
1 

 

Strategirapport för Ukraina inom ramen 
för Resultatstrategin för 

reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet 2014-2020 

                Ärendenummer: 15/000992 
 

 

 

 

 

 

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens 

genomförande 

Översikt: Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per resultat 

 

Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 2015 

Resultat Att Ukraina i högre grad 

uppfyller EU:s krav för att ingå och 

tillämpa associeringsavtal, inkl. 

fördjupade frihandelsområden 

(AA/DCFTA)  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Konkurrenskraftiga små och 

medelstora företag utgör en större del 

av ekonomin  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad 
rättsstat med fokus på stärkt offentlig förvaltning och rättsväsende 

2015 

Resultat En mer effektiv offentlig 

förvaltning med stärkt administrativ 

kapacitet att genomföra reformer för 

EU-närmandet  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Offentliga tjänster levereras 

av bättre kvalitet utifrån principer om 

icke-diskriminering och lika rättigheter 

och med minskad korruption 

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Ett mer effektivt 

rättsväsende, som i högre 

utsträckning garanterar rätten till en 

rättvis rättegång, i enlighet med 

europeisk standard  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Minskat könsrelaterat våld, 

hatbrott och människohandel  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad 
rättsstat med fokus på ökat åtnjutande av mänskliga rättigheter och stärkta 
möjligheter att utöva demokratiskt inflytande 

2015 

Resultat Ett mer pluralistiskt civilt 

samhälle inklusive politiska partier 

med stärkt folklig förankring  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  
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Resultat Förbättrade förutsättningar 

för befolkningens demokratiska 

ansvarsutkrävande och deltagande i 

politiska processer inklusive 

främjande av fria val  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Friare och mer oberoende 

media  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Att Ukraina i högre grad 

uppfyller internationella och nationella 

åtaganden för mänskliga rättigheter, 

jämställdhet (inklusive EU:s strategi 

för jämställdhet) och icke-

diskriminering   

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Kvinnor och män har i högre 

utsträckning samma makt att forma 

samhället och sina egna liv 

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Ökat förtroende och 

försoning mellan parterna i och 

mellan länderna 

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft 
mot miljöpåverkan och klimatförändringar 

2015 

Resultat Att Ukraina i högre grad 

uppfyller EU:s regelverk och 

internationella överenskommelser för 

miljö, klimat och energi  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Stärkt miljömässigt 

ansvarstagande hos allmänhet, 

näringsliv och civilsamhälle  

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Resultat Mer hållbar samhällsservice 

inom områden som vatten och 

avlopp, avfallshantering, 

energieffektivisering och förnybar 

energi 

Bedömning av måluppfyllelse  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer 

Slutsatser 

 Den huvudsakligen reforminriktade ukrainska regeringen har under året verkat utan förtroende 

från stora delar av befolkningen. En stor anledning till detta är oförmågan, och i vissa fall 

oviljan, att ta itu med rättsreform och korruptionen. Ett antal myndigheter för 

korruptionsbekämpning har instiftats under året så som National Agency for Prevention of 

Corruption, Anti-Corruption Bureau (för högnivåkorruption) och Anti-Corruption Prosecutor 

Office. Detta har dock inte avspeglats i att antalet korruptionsärenden ökat. Korruptionen är 

tillsammans med den väpnade konflikten de viktigaste faktorerna bakom den långsamma 

reformtakten. I stort sett alla områden inom det svenska stödet, vare sig det handlar om 

civilsamhällesstöd eller stöd till juridiska och ekonomiska reformer, riskerar att påverkas 

negativt av en fortsatt trög process för korruptionsbekämpning. Den fortsatt svaga kapaciteten 
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på majoriteten av de involverade ministerierna är problematisk då det påverkar reformtakt 

såväl som koordinering mellan ministerier och i relationen till givarna.  

 Marknadsportföljen har under året blivit mer avgränsad med stöd till den breda 

reformagendan gällande avregleringar och statsägda företag, entreprenörskap samt projekt 

inriktade på små och medelstora företags kapacitet att tillvarata de möjligheter som DCFTA 

för med sig. Svenskt mervärde med fokus på innovation, entreprenörskap och IT kommer att 

prioriteras då det bedöms vara relevant för Ukraina. 

