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humanitära systemet. OCHA:s snabbt justerade behovsbedömningar och 

pandemiresponsplaner ledde till en mer samordnad humanitär respons. 

2.6 Regeringens bedömning av måluppfyllelsen  

Verksamheten inom utgiftsområdet består av långsiktiga samarbeten med andra 

länder, multilaterala och regionala organisationer, utvecklingsbanker och fonder, 

privata aktörer och civilsamhällesorganisationer. Såväl utvecklingssamarbetet som det 

humanitära biståndet äger rum i föränderliga sammanhang som ofta präglas av 

problem eller konflikt, vilket både kräver flexibilitet och komplicerar 

resultatbedömningen.  

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida), Folke Bernadotteakademin 

(FBA), Swedfund, Nordiska Afrikainstitutet (NAI) och Expertgruppen för 

biståndsanalys (EBA) är viktiga verktyg för regeringen i genomförandet av det 

bilaterala biståndet. Regeringen gör bedömningen att det bilaterala, multilaterala och 

EU-biståndet har bidragit till måluppfyllelse på ett tillfredsställande sätt, men 

konstaterar samtidigt att det finns utvecklingspotential. 

2.6.1 Covid-19-pandemin får omfattande och bestående 
konsekvenser  

Covid-19-pandemin och dess konsekvenser är inte över. Den har inneburit 

förändringar i alla de sammanhang där Sverige bedriver biståndsverksamhet. Den 

negativa utvecklingen av demokratin har förstärkts av pandemin. Kvinnor och flickor 

har påverkats särskilt negativt ekonomiskt, hälsomässigt och av ökad våldsutsatthet i 

hemmen. Covid-19-pandemin har fortsatt att utgöra ett hot mot internationell fred 

och säkerhet.  

Regeringen finner det oroande att nära 95 miljoner fler människor, enligt IMF, 

beräknas ha hamnat under fattigdomströskeln jämfört med prognoserna före 

pandemins utbrott. Den hittills långsamma återhämtningen i 

sysselsättningsmöjligheter i utvecklingsländer har medfört ökad undernäring och 

påverkat tillgången till livsmedel negativt. Enligt Unicef beräknas omkring 356 

miljoner barn leva i extrem fattigdom.  

OECD uppskattar att finansieringsgapet för att nå Agenda 2030 och de globala målen 

för hållbar utveckling har ökat från 2 500 till 3 500 miljarder US-dollar per år på grund 

av pandemin. Det kommer att ta tid innan de minst utvecklade länderna är tillbaka på 

tidigare lägre fattigdomsnivåer eftersom de halkar efter i återhämtningen. Andelen 

fullvaccinerade i låginkomstländer är försvinnande liten. Migranters och flyktingars, 

särskilt kvinnors och flickors, tillgång till utbildning, försörjning, hälsovård, 

psykosocialt stöd och säkerhet har fortsatt påverkats negativt av pandemin. 

Skolstängningarna kan få långvariga oönskade konsekvenser för nästa generations 

sysselsättningsmöjligheter. Konsekvenserna av konflikter, klimatförändringar och 

livsmedelsbrist driver särskilt på de ökade behoven. 

Regeringen anser att det är oroande att pandemin och dess följder fortsätter att 

påverka människors hälsa och genomförande av hälso- och sjukvård i många låg- och 

medelinkomstländer. Sveriges utvecklingssamarbete inom hälsa har särskilt fokuserats 

på att tillgängliggöra vaccin mot covid-19. Vikten av fungerande och 

motståndskraftiga hälso- och sjukvårdssystem som kan hantera hälsokriser och 

genomföra vaccinationskampanjer och samtidigt upprätthålla grundläggande hälso- 

och sjukvård har blivit tydlig. Sverige har länge verkat för starkare hälso- och 

sjukvårdssystem och har sedan pandemins början bidragit till att motverka dess 
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