, fri och
oberoende media, ett livskraftigt civilsamhälle i urbana och rurala miljöer, fria och
oberoende parter på arbetsmarknaden, ett fritt kulturliv, tillgång till information
liksom motverkande av desinformation. Lokalsamhällesperspektivet, vare sig urbant
eller ruralt, ska inkluderas i problemformuleringar och lösningar. Som ett led i
stärkandet värnas, bland annat, ett digitalt fokus i yttrandefrihetsarbetet och det
långsiktiga stödet för fria och oberoende val och demokratiska partier. Bemötandet av
utmaningar som nya demokratier står inför fortsätter. Anti-korruptionsarbetet
förstärks. Stödet till mänskliga rättigheter ska prioriteras och innefatta stöd till MRförsvarare och civilsamhällesorganisationers röstbärare också på lokal och regional
nivå. Mot bakgrund av den negativa demokratiska utvecklingen i många länder ser
regeringen över hur ökade krav kan ställas på de länder som mottar svenskt bistånd att
leva upp till rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Som utgångspunkt ska
stödet till staten minska vid en negativ utveckling vad gäller mänskliga rättigheter och
demokrati.
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Jämställdhet

Regeringens prioritering av jämställdhet och den feministiska utrikespolitiken är
fortsatt central. Regeringen avser att lägga ytterligare fokus på att motverka alla former
av våld mot kvinnor och flickor, inte minst i kris och konflikt, samt på SRHR. Särskilt
fokus kommer även att läggas på att främja kvinnors och flickors ekonomiska och
sociala villkor för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt, samt agendan för
kvinnor, fred och säkerhet. Arbetet för att förebygga sexuellt och könsrelaterat våld
fortsätter. Därtill är tillgången på kvalitativ utbildning för flickor och pojkar viktig.
Miljö, klimat, hav och naturresurser

Regeringen avser att stärka åtaganden för att hantera klimatkrisen samt lansera en
satsning på bevarande och skydd av biologisk mångfald och ekosystem, då bl.a. covid19-pandemin har aktualiserat vikten av dessa frågor för att både minska risken för nya
pandemier och stärka återhämtning av ekonomier. En god miljö och hållbart nyttjande
av naturresurser är förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och tryggad
livsmedelsförsörjning, sammankopplat med människors förmåga att ta sig ur
fattigdom och samhällens möjligheter att motstå kriser. Utfasningen av fossila
bränslen, stöd till förnybar energi, energieffektivisering och klimatanpassning,
motverkande av avskogning och utarmning av havet förblir centrala prioriteringar.
Stödet genom miljö- och klimatfonderna är fortsatt centralt, liksom åtgärder inom
havsområdet och klimatrelaterade säkerhetsrisker. Sveriges arbete inom partnerskapet
Power Africa expanderar.
Fred och säkerhet

Regeringen avser att stärka arbetet med förebyggande av väpnad konflikt och
inkluderande fredsbyggande, inte minst genom kvinnors deltagande i fredsprocesser.
Detta då effekterna från covid-19-pandemin kan utgöra ett hot mot internationell fred
och säkerhet, särskilt i redan konfliktdrabbade och fattiga länder och samtidigt
innebära nya möjligheter till konfliktlösning. Regeringen verkar aktivt för ett ökat
samspel mellan insatser för humanitärt bistånd, långsiktigt utvecklingssamarbete,
krishantering och fredsfrämjande verksamhet. Fortsatt uppföljning av FNresolutionen (2417) om kopplingen mellan konflikt och svält är en viktig del i arbetet.
Det är vidare angeläget att nya konfliktdrivande faktorer, så som exempelvis
försämrad demokratisk utveckling, beaktas både i bilaterala och multilaterala insatser
för fredsbyggande. Stödet till FN:s agenda för hållbar fred står fast och regeringen
driver på reformerandet av FN och starkare samverkan mellan olika aktörer på
landsnivå, inklusive EU, FN och Världsbanken. Samspelet mellan aktiv svensk
diplomati och biståndsinsatser för fredsbyggande vidareutvecklas.
Ekonomisk utveckling

Regeringen vill genom utvecklingssamarbetet bidra till en mer inkluderande hållbar
ekonomisk utveckling. Regeringen vill stärka utvecklingsländers kapacitet att delta i
och dra nytta av en fri och rättvis handel, arbeta mot korruption samt stärkt inhemsk
resursmobilisering. Utvecklingssamarbetet ska bidra till en omställning till en fossilfri
ekonomisk utveckling, byggd på resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi med
giftfria kretslopp. Utvecklingssamarbetet ska även stödja hållbar försörjning, produktiv
sysselsättning, med anständiga arbetsvillkor, och främja social dialog globalt, bl.a.
genom fortsatt arbete i Global Deal, samt stärkt fokus på uppbyggnad av sociala
trygghetssystem. Utvecklingssamarbetet ska vara katalytiskt och även stödja
innovation och näringslivsutveckling, tillvarata digitaliseringens potential och stärka
arbetet med innovativa finansieringsformer.
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Migration och utveckling

Regeringen vill stärka migrationens positiva utvecklingseffekter och motverka negativa
konsekvenser som kan följa av irreguljär migration och tvångsfördrivning, skapa
förutsättningar för att de som väljer att migrera ska kunna göra så på ett säkert, ordnat
och reglerat sätt samt motverka grundorsaker till irreguljär migration och
tvångsfördrivning. Coronapandemin har genom reserestriktioner och förlorade
arbetsmöjligheter förändrat förutsättningarna och villkoren för global migration.
Regeringen avser att fortsatt stödja samarbetsländers förmåga att hantera migration på
ett sätt som säkrar individens rättigheter, särskilt kvinnors och flickors. Vidare ska
regeringen verka för genomförande av det globala flykting- respektive
migrationsramverket i linje med Agenda 2030.
Hälsa (inklusive SRHR)