 När det gäller decentralisering och lokalt självstyre bedöms stöden i hög grad vara relevanta 

och effektivt bidra till såväl den ukrainska regeringens prioriteringar som strategimålen. 

Decentraliseringsreformen är en av de mest prioriterade reformerna i landet och förväntas få 

effekter på flera reformområden. Samtidigt går processen långsamt och det finns aspekter 

kring reformen som påverkas av konflikten och detta gör reformen känslig
1
.  

 Det svenska stödet gällande demokratisk styrning innefattar förutom stöd till civila 

samhället stöd till kvinnors politiska deltagande och bedöms vara relevant i förhållande till de 

reformer som krävs. Samtidigt har konflikten inneburit en kraftig tillbakagång gällande 

utvecklingen för mänskliga rättigheter. Rapporter om olagliga frihetsberövanden, avrättningar, 

och misshandel är frekventa och antalet officiellt registrerade internflyktingar uppgår till 1,6 

miljoner där en majoritet är kvinnor. Minoriteter så som Krimtatarer är utsatta till följd av 

Rysslands olagliga annektering av Krim. Fortsatt stöd till det civila samhället genom 

kärnstödsprogrammet är motiverat och bedöms vara relevant vad gäller djup och bredd på 

insatserna.  

 Miljöportföljen har fortfarande ett stort fokus på energieffektivitet, något som bedöms vara 

relevant och i linje med landets behov. Stödet till civila samhället är instrumentellt bland annat 

när det gäller att få fram lagar som följer internationell standard och följa upp 

miljökonsekvenser på grund av konflikten.  

 

Rekommendationer:  

 Sida bedömer att portföljens nuvarande sammansättning är relevant i förhållande till strategins 

resultatområden och omfattning. Den bedöms ha bidragit till genomförandet av prioriterade 

reformer så som bl.a omstrukturering av statsägda företag, decentralisering, e-governance och 

energieffektivisering. Givet omständigheterna bedöms den vara on-track och risknivån 

bedöms vara acceptabel. Mot bakgrund av det komplicerade politiska och humanitära läget 

behöver dock en kontinuerlig analys göras för att säkerställa att stödet är relevant, effektivt 

och bidrar till utveckling både i förhållande till ukrainska regeringens prioriteringar och till 

andra givare, framför allt EU. 

 Sida genomförde under året en operationaliseringsanalys där de strategiska inriktningarna av 

portföljerna diskuterades. Detta ledde till vissa avgränsningar inom de tre olika 

resultatområdena och effekterna kommer att märkas än tydligare under 2016 och kommande 

år. Här kommer även en regelbunden analys av komplementaritet med de regionala stöden in 

och det finns fortfarande behov av att regelbundet analysera de regionala behoven för att 

säkerställa att mesta möjliga utväxling fås för regionala insatser. Ett konfliktperspektiv bör 

tillämpas i samtliga insatser.  

 Samtliga insatser i marknadsportföljen kompletterar regionala insatser och andra givares stöd 

på ett tydligare sätt. Kvinnors ekonomiska egenmakt och kvinnor som målgrupp har 

prioriterats och kommer att stärkas ytterligare under de kommande åren. Det svenska 

kärnstödsprogramet till civilsamhällesorganisationer är en tydlig nisch. Antalet organisationer 

som stöds kommer troligen att reduceras under 2016 för att stärka det kvalitativa arbetet då 

formerna för programmet är mycket arbetsintensiva och kräver tydlig dialog med 

partnerorganisationerna. En vidgning av miljöportföljen för att bättre stödja regeringens 

reformbehov inom avfallshantering förutspås under det kommande året. 

                                                           
1
 Den så kallade Minskprocessen och diskussionerna kring särskild status för Donetsk- och Lugansk-regionerna. 
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1. Ekonomi 

Utbetalt belopp inom strategin 

2015:  
148,3 MSEK

2
 Totalt strategibelopp: Ej specificerat 

Avtalat belopp: 160,8 MSEK Strategiperiod: 2014-2020 

Antal avtalade insatser  

2015-12-31: 

52 stycken   

 

Resultatområde Utfall 2015, i MSEK 

Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 25,1 

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad 

rättsstat med fokus på stärkt offentlig förvaltning och rättsväsende 

46,9 

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad 

rättsstat med fokus på ökat åtnjutande av mänskliga rättigheter och stärkta 

möjligheter att utöva demokratiskt inflytande 

51,8 

Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft 

mot miljöpåverkan och klimatförändringar 

24,5 

 

Det råder viss obalans i utfall mellan resultatområdena. Marknadsportföljen ligger på den planerade 

nivån enligt VP och operationalisering medan miljöportföljen inte kunnat utvecklats som planerat på 

grund av lågt ägarskap och hög personalomsättning (inklusive på ministernivå) hos berörda ukrainska 

parter. 

2. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens 

genomförande per resultat 

2.1 Resultatområde 1: Ökad ekonomisk integrering med EU och 

marknadsekonomisk utveckling  

R1: Stärkt kapacitet hos institutioner för fortsatt ekonomisk integration med EU 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 

Utfall 2014 
Utfall 2015 

Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2020 

                                                           
2
 Totalt utbetalades egentligen 157 miljoner kronor eftersom återbetalningar om ca 9,5 miljoner kronor gick in 

på kontot. 
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Graden av uppfyllande 

av krav för fördjupade 

frihandelsområden 

(AA/DCFTA).
3
 Ju 

närmare 1 desto bättre. 

(European Integration 

Index http://www.eap-

index.eu) 

0,65 0,74 Inte 

tillgängligt 

  

Bedömning av 

sektorreformer  

(http://www.eap-

index.eu). Ju närmare 1 

desto bättre 

0,50 0,50 Inte 

tillgängligt 

  

 

R2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag som utgör en större del av 

ekonomin 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 

Utfall 

2014 
Utfall 2015 

Det svenska 

bidraget 

2015 

Mål 2020 

Bedömning av affärsklimat 

(http://www.eap-index.eu) 

0,5 0,45 Inte 

tillgängligt 

  

Ease of Doing Business index, WB (ju 

lägre ranking desto bättre) 

(http://www.doingbusiness.org/rankings) 

137 112 83   

Competitiveness ranking, Global 

Competitiveness report (värde mellan 1-

7 där högre värde är bättre) 

(http://www.weforum.org/reports) 

4,27 4,14 4,0   

Måluppfyllelse 

Utvecklingen mot de förväntade resultaten bedöms vara delvis on track. Detta då reformagendan i 

stort går sakta samtidigt som viktiga bitar som en SME-strategi saknas. Den ekonomiska krisen 

förvärrades under de inledande månaderna 2015 för att sedan stabiliseras något i och med krispaketet 

från IMF. Detta satte dock sina spår i takten på reformer och arbetet med att bekämpa korruptionen 

gick långsammare än vad man kunnat hoppas på, trots skapandet av flertalet myndigheter med ansvar 

för korruptionsbekämpning så som ” National Agency for Prevention of Corruption”. Trots detta 

rivstartade ekonomiministeriet med att föra fram en ny ambitiös reformagenda med fokus på 

avregleringar, översyn av statsägda företag, upphandlingar och omstrukturering inom ministeriet.  

Ekonomin är i fortsatt behov av ytterligare genomgripande reformer, framför allt för att öka tillgången 

på krediter, öka innovationstakten och antalet entreprenörer samt öka produktiviteten. Utöver dessa 

                                                           
3 Ju närmare 1 desto bättre, gäller för samtliga EAP-index i rapporten nedan. 

http://www.eap-index.eu/
http://www.eap-index.eu/
http://www.doingbusiness.org/rankings
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utmaningar återstår även problemet med att kvinnors ekonomiska deltagande är relativt lågt om man 

ser bortom antalet arbetsföra. Kvinnor kontrollerar endast 5-10 % av de finansiella resurserna och är i 

minoritet vad gäller ägande av företag och mer seniora styrfunktioner inom företag.  

 

Arbetet med att få fram en strategi för stöd till små-och medelstora företag fortsatte under året. 

Prioriteringar sades vara tillgång till krediter, främjande av nya företag, tillgång till EUs marknad och 

grön ekonomi.  Arbetet gick dock trögt med brist på övergripande vision kring hur man bäst främjar 

ett gynnsamt affärsklimat och därmed den ekonomiska utvecklingen i landet. Samtidigt var 

koordineringen såväl inom ministeriet som utom med andra ministerier så som jordbruksministeriet i 

det närmaste obefintlig och i skrivande stund har inget färdigt dokument presenterats.  

