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1. Förväntade resultat

Denna resultatstrategi styr använd- • Stärkt kapacitet hos offentliga • Ökad institutionell kapacitet hos 
ningen av medel som anslås under institutioner att motverka våld  myndigheter och andra aktörer  
anslagsposten 6 Asien i regleringsbrev mot kvinnor. att bättre förvalta vattenresurser  
avseende Styrelsen för internationellt • Stärkt kapacitet hos det civila i särskilt eftersatta och utsatta 
utvecklingssamarbete (Sida) för samhället att verka för ökat ansvars- områden.
respektive budgetår. Strategin ska  utkrävande och bidra till kunskap 
gälla under perioden 2014-2020 och om demokrati, jämställdhet inklusive Förbättrad grundläggande hälsa, 
omfattar sammantaget 1,9 miljarder våld mot kvinnor, och mänskliga med särskilt fokus på barn, kvinnor 
svenska kronor. rättigheter. och sexuell och reproduktiv hälsa 

(delmål 4)
Syftet med verksamheten är att bidra Förbättrade möjligheter för fattiga • Minskad dödlighet bland barn under 
till att förbättra förutsättningarna för människor att bidra till och dra nytta 5 år.
människor att lyfta sig ur fattigdom,  av ekonomisk tillväxt och erhålla • Fler kvinnor har tillgång till god 
till att demokrati, respekt för mänskliga god utbildning (delmål 2) mödrahälsovård.
rättigheter och jämställdhet stärks,  • Stärkta förutsättningar för kvinnor • Ökat antal människor har möjlighet 
och att bidra till hållbar utveckling. att delta på arbetsmarknaden. att utnyttja sina rättigheter till sexuell 
 • Förbättrad dialog mellan arbets- och reproduktiv hälsa.
Verksamheten förväntas bidra till att marknadens parter. • Bättre tillgång till hållbara och 
uppnå delmål 1, 2, 3, 4 och 5 i regering- motståndskraftiga samhällstjänster 
ens biståndspolitiska plattform  Förbättrad miljö, begränsad klimat- för vatten, sanitet och hygien. 
(Skr 2013/14:131). Insatserna förväntas påverkan och stärkt motståndskraft  
leda till följande resultat: mot miljöpåverkan, klimatföränd- Stärkt kapacitet att förebygga kriser, 

ringar och naturkatastrofer (delmål 3) konflikter och katastrofer, och ökad 
Stärkt demokrati och jämställdhet, • Stärkt motståndskraft och förbättrad resiliens (delmål 5)
ökad respekt för mänskliga rättighe- anpassningsförmåga mot klimat- Fokus på sårbara grupper i flyktingmot-
ter och frihet från förtryck (delmål 1) förändringar, miljöpåverkan och tagande områden, bland värdsamhällen 
• Stärkt kapacitet att utöva demokra- naturkatastrofer i utsatta områden, och rohingyaflyktingar, särskilt kvinnor 

tisk samhällsstyrning, med fokus på inklusive stärkta katastrofhante- och barn. 
transparens och korruption. ringssystem.
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2. Landkontext

Bangladesh har genomgått en betydan- kommer ut på arbetsmarknaden årligen Sedan den 25 augusti 2017 har närmare 
de utveckling under de senaste decen- saknar relevant kompetens, eller andra 700 000 rohingyer flytt från Myanmar 
nierna. Mellan år 2000 och 2010 förutsättningar för att kunna delta på till Bangladesh. Behoven av insatser för 
minskade andelen människor som lever arbetsmarknaden. Inte minst kvinnor människor som flytt, samt stöd till 
i fattigdom från 49 till 32 procent. Flera har särskilda utmaningar i detta värdsamhällen, kommer fortsätta under 
sociala indikatorer har avsevärt förbätt- hänseende. Undermåliga arbetsvillkor lång tid framöver. 
rats. Tillväxten har under många år och avsaknad av dialog mellan arbets-
legat stabilt runt sex procent och såväl marknadens parter utgör också ett stort 
sysselsättning som disponibla inkom- problem. Bangladesh är ett av världens 
ster har ökat. Exportindustrin, inte mest tätbefolkade länder med ett utsatt 
minst inom textil, och remitteringar geografiskt läge och räknas som ett av 
från bangladeshier utomlands utgör  de länder som är allra mest sårbara för 
två viktiga faktorer för ekonomin. klimatförändringar. Landet drabbas 

ofta av naturkatastrofer, något som 
Cirka 50 miljoner människor i Bangla- förväntas öka på grund av klimatför-
desh lever dock fortfarande under ändringarna. Mödra- och barnadöd-
fattigdomsgränsen om 1,25 US dollar ligheten har minskat, men hälsosyste-
per person om dagen. Demokratin är met är svagt och det råder stora 
underutvecklad med ett polariserat regionala ojämlikheter. 
politiskt klimat, de offentliga institu- 
tionerna är svaga och respekten för de Sverige har gett bistånd till Bangladesh 
mänskliga rättigheterna är bristfällig. sedan landets självständighet 1971. 
Bangladesh har ett omfattande civil- Genom sitt långvariga samarbete ses 
samhälle, som dock har relativt låg Sverige som en trovärdig partner som 
kapacitet att bedriva påverkansarbete. också har goda förutsättningar att 
Kvinnors situation har förbättras under arbeta med motvindsfrågor som sexuell 
de senaste åren, men från en svag och reproduktiv hälsa och rättigheter 
utgångspunkt. Våld mot kvinnor är (SRHR).
fortfarande vanligt förekommande. 
Många av de två miljoner unga som 
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3. Verksamhet