Covid-19-pandemin medför fortsatt fokus på hållbara, effektiva nationella hälsosystem, inklusive tillgång till dessa, och institutioner samt förstärkning av det
internationella hälsoreglementet genom kapacitetsutveckling för tidig varning,
riskreducering och hantering av hälsohot. Regeringen medverkar till att säkerställa
tillgängligheten till vaccin för alla samt motverka utträngningseffekterna för
bekämpandet av andra sjukdomar i ljuset av pandemin. SRHR kommer fortsatt vara
en högt prioriterad fråga. Säkra förlossningar, sex- och samlevnadsundervisning samt
säkra och lagliga aborter kommer att utgöra viktiga delar. Regeringen ska fokusera på
minskade hälsoskillnader, riskfaktorer för ohälsa samt möjliggöra mer hälsosamma
levnadsvanor. Regeringen ska bidra aktivt till FN:s toppmöte för livsmedelssystem.
Arbetet mot antimikrobiell resistens fortgår, med särskilt fokus på förebyggande
åtgärder, tillverkning av, tillgång till och ansvarsfull användning av antibiotika, samt
forskning och innovation. Regeringen ska fortsatt visa internationellt ledarskap och
verka för ansvarsfull användning av antimikrobiella medel i världen.
Utbildning och forskning

Regeringen avser att genom utvecklingssamarbetet fortsatt verka för en likvärdig,
inkluderande utbildning och livslångt lärande av god kvalitet, för flickor och pojkar
samt kvinnor och män, inklusive att ytterligare stärka nationella utbildningssystem. I
ljuset av covid-19-pandemin lägger regeringen än större vikt vid rätten till utbildning
för att motverka att ett stort antal elever, särskilt flickor, uteblir från skolan. Dessutom
ges ökad uppmärksamhet till utbildning i länder och regioner i kris. Covid-19pandemin har visat på vikten av forskning och kunskap för att klara av att möta stora
samhällsutmaningar och regeringen avser att fortsätta satsningar på forskning och
innovation för att effektivt möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar i lågoch medelinkomstländer. När det ekonomiska läget i samhälle och näringsliv påverkar
förutsättningarna för investeringar i forskning och innovation ämnar regeringen att
genom biståndet fortsatt stödja forskning genom globala och regionala aktörer samt i
utmanande miljöer.
Humanitärt bistånd

För att bidra till att möta de rekordhöga humanitära behoven avser regeringen att
fortsätta uppfylla sina åtaganden om förutsägbar finansiering genom fleråriga avtal om
kärnstöd med humanitära organisationer. Regeringen kommer att spela en aktiv roll i
samordningen av det humanitära systemet och vara en betydande aktör i några av
världens största humanitära kriser såsom Jemen, Syrien och Venezuela. Pandemin
förvärrar otrygg livsmedelsförsörjning och hunger, varför regeringen avser att stärka
arbetet med tryggad livsmedelsförsörjning, inte minst i humanitära kriser. Regeringen
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kommer att uppmärksamma humanitära konsekvenser av klimatförändringar.
Regeringen betonar samspelet mellan insatser för humanitärt bistånd, långsiktigt
utvecklingssamarbete, krishantering och fredsfrämjande verksamhet, med respekt för
de humanitära principerna, då väpnade konflikter är den största drivkraften bakom
ökade globala humanitära behov. Arbetet inkluderar även förebyggande av kriser och
katastrofer, inklusive naturkatastrofer.

Metod och verktyg i utvecklingssamarbetet inför 2021
Regeringen driver aktivt arbetet med ett effektivt utvecklingssamarbete och verkar för
ett internationellt engagemang samt för stärkt tillämpning och uppföljning av
principerna för effektivt utvecklingssamarbete. Utvecklingssamarbetet ska stödja
länders egen utveckling samt vara flexibelt, ändamålsenligt och anpassat till rådande
omständigheter.
Regeringen har inlett arbetet med fokusering av biståndet i syfte att åstadkomma
tydligare styrning. Bland annat ökar betoningen på de fattigaste och mest utsatta
länderna. I detta ses fattigdom och utsatthet i ett brett perspektiv. Utgångspunkten för
arbetet med fokusering är rekommendationerna från OECD-DAC peer review 2019.
Regeringens ambition är att öka samverkan mellan svenska myndigheters biståndsfinansierade verksamhet och övrigt svenskt utvecklingssamarbete i Sveriges bilaterala
samarbetsländer.
Utvecklingssamarbetet spelar en viktig roll för att stärka länders offentliga resursmobilisering och mobilisera näringslivets investeringar i hållbar utveckling i enlighet
med Addis Ababa Action Agenda och Agenda 2030. Genom att dela risk möjliggör
garantier nödvändig finansiering för bl.a. små och medelstora företag i utvecklingsländer. Regeringen föreslår därför en höjning av Sidas garantiram.
Regeringen kommer att fortsätta utveckla arbetssättet bredare relationer, i syfte att
hitta synergier mellan utvecklingssamarbete, handel och främjande.
Sida

Sida är regeringens främsta verktyg för genomförande av utvecklingssamarbetet. De
medel som tilldelas Sida 2021 ska användas till att fortsatt stärka utvecklingssamarbetet och bygga vidare på den internationella tätplats som OECD-DAC peer
review tilldelat svenskt bistånd. Det gäller även fortsatt stärkande av uppföljning,
utvärdering, resultatredovisning och lärande liksom anti-korruptionsarbetet.
Regeringen avser att vidareutveckla styrningen av Sida för att fortsätta stärka kvalitet
och effektivitet i utvecklingssamarbetet. Effektiviseringen ska värna varje biståndsforms specifika karaktär och bistånd som till sin karaktär är personalintensivt ska inte
minskas enbart av effektivitetsskäl. Sida ska säkerställa att det finns en helhetssyn på
det samlade svenska stödet till en region, ett land och inom tematiska områden i
genomförandet av en strategi. Sida ska tillvarata digitaliseringens potential, verka för
resursmobilisering och biståndets katalytiska effekt men även potentialen hos
innovativa instrument för utveckling. Regeringen lägger här vikt vid att Sida stärker sin
garantiverksamhet. Transparensgarantin som antogs 2010 ska följas och Openaid
utvecklas.
Folke Bernadotteakademin (FBA)

FBA:s verksamhet är ett viktigt verktyg i genomförandet av biståndet och
myndigheten har de senaste åren fått fler uppdrag i bilaterala biståndsstrategier. För att
säkerställa kvaliteten i genomförandet och uppföljningen av myndighetens verksamhet
föreslår regeringen att FBA:s förvaltningsanslag ökas med 64,1 miljoner kronor. Ett
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ökat förvaltningsanslag ger myndigheten förutsättningar att stärka och förbättra
uppföljning, utvärdering och resultatredovisning för att vidareutveckla utvecklingssamarbetet. Ökningen innebär också en renodling av FBA:s anslagsstruktur genom att
förvaltningskostnader som tidigare finansierats över anslag 1:1 Biståndsverksamhet nu
överförs till myndighetens förvaltningsanslag.
Swedfund International AB

Regeringen anser att Swedfunds förutsättningar att bidra till minskad fattigdom bör
stärkas, genom att utveckla hållbara företag som bidrar till grön omställning och
mildra effekterna av covid-19 särskilt i Afrika. Regeringen förslår därför ett kapitaltillskott till Swedfund om 1 000 miljoner kronor för 2021. För 2022 och 2023
beräknar regeringen ett kapitaltillskott om 1 200 miljoner kronor per år till bolaget.
Det multilaterala utvecklingssamarbetet

Så kallat multi-bi stöd via multilaterala organisationer ska vara förenligt med svenska
prioriteringar och förhållningssätt i samarbete med de multilaterala organisationerna.
Utmanandet av multilateralismen i en tid då globalt samarbete är viktigare än någonsin
ger regeringen skäl att bibehålla ett starkt svenskt engagemang i multilaterala
organisationer. Regeringen kommer särskilt att verka för en ökad koordinering mellan
EU, FN och de multilaterala utvecklingsbankerna för att stärka multilateralismen samt
att det multilaterala systemet stärker sin hantering av hälsohot, både avseende de
direkta hälsoriskerna och de bredare socioekonomiska och säkerhetspolitiska
konsekvenserna. Regeringen kommer att fortsätta vara en stark röst för långsiktig och
flexibel finansiering till FN:s utvecklingssystem, genom flerårig kärnstödsfinansiering
och stöd till gemensamma fonder, för att kunna hantera situationer som covid-19pandemin och bidra till den pågående reformeringen av FN:s utvecklingssystem.
De multilaterala utvecklingsbankerna är nyckelaktörer i hanteringen av de ekonomiska
och sociala konsekvenserna av pandemin. Sverige stödjer utvecklingsbankernas covid19-respons samt verkar för att de fortsatt ska vara centrala aktörer för att finansiera en
hållbar utveckling, och att de ökar ambitionerna i arbetet med klimatomställning.
Regeringen kommer aktivt att följa upp åtagandena från de avslutade påfyllnaderna
inom utvecklingsbankernas fonder för de fattigaste länderna samt Internationella
jordbruksutvecklingsfonden och säkerställa genomslag för svenska prioriteringar.
EU:s utvecklingssamarbete

EU är Sveriges viktigaste utrikespolitiska arena. Regeringen arbetar för genomslag för
svenska prioriteringar i EU:s utvecklingssamarbete och bidrar till att stärka EU som
global aktör. Regeringen står bakom EU:s samlade respons på covid-19, Team
Europa, som, fram till juni allokerat 36 miljarder euro för att möta krisen och
understryker vikten av samordning av responsen i fält.
Bilateralt lån till Ukraina

Den ryska aggressionen mot Ukraina har destabiliserat Ukrainas politiska och
ekonomiska utveckling. Den 11 mars 2015 erbjöd Sverige Ukraina ett bilateralt lån om
100 miljoner US-dollar i syfte att bidra till landets finansiella och ekonomiska stabilitet.
Lånet avses kopplas till utbetalningarna av Internationella valutafondens lån till
Ukraina. Delar av lånets ränta avses subventioneras med medel från utgiftsområde 5
Internationell samverkan samt från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Även vissa
administrativa kostnader avses finansieras från utgiftsområde 5. Ett avtal om lån till
Ukraina förutsätter riksdagens godkännande. Förhandlingarna om lånet fortgår och
det är osäkert när regeringen kan återkomma till riksdagen med förslag om ett avtal.
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2.8

Beskrivning av indikativ fördelning på
verksamheter

I tabellerna redovisas budget 2020 samt som upplysning en indikativ fördelning 2021
av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet per verksamhet.
Tabell 2.10

Utvecklingssamarbete genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, UD samt
myndigheter som disponerar medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Tusental kronor
Budget 20201

Indikativ fördelning 2021

26 030 000

26 710 000

4 125 000

4 225 000

155 000

155 000

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

1 875 000

1 875 000

Regionala och bilaterala strategier för Asien

2 365 000

2 115 000

690 000

850 000

Regionala och bilaterala strategier för Afrika

7 150 000

7 650 000

Regionala och bilaterala strategier för Mellanöstern och Nordafrika

1 350 000

1 425 000

Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

1 590 000

1 635 000

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer

Verksamhet genom Sida
Humanitära insatser
Informations- och kommunikationsverksamhet

Bilaterala strategier för Latinamerika

1 000 000

1 000 000

Hållbar fred

430 000

430 000

Kapacitetsutveckling och Agenda 2030

710 000

710 000

Forskningssamarbete
Hållbar utveckling
Verksamhet genom UD
Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar
Multilaterala och internationella organisationer och fonder
Strategiskt inriktade bidrag

920 000

920 000

3 670 000

3 720 000

16 355 451

16 187 187

5 000 000

4 870 000

10 350 000

10 337 000

953 801

938 537

Konferenser, seminarier, utredningar och projekt

26 000

16 000

Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika

16 650

16 650

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet i Istanbul

9 000

9 000

1 897 707

2 068 500

197 000

189 000

40 000

40 000

8 500

8 500

62 000

70 000

6 500

6 500

Folke Bernadotteakademin

212 500

180 000

Svenska institutet

254 000

254 000

18 000

18 000

879 000

1 079 000

20 000

23 500

185 000

185 000

Verksamhet genom övriga myndigheter
Polismyndigheten
Kriminalvården
Åklagarmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Domstolsverket

Nordiska Afrikainstitutet
Kammarkollegiet
Kommerskollegium
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
SUMMA TOTALT ANSLAG 1:1 BISTÅNDSVERKSAMHET
1

207

0

15 000

15 000

44 283 158

44 965 687

Enligt indikativ fördelning redovisad i budgetproposition 2020 (exklusive vårändringsbudget och förslag till höständringsbudet 2020).

47

Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 7

2.9

Budgetförslag

2.9.1

1:1 Biståndsverksamhet

Tabell 2.11

1:1 Biståndsverksamhet

Tusental kronor

2019

Utfall

42 750 784

Anslagssparande

125 930

1

Utgiftsprognos

45 009 634

2020

Anslag

2021

Förslag

44 965 687

2022

Beräknat

47 176 869

2023

Beräknat

49 351 287

1

45 009 634

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

Ändamål

Anslaget får användas för internationellt bistånd. Medlen från anslaget får även
användas för viss verksamhet vid Sida Partnership forum i Härnösand. Anslaget får
även användas för att subventionera avgifter avseende garantigivning inom ramen för
internationellt bistånd, till den del avgiften avser förväntad förlust. Anslaget får även
användas för viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner samt temporär verksamhet inom avgränsade projekt.
Anslaget får även användas för förvaltningsutgifter, vilka beräknas uppgå till ca 140
miljoner kronor, vid myndigheter som genomför internationellt bistånd.
Regeringens överväganden
Tabell 2.12

Förändringar av anslagsnivån 2021–2023 för 1:1 Biståndsverksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2020

1

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer
varav BP21
- Money from Sweden

2021

2022

2023

44 283 158

44 283 158

44 283 158

221 559

173 793

40 297

-161 621

-163 387

-236 883

-3 500

-3 200

-3 200

-64 100

-66 100

-71 100

- Expertgruppen för biståndsanalys

-1 000

-1 000

-1 000

- Sveriges ordförandeskap i OSSE

-54 000

-3 000

- Omräkning fastighetskostnader utomlands Sida

-6 380

-6 380

-6 380

- Bibehållen biståndsram anledning av minskade
förvaltningsanslag

5 890

5 890

5 890

- Förvaltning FBA

- Justering för valutakursutveckling Sida
- Effekt av tillskott till Migrationsdomstolarna
Makroekonomisk utveckling

818

818

818

-39 349

-90 415

-161 911

118 900

2 748 900

5 088 900

342 070

-28 982

-61 068

44 965 687

47 176 869

49 351 287

Volymer
Överföring till/från andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2019 (bet. 2019/20:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut
om ändringar i statens budget.
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För att finansiera ökningen av anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1
Rikets styrelse för genomförandet av det svenska ordförandeskapet i Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 2021, av den del som bedöms vara
ODA-fähig, föreslås anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 54 miljoner kronor
2021. För 2022 beräknas anslaget minska med 3 miljoner kronor. För att finansiera
ökningen av anslaget 2:1 Konsumentverket inom utgiftsområde 18 för stöd till
Konsumentverkets remitteringstjänst, Money from Sweden, för drift och utveckling
av tjänsten, och därigenom möjliggöra ytterligare sänkta avgifter för remitteringar,
föreslås anslaget 1:1 Biståndsverksamhet minskas med 3,5 miljoner kronor 2021. För
2022 och 2023 beräknas anslaget minska med 3,2 miljoner kronor per år. Anslag 1:1
Biståndsverksamhet föreslås ökas med 5 890 000 kronor fr.o.m. 2021 på grund av
justering för den föreslagna minskningen av förvaltningsanslagen inom utgiftsområdet. Regeringen avser att inrätta ett stipendium för kvinnor, fred och säkerhet till
minne av Zaida Catalán. Folke Bernadotteakademin kommer att stå som huvudman
för stipendiet. Stipendiets omfattning bör inte överstiga 1 500 000 kronor per år.
Regeringen föreslår att 44 965 687 000 kronor anvisas under anslaget 1:1
Biståndsverksamhet för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 47 176 869 000
kronor respektive 49 351 287 000 kronor.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:1
Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 108 000 000 000 kronor 2022–2034.
Tabell 2.13

Beställningsbemyndigande för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet

Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall 2019

Prognos
2020

Förslag
2021

81 938 277

82 063 050

95 539 661

43 621 448

46 579 879

26 846 105

Infriande åtagande

-26 366 715

Utestående åtaganden

82 063 050 1

95 539 661 108 000 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

103 100 000

99 000 000 108 000 000

Beräknat
2022

Beräknat
2023

Beräknat
2024–2034

-30 144 837 - 34 119 540 - 35 976 400 - 26 175 796 - 45 847 804

1

Utestående åtaganden 2019 i svenska kronor beräknade enligt balansdagens kurs.

Skälen för regeringens förslag: För att främja en högre grad av förutsägbarhet i
biståndsgivningen behöver ekonomiska avtal inom biståndsverksamheten kunna ingås.
Nya åtaganden beräknas uppgå till ca 46,6 miljarder kronor. Myndigheter som disponerar
bemyndiganden under anslaget är bl.a. Regeringskansliet, Sida, Svenska institutet,
Vetenskapsrådet, Nordiska Afrikainstitutet, Folke Bernadotteakademin och Strålsäkerhetsmyndigheten. För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet som regeringen respektive
Regeringskansliet beslutar om beräknas nya åtaganden göras 2021 till ett belopp om ca 24
miljarder kronor. Framför allt rör det sig om förnyade fleråriga avtal med ett urval av
multilaterala och internationella organisationer som Sverige har långsiktiga och omfattande
samverkan med på det humanitära området och i utvecklingssamarbetet. För den del av
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet som Sida disponerar, beräknas nya åtaganden göras 2021 till
ett belopp om 22 miljarder kronor. Åtagandena består av insatser som löper under flera år
och som berör alla Sidas verksamheter. De angivna beloppen avseende nya och infriade
åtaganden är indikativa inom förslag till bemyndiganderam för 2021, då utfallet bl.a. kan
komma att påverkas av att avtal tecknas senare än beräknat samt att det i mottagarländerna
inträffar oförutsedda händelser som inverkar på planerade beslut om projekt och program.
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Förändringar kan även inträffa på grund av att utbetalningar av redan beslutade insatser
förskjuts över tiden.
Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:1
Biståndsverksamhet besluta om bidrag som inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 108 000 000 000 kronor 2022–2034.
Garantigivning

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 ställa ut statliga
garantier för biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till
högst 17 000 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet omfattar ett statligt garantiåtagande
avseende Sidas garantigivning. Denna garantigivning innefattar såväl beviljade kreditgarantier kopplade till det tidigare systemet för u-krediter, samt garantier beviljade
inom ramen för det nuvarande systemet med fristående garantier för utvecklingssamarbete. Regeringen bedömer att garantiinstrumentet på ett kostnadseffektivt sätt
bidrar till att mobilisera andra resurser, fr.a. privat kapital, för fattigdomsbekämpning
och hållbar utveckling. Garantier utgör därför ett viktigt komplement till gåvobiståndet. Vidare bedömer regeringen att garantier har potential att bidra till att
minska de negativa ekonomiska effekterna av covid-19 i Sidas samarbetsländer.
Regeringen bör därför bemyndigas att under 2021 ställa ut statliga garantier för
biståndsverksamhet som inklusive tidigare utfärdade garantier uppgår till högst
17 000 000 000 kronor.
Kapitaltillskott till Swedfund International AB

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2021 för anslaget 1:1
Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott på högst 1 000 000 000 kronor till
Swedfund International AB.
Skälen för regeringens förslag: Swedfund bidrar till det biståndspolitiska målet
genom att investera i hållbara företag i låg- och medelinkomstländer som skapar
arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor, främjar jämställdhet och bidrar till en
hållbar samhällsutveckling. Behovet av investeringar för att genomföra Agenda 2030
är stort och det privata näringslivet har en nyckelroll när det gäller att mobilisera de
resurser och den kompetens som behövs. De ekonomiska konsekvenserna av covid19 är dock betydande i många låg- och medelinkomstländer och många företag har
drabbats av akuta finansieringsbehov. Pandemin slår hårt mot människors försörjning
i länder där sociala skyddsnät ofta saknas.
Swedfund ska genomföra investeringar som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbara och verksamheten ska bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Den ägaranvisning
som beslutades i december 2019 lägger en bra grund för Swedfunds fortsatta
verksamhet. Nya uppdragsmål stärker fokus på utveckling av finansiellt bärkraftiga
företag, en klimatneutral portfölj och investeringar i förnybar energi, ökad
jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och mobilisering av privat kapital i Swedfunds
investeringar. Målen är ambitiösa, men ska också möjliggöra risktagande och långsiktighet i syfte att åstadkomma goda utvecklingseffekter i de fattigaste länderna.
Den affärsmodell som Swedfund tillämpar och som innebär att bolaget i
investeringskontrakten reglerar frågor bl.a. vad gäller miljö, arbetsvillkor och
affärsetik, i kombination med ett aktivt stöd till portföljbolagen, har visat sig
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framgångsrik. Regeringen bedömer att Swedfund har goda förutsättningar att öka
investeringstakten och därmed sitt bidrag till genomförandet av Agenda 2030. Vidare
medför covid-19 ett ökat kapitalbehov då bolaget bistår portföljbolagen med
finansiering för att överbrygga krisen, minska behovet av permitteringar samt åtgärder
för att minska smittspridning.
Det är regeringens uppfattning att bolaget bör ha en finansiering och kapitalstruktur
som motsvarar den risk som följer på uppdraget som utvecklingsfinansiär och att
kapitaltillskott ger Swedfund förutsättningar att bedriva en verksamhet som svarar
mot det biståndspolitiska målet.
Regeringen bör mot denna bakgrund bemyndigas att under 2021 besluta om kapitaltillskott till Swedfund om 1 000 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med
200 miljoner kronor jämfört med det kapitaltillskott som ges under 2020. Utgiften
belastar anslaget 1:1 Biståndsverksamhet. Regeringen avser återkomma i kommande
budgetpropositioner med förslag till kapitaltillskott om 1 200 miljoner kronor per år
2022 och 2023.

2.9.2

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Tabell 2.14

1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Tusental kronor

2019

Utfall

1 279 273

Anslagssparande

5 802

1

Utgiftsprognos

1 444 878

2020

Anslag

2021

Förslag

1 583 163

2022

Beräknat

1 662 0562

2023

Beräknat

1 739 7773

1

1 515 000

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

2

Motsvarar 1 652 575 tkr i 2021 års prisnivå.

3

Motsvarar 1 711 656 tkr i 2021 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för förvaltningsutgifter avseende Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida). Anslaget får även användas för att subventionera avgifter
avseende garantigivning inom ramen för internationellt bistånd, till den del avgiften
avser Sidas administrativa kostnader. Anslaget får även användas för förvaltningsutgifter för samarbete inom Östersjöregionen som inte klassificeras som bistånd enligt
OECD-DAC:s definition.
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Regeringens överväganden
Tabell 2.15

Förändringar av anslagsnivån 2021–2023 för 1:2 Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete

Tusental kronor

Anvisat 2020

1
2

2021

2022

2023

1 491 976

1 491 976

1 491 976

Pris- och löneomräkning

20 593

29 271

45 443

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer

70 594

140 809

202 358

2 336

2 146

2 198

6 380

6 380

6 380

-476

-666

-614

varav BP213
- Omräkning fastighetskostnader utomlands Sida
- Förvaltningsgemensam digital infrastruktur
- Justering för valutakursutveckling Sida

-818

-818

-818

- Generell besparing i statsförvaltningen

-2 750

-2 750

-2 750

1 583 163

1 662 056

1 739 777

Överföring till/från andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2019 (bet. 2019/20:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut
om ändringar i statens budget.
2

Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2020. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande
priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2022–2023 är preliminär.
3

Exklusive pris- och löneomräkning.

Sida ska fortsätta att verka för stärkt kvalitet och effektivitet i genomförandet av det
bilaterala utvecklingssamarbetet. Myndigheten ska också fortsätta att utveckla sin
förmåga till flexibilitet för att snabbt kunna agera när situationer i samarbetsländer
förändras. Regeringen avser att utveckla styrningen av myndigheten i syfte att öka
Sidas effektivitet. Regeringsuppdraget till Statskontoret (UD2019/17195/IU) att
utreda och analysera effektiviteten i myndighetens förvaltning ska redovisas senast den
30 november 2020 och avses utgöra grund för utvecklingen av styrningen av Sida. För
2021 föreslår regeringen att anslaget 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
ökas med 6 380 000 kronor för att justera för högre kostnadsutveckling för lokaler i de
länder och orter där Sida har fältnärvaro. Vidare föreslås anslaget 2021 minskas med
818 000 kronor som en justering för valutakursutveckling. Anslaget föreslås därutöver
minskas med 476 000 kronor 2021 för att finansiera förvaltningsgemensam digital
infrastruktur, se utgiftsområde 22 Kommunikation, avsnitt 4.1.1. För 2022 och 2023
beräknas anslaget minska med 666 000 kronor respektive 614 000 kronor. Anslaget
föreslås minskas med 2 750 000 kronor 2021 till följd av en generell besparing (se
Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 7.4) och beräknas fr.o.m. 2022
minska med samma belopp.
Regeringen föreslår att 1 583 163 000 kronor anvisas under anslaget 1:2 Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till
1 662 056 000 kronor respektive 1 739 777 000 kronor.
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Tabell 2.16

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor
Intäkter1

Kostnader

Resultat
(intäkt-kostnad)

Ackumulerat resultat

8 023

12 293

-4 270

-25

Prognos 2020

16 200

14 500

1 700

1 675

Budget 2021

18 900

18 900

0

1 675

Utfall 2019

1

Sida får disponera intäkterna från avgifterna inom garantiverksamheten.

Avgiftsbelagd verksamhet avser i huvudsak avgifter för administration av Sidas
garantiverksamhet. Därtill tas avgifter ut enligt 4 § avgiftsförordningen för lokaler och
konferenser med mera.

2.9.3

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

Tabell 2.17

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

Tusental kronor

2019

Utfall

14 717

Anslagssparande

2 045

1

Utgiftsprognos

16 847

2020

Anslag

2021

Förslag

16 532

17 189

2022

Beräknat

17 2742

2023

Beräknat

17 4533

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

2

Motsvarar 17 189 tkr i 2021 års prisnivå.

3

Motsvarar 17 189 tkr i 2021 års prisnivå.

Ändamål

Anslaget får användas för Nordiska Afrikainstitutets förvaltningsutgifter.
Regeringens överväganden
Tabell 2.18 Förändringar av anslagsnivån 2021–2023 för 1:3 Nordiska
Afrikainstitutet
Tusental kronor

Anvisat 2020

1
2

Pris- och löneomräkning

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer
varav BP21

3

- Generell besparing i statsförvaltningen

2021

2022

2023

16 532

16 532

16 532

887

973

1 155

-230

-231

-234

-230

-230

-230

-230

-230

-230

17 189

17 274

17 453

Överföring till/från andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2019 (bet. 2019/20:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut
om ändringar i statens budget.
2

Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2020. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande
priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2022–2023 är preliminär.
3

Exklusive pris- och löneomräkning.

Myndigheten har stärkt forskningens policyrelevans och bidragit till att främja, sprida,
befästa och utveckla den kunskap om det moderna Afrika som produceras. Det är av
vikt att detta arbete fortsätter. Anslaget föreslås minskas med 230 000 kronor 2021 till
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följd av en generell besparing (se Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt
7.4) och beräknas fr.o.m. 2022 minska med samma belopp.
Regeringen föreslår att 17 189 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Nordiska
Afrikainstitutet för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 17 274 000 kronor
respektive 17 453 000 kronor.

2.9.4

1:4 Folke Bernadotteakademin

Tabell 2.19

1:4 Folke Bernadotteakademin

Tusental kronor

2019

Utfall

125 298

Anslagssparande

2 575

2020

Anslag

127 3111

Utgiftsprognos

128 564

2021

Förslag

191 101

2022

Beräknat

194 7032

2023

Beräknat

201 9593

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

2

Motsvarar 193 084 tkr i 2021 års prisnivå.

3

Motsvarar 197 986 tkr i 2021 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas till Folke Bernadotteakademins förvaltningsuppgifter.
Regeringens överväganden
Tabell 2.20

Förändringar av anslagsnivån 2021–2023 för 1:4 Folke
Bernadotteakademin

Tusental kronor

1

Anvisat 2020

2

Pris- och löneomräkning

2021

2022

2023

127 311

127 311

127 311

2 600

3 689

5 207

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer

61 190

63 703

69 441

varav BP213

61 190

63 190

68 190

- Förvaltning FBA

64 100

66 100

71 100

- Generell besparing i statsförvaltningen

-2 910

-2 910

-2 910

191 101

194 703

201 959

Överföring till/från andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2019 (bet. 2019/20:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut
om ändringar i statens budget.
2

Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2020. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande
priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2022–2023 är preliminär.
3

Exklusive pris- och löneomräkning.

Folke Bernadotteakademin har rekryterat och sänt ut civil personal till internationella
fredsinsatser, bedrivit utbildning och övning, främjat och bedrivit erfarenhetshantering, policy- och metodutveckling och forskning samt betalat ut stöd till svenska
civilsamhällesorganisationer inom sitt verksamhetsområde. Därtill har myndigheten
genomfört uppdrag inom biståndsstrategier. Folke Bernadotteakademin har därtill
bidragit till regeringens satsning på fredsdiplomati, såsom specificerat i budgetpropositionen för 2018. Myndighetens verksamhet är ett viktigt verktyg i genomförandet av biståndet. Mot denna bakgrund har myndigheten de senaste åren fått allt
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fler uppdrag i bilaterala strategier. För 2021 föreslås anslaget 1:4 Folke
Bernadotteakademin ökas med 64 100 000 kronor för att dels säkerställa kvaliteten i
myndighetens genomförande och uppföljning av verksamheten, dels för att renodla
myndighetens anslagsstruktur där förvaltningskostnader som tidigare finansierats över
anslag 1:1 Biståndsverksamhet nu överförs till myndighetens förvaltningsanslag. Anslaget
föreslås minskas med 2 910 000 kronor 2021 till följd av en generell besparing (se
Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 7.4) och beräknas fr.o.m. 2022
minska med samma belopp.
Regeringen föreslår att 191 101 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Folke
Bernadotteakademin för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 194 703 000
kronor respektive 201 959 000 kronor.
Tabell 2.21

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor
Intäkter1

Kostnader

Utfall 2019

1 362

-

Prognos 2020

1 500

-

Budget 2021

2 500

-

1

Folke Bernadotteakademin får disponera intäkterna från avgifter inom utbildningsverksamheten.

2.9.5

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

Tabell 2.22

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

Tusental kronor

2019

Utfall

51 814

Anslagssparande

681

2020

Anslag1

50 000

Utgiftsprognos

41 800

2021

Förslag

50 000

2022

Beräknat

50 000

2023

Beräknat

50 000

1

Inklusive eventuella beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna
proposition.
Källa: Riksrevisionen.

Ändamål
Anslaget får användas för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete, i
överensstämmelse med OECD-DAC:s definition av bistånd och inom ramen för
målen för svensk biståndspolitik.
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Riksrevisionens överväganden
Tabell 2.23

Förändringar av anslagsnivån 2021–2023 för 1:5 Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete

Tusental kronor

1

Anvisat 2020

2021

2022

2023

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Förändringar till följd av:
Beslut2
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2019 (bet. 2019/20:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut
om ändringar i statens budget.
2

I raden ingår tidigare beslutade och aviserade samt nu föreslagna och aviserade reformer och finansieringar.

Källa: Riksrevisionen

Verksamheten redovisas under avsnittet Riksrevisionen inom utgiftsområde 1 Rikets
styrelse. Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete bidrar till att stärka de
nationella revisionsorganens kapacitet och förmåga att bedriva revision enligt
internationella standarder. Huvudinriktningen bör vara långsiktigt institutionellt
samarbete. Utvecklingssamarbetet sker framför allt i globala, regionala och bilaterala
program i Afrika, Asien, västra Balkan och Östeuropa. Riksrevisionen använder
framför allt sin egen personal och kompetens i genomförandet av
kapacitetsutvecklingsprojekt.
Riksrevisionen föreslår att 50 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till
50 000 000 kronor respektive år.

2.9.6

1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

Tabell 2.24

Anslagsutveckling 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd

Tusental kronor

2019

Utfall

18 389

Anslagssparande

-215

1

Utgiftsprognos

19 758

2020

Anslag

20 176

2021

Förslag

21 462

2022

Beräknat

21 5652

2023

Beräknat

21 7873

1

Inklusive beslut om ändringar i statens budget 2020 och förslag till ändringar i samband med denna proposition.

2

Motsvarar 21 462 tkr i 2021 års prisnivå.

3

Motsvarar 21 462 tkr i 2021 års prisnivå.

Ändamål
Anslaget får användas för utgifter för den verksamhet som bedrivs av Expertgruppen
för biståndsanalys (EBA) och för EBA:s förvaltningsuppgifter.
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Regeringens överväganden
Tabell 2.25

Förändringar av anslagsnivån 2021–2023 för 1:6 Utvärdering av
internationellt bistånd

Tusental kronor

1

Anvisat 2020

2

Pris- och löneomräkning

2021

2022

2023

20 176

20 176

20 176

286

384

596

Beslutade, föreslagna och aviserade reformer

1 000

1 005

1 015

varav BP213

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

21 462

21 565

21 787

- Expertgruppen för biståndsanalys
Överföring till/från andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2019 (bet. 2019/20:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut
om ändringar i statens budget.
2

Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel 2020. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande
priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2022–2023 är preliminär.
3

Exklusive pris- och löneomräkning.

Regeringen anser att utvärdering och analys av biståndet och dess resultat är centralt
för att stärka biståndets genomslag. EBA har en viktig roll i det hänseendet. Under
2020 har EBA kommit långt i genomförandet av den åtgärdsplan som antogs efter
Statskontorets översyn 2018. EBA har bl.a. vidtagit åtgärder för att öka rapporternas
relevans och kvalitet samt ytterligare anpassat sin kommunikation efter målgrupper.
EBA har även vidareutvecklat styrdokument som bidrar till en mer effektiv och
ändamålsenlig verksamhet. För att öka EBA:s kapacitet att genomföra utvärderingar
och analyser som bidrar till att förbättra och vidareutveckla biståndet föreslås anslaget
ökas med 1 000 000 kronor.
Regeringen föreslår att 21 462 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Utvärdering av
internationellt bistånd för 2021. För 2022 och 2023 beräknas anslaget till 21 565 000
kronor respektive 21 787 000 kronor.
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Bilaga
Samarbetsstrategier
Innehållsförteckning
1

Samarbetsstrategier.......................................................................................................... 59
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1

Samarbetsstrategier

Tabell 1.26

Samarbetsstrategier

Tidsperiod för gällande strategi

Utbetalat stöd 2019

Regional strategi Afrika söder om Sahara1

2016–2021

992

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika
söder om Sahara

2015–2021

581

Burkina Faso

2018–2022

365

Demokratiska republiken Kongo

2015–2020

321

Etiopien

2016–2020

305

Kenya

2016–2020

352

Liberia

2016–2020

305

Mali

2016–2020

286

Moçambique

2015–2020

577

Rwanda

2020–2024

169

Somalia

2018–2022

555

Sudan

2018–2022

228

Sydsudan

2018–2022

231

Tanzania

2020–2024

564

Uganda

2018–2023

307

Zambia

2018–2022

498

Zimbabwe

2017–2021

359

Regional strategi Asien

2016–2021

411

Regional strategi Mellanöstern och Nordafrika

2016–2020

409

Regional strategi Syrien

2016–2020

400

Afghanistan

2014–2020

1059

Bangladesh

2014–2020

385

Irak

2017–2021

194

Kambodja1

2014–2021

200

Myanmar

2018–2022

236

Palestina

2020–2024

293

Bolivia

2016–2020

221

Colombia

2016–2020

205

Guatemala

2016–2020

232

Kuba

2016–2020

28

2014–2020

1 609

Miljoner kronor

AFRIKA

ASIEN, MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

LATINAMERIKA

ÖSTEUROPA OCH CENTRALASIEN2
Strategi för reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet
1

Summan besår av regionalt stöd avseende Regionalt Afrika, Afrika söder om Sahara, Afrikas horn, Centralafrika, Södra Afrika,
Victoriasjön, Västra Afrika och Östra Afrika.
2

Den bilaterala strategin för Kambodja avvecklas fram till den 1 juli 2021.3 De enskilda landstrategierna ersattes under 2014 av
Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014–2020.
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Tidsperiod för gällande strategi

Utbetalt stöd 2019

Humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida)

2017–2020

4 180

Informations- och kommunikations-verksamhet, inklusive genom
organisationer i det civila samhället

2016–2022

148

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

2016–2022

1 838

Miljoner kronor

TEMATISKA STRATEGIER

1

924

Arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och
rättsstatens principer

2018–2022

Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna
organisationer

2016–2020

97

Hållbar miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av
naturresurser

2018–2022

1 317

Socialt hållbar utveckling

2018–2022

1 236

Hållbar ekonomisk utveckling

2018–2022

792

Hållbar fred

2017–2022

412

Kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer
Agenda 2030 för hållbar utveckling

2018–2022

691

Forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet

2015–2021

920

Global jämställdhet samt kvinnors och flickors rättigheter

2018–2022

207

MULTILATERALA ORGANISATIONSSTRATEGIER2

Tidsperiod för gällande strategi

Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB)

2020–2023

Asiatiska utvecklingsbanken (ADB))

2016–2020

FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO)

2018–2021

Globala vaccinalliansen (GAVI)

2015–2020

Globala miljöfonden (GEF)

2016–2020

Globala fonden för aids, tuberkulos och malaria (GFATM)

2019–2023

Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)

2016–2020

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)

2017–2021

FN:s miljöprogram (UNEP)

2020–2023

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO)

2018–2021

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

2017–2021

FN:s barnfond (UNICEF)

2018–2022

World Bank (Världsbanken)

2020–2023
2020–2023

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP)
Världshälsoorganisationen (WHO)

2016–2019

3

1

Medel från utgiftsområde 7 finansierar också verksamhet som styrs av resultatstrategin för internationell civil krishantering, redovisad under utgiftsområde
5.
2

Vidare finns strategier för organisationer som belastar anslag inom andra utgiftsområden, såsom FAO, UNEP, UNESCO och WHO. I biståndsramen
inkluderas den del av Sveriges bidrag som enligt OECD/DAC klassificeras som bistånd.
3

Organisationsstrategin avseende WHO förlängs under 2020.
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