Insatsportföljens genomförande 

Insatsportföljens genomförande bedöms i all väsentlighet vara on track och stöden bedöms i hög grad 

vara relevanta och effektivt bidra till såväl den ukrainska regeringens reformarbete som strategimålen. 

I den mån det är möjligt byggs portföljen upp med de regionala stöden i åtanke för att öka synergierna 

sinsemellan. Stöden till Världsbanken
4
 och EBRD

5
 med fokus på finans- och privatsektorutveckling 

och reformagendan generellt visade sig 2015 vara instrumentella för reformerna gällande bland annat 

avregleringar och statsägda företag. 

  

Världsbanksfonden har arbetat vidare med fokus på finansiella sektorn och den breda reformagendan. 

Samtliga processer har genomförts i linje med Associationsavtalets krav. Bland annat gavs stöd till att 

få fram en strategi för omstrukturering av statliga företag och en ny lag arbetades fram under året (lag 

#3062) och antogs tidigt 2016. Inom finanssektorn bidrog fonden till att stärka transparensen inom 

banksektorn genom stöd till nytt juridiskt ramverk för ägandestrukturer inom bankväsendet. Man 

stöttade vidare finansministeriet i slutförandet av strategi för statsägda banker (Oshchadbank och 

Ukreximbank) där oberoende ledning och tydligare inriktning på affärsverksamheten prioriterats.  

  

EBRD-fonden etablerade under våren 2015 Business Ombudsman Council med syfte att skydda 

näringslivets intressen gentemot statliga myndigheter och andra statliga organ. Ombudsmannen är en 

del av det bredare anti-korruptionsarbetet i landet och hade under sina sex första månader över 500 

anmälningar och gav 50 rekommendationer till statliga myndigheter.  

 

I slutet av 2015 påbörjades ett nytt projekt tillsammans med International Trade Centre
6
 med fokus på 

kapacitetsutveckling av små-och medelstora företag (SMEs) och företagens stödorganisationer i 

regionerna Odessa, Kherson och Mykolayiv. Syftet är att bidra till att SMEs inom frukt och 

grönsakssektorerna integreras i inhemska och globala värdekedjor och får tillgång till nya marknader, 

med fokus på EU och DCFTA och förbättrad kapacitet hos företagens stödorganisationer för att ge 

högkvalitativa tjänster. Företag som leds av kvinnor och företag som anställer många kvinnor är en 

tydlig målgrupp i detta projekt. 

 

Under året avslutades ett antal projekt i portföljen, bland annat OECDs långvariga projekt ”Sector 

Competitiveness Strategy”
7
 med syfte att stärka Ukrainas konkurrenskraft och attraktionskraft för 

utländska direktinvesteringar. Fokusområden var förnyelsebar energi, energi-effektivitet och 

jordbrukssektorn där man bland annat utvärderat kunskapsluckor och genomfört ett pilotprojekt för 

praktikanter. Under det sista året genomfördes dessutom en andra ”Investment Policy Review” för att 

ytterligare identifiera åtgärder för hur Ukraina kan stärka sin konkurrenskraft. 

 

                                                           
4
 “WB Trust Fund Financial Sector and Enterpriser Recovery”, PLUS-id 55070063 

5
 “EBRD Multi Donor Account”, PLUS-id 55070069 

6 “Linking Ukrainian SMEs in the fruits and vegetables sector to global and domestic markets and value chains”, 
PLUS –id 55070084 
7
 “Sector Competitiveness Sector Programme”, PLUS-id 53060021 
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Ett annat projekt som avslutades under året var trepartsprojektet mellan Kommerskollegium, Institute 

for Economic Research and Policy Consulting och ekonomiministeriet med syfte att stärka kapaciteten 

på den nationella kontaktpunkten ansvarig för WTO–frågor, med fokus på TBT-området.
8
 Då 

ekonomiministeriet under året kraftigt skar ned på personalen drabbades även projektet och berörda 

medarbetare. Detta till trots har en avsevärd förbättring skett gällande kontaktpunktens kunskap och 

kapacitet gällande koordinering med andra myndigheter och privata näringslivet och arbetet med 

inlagor i WTOs TBT-kommitté i Geneve har stärkts. Det återstår dock att se hur de kraftiga 

neddragningarna kan komma att påverka arbetet och ministeriets kapacitet i framtiden. 