Det internationella biståndet utgör hanteras i utformningen av biståndet. Inkluderande och hållbar tillväxt är en ner få ökad kapacitet. Människor som 
endast en liten del av den bangladeshis- Bangladesh har återkommande konflik- viktig förutsättning för att Bangladesh lever i fattigdom riskerar att drabbas 
ka ekonomin. Urvalet av resultatområ- ter kopplade till bl.a. politisk polarise- ska komma framåt i sin ambition att bli särskilt hårt av miljö- och klimatför-
den för det svenska biståndet har därför ring, religion, naturresurser samt ett medelinkomstland. I Bangladesh ändringar och fokus för det svenska 
gjorts utifrån var insatser kan ha en klimat- och miljöfrågor. Det är därför femåriga utvecklingsplan konstateras biståndet bör därför ligga på särskilt 
strategisk verkan i förhållande till viktigt att en löpande konfliktanalys bl.a. att ökad tillväxt förutsätter fler eftersatta och riskutsatta områden och 
Bangladeshs utvecklingsutmaningar. och en konfliktkänslig ansats tillämpas jobb inom tillverkningsindustrin, vilket grupper i samhället. Insatser inom detta 
Hänsyn har också tagits till landets i utvecklingssamarbetet. Sverige ska kräver både att fler arbetstillfällen område är viktiga eftersom stärkta 
positiva ekonomiska och sociala verka för en sammanhållen och effektiv skapas och att anställningsbarheten katastrofhanteringssystem och stärkt 
utveckling, och dess vision om att bli EU-politik inom biståndsområdet, ökar hos arbetskraften. Kvinnor är fort- motståndskraft minskar risken för att 
ett medelinkomstland samt möjlig- framför allt genom ett aktivt deltagande farande starkt underrepresenterade på redan gjorda investeringar går förlorade 
heterna till synergieffekter mellan i biståndssamordning och EU-gemen- arbetsmarknaden. Det svenska bistån- vid naturkatastrofer. Sverige kan med 
resultatområdena. Detta gäller inte sam programmering. det ska därför bidra till att stärka sina tidigare erfarenheter från Bangla-
minst ur ett jämställdhetsperspektiv  förutsättningar för kvinnor att delta på desh bidra till att arbetet för att stärka 
där t.ex. ökad respekt för mänskliga Mot bakgrund av att bristande rätts- arbetsmarknaden t.ex. genom stöd till motståndskraften sker tvärsektoriellt, 
rättigheter och bättre tillgång till hälsa statsprinciper och svaga offentliga yrkesutbildning. I detta avseende bör bl.a. avseende miljörelaterade hälsoris-
ger kvinnor större möjligheter att bidra institutioner är ett övergripande hinder insatser inriktade mot miljömässigt ker. Ökad motståndskraft mot, och 
till och ta del av ekonomisk utveckling, för utveckling i Bangladesh, ska det hållbara verksamheter eftersträvas, för anpassning till, de risker som miljö-  
vilket i sin tur stärker deras möjligheter svenska biståndet stödja insatser som att bidra till en omställning mot en och klimatförändringar skapar gör 
att ta tillvara sina rättigheter. bidrar till demokratisk samhällsstyr- grönare ekonomi. Förbättrad dialog människor friskare och bättre rustade 

ning. Stödet för att stärka kapacitet att mellan arbetsmarknadens parter för att utbilda och försörja sig. Stärkt 
Sida kan använda de samarbetspartner utöva demokratisk samhällsstyrning förbättrade arbetsvillkor är också kapacitet att förvalta vattenresurser kan 
och samarbetsformer som mest kan även inbegripa insatser för ökad viktigt för ökad produktivitet och ökad också förväntas leda till bättre möjlig-
effektivt bidrar till att nå långsiktigt respekt för mänskliga rättigheter. Stärkt trygghet för anställda. Goda möjlighe- heter att ge tillgång till hållbara sam-
hållbara resultat. Sida uppmuntras att demokrati, jämställdhet och ökad ter finns till samarbete med det svenska hällstjänster för vatten och sanitet.
utveckla och tillämpa innovativa respekt för mänskliga rättigheter bör näringslivet, inte minst i textilsektorn. 
samarbets- och finansieringsformer, också integreras i samtliga resultatom- Mot bakgrund av vikten av fortsatt 
inklusive resultatbaserat bistånd. Den råden. För att stärka motståndskraften mot förbättrade resultat beträffande barna-  
omfattande korruptionen och relatera- klimatförändringarna och miljörisker och mödradödlighet, inte minst för den 
de risker bör särskilt beaktas och behöver både individer och institutio- fattigaste delen av befolkningen, ska 
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det svenska biståndet fortsatt stödja 
insatser för detta. Svagheter i hälso- 
systemet är en bidragande orsak till 
barna- och mödradödligheten. Stödet 
kan därför bygga vidare på den kompa-
rativa fördel Sverige har beträffande  
t.ex. hälsofinansiering. Då en hög andel 
av barnadödligheten beror på vattenre-
laterade orsaker, så som förorenat 
vatten och drunkning, bör verksam-
heten också inriktas på detta. Synergi- 
effekter förutses mellan insatser för att 
minska barna- och mödradödligheten 
och verksamhet för att öka respekten 
för de mänskliga rättigheterna respekti-
ve för att stärka förutsättningar för 
kvinnor att delta på arbetsmarknaden. 

4. Uppföljning

Formerna för uppföljning framgår av 
riktlinjerna för resultatstrategier inom 
Sveriges internationella bistånd. 



Utrikesdepartementet 
Växel: 08-405 10 00 
Besöksadress: Gustav Adolfs torg 1  
Stockholm
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