Slutsatser:  

 Reformtakten kan dessvärre fortfarande konstateras vara långsam och delvis on track på det 

stora hela och det faktum att landet saknar en långsiktig strategi för stöd till små-och 

medelstora företag, där även stöd till entreprenörskap bör ingå måste ses som ett 

svaghetstecken. Det finns dock ett genuint intresse för fortsatta ekonomiska reformer och i 

jämförelse med andra nyckelministerier måste kapaciteten anses som god. Det finns goda 

möjligheter för landet att genomdriva reformer under kommande år så att målet uppnås till 

2020. 

 Portföljen är i all väsentlighet relevant och fondstöden har visat sig vara instrumentella i att 

snabbt verka för genomförandet av nödvändiga reformer i linje med regeringens prioriteringar. 

Arbetet med att bygga upp insatsportföljen har fortsatt under 2015  och ett fokus på 

innovation, entreprenörskap och IT kommer prioriteras framöver då det bedöms vara relevant 

för den ukrainska ekonomin . Kvinnor som målgrupp kommer att prioriteras i samtliga nya 

insatser och under 2016 genomförs en portföljanalys för att stärka existerande insatsers 

jämställdhetsintegrering. Utvärderingar av de avslutade projekten med OECD respektive 

Kommerskollegium/IER kommer att ske under 2016 för att analysera effektiviteten i 

projektform och projektresultat.  

2.2 Resultatområde 2a: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga 

rättigheter och mer utvecklad rättsstat med fokus på stärkt offentlig 

förvaltning och rättsväsende 

R3: En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet att 

genomföra reformer för EU-närmandet 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2020 

Den offentliga 

förvaltningens kvalitet 

(http://www.eap-

index.eu). Ju närmare 1 

desto bättre 

0,59 0,60 Inte 

tillgängligt 

  

                                                           
8
 “lnstitutional Cooperation between the Department for WTO and Trade Defence at the Ministry of Economic 

Development and Trade of Ukraine and National Trade Board of Sweden PLUS –id 53060034 och “Trade Policy 
and Practice”, PLUS-id 55070015 

http://www.eap-index.eu/
http://www.eap-index.eu/
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R4: Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet utifrån principer om icke-

diskriminering och lika rättigheter och med minskad korruption 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2020 

Graden av 

korruptionsbekämpning 

(http://www.eap-

index.eu). Ju närmare 1 

desto bättre 

0,57 0,60 Inte 

tillgängligt 

  

 

R5: Ett mer effektivt rättsväsende, som i högre utsträckning garanterar rätten till 

en rättvis rättegång, i enlighet med europeisk standard 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2020 

Oberoende lagstiftning 

(http://www.eap-index.eu). Ju 

närmare 1 desto bättre 

0,47 0,47 Inte 

tillgängligt 

  

World Justice Project Rule of 

Law Index 

http://worldjusticeproject.org/rule-

of-law-index 

Inga tillgängliga 

siffror 

68 av 99 

länder 

70 av 102 

länder 

  

 

R6: Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

http://www.eap-index.eu/
http://www.eap-index.eu/
http://www.eap-index.eu/
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index
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Indikatorer
9
 

Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2020 

Ratificering av 

istanbulkonventionen 

Inte ratificerad Inte ratificerad Inte 

ratificerad 

 Ratificerad 

 

Måluppfyllelse 

 

Utvecklingen mot det förväntade resultatet bedöms vara i stora delar vara on track och delvis on track 

för rättsområdet trots att ett antal viktiga reformer uteblivit eller försenats. Bland annat misslyckades 

Radan med att samla de 300 röster som krävs för konstitutionella tillägg för en reform för lokalt 

självstyre. Samtidigt har regeringen deklarerat att man ämnar förändra den offentliga administrationen 

i linje med EU-standarder och ett antal lagar som förutom ovan lag om självstyre rör statsförvaltning 

och administrativa procedurer är på väg att bli godkända i Radan. Flera lagar som rör decentralisering 

har antagits och man kan t.ex. se att detta fått genomslag i ökade intäkter i kommunala budgetar
10

. 

Vidare har introduktionen av e-tjänster i de kommunala administrationerna och skapandet av ”one-

stop-shop” center bidragit till ökad transparens och effektivare åtkomst till kommunala tjänster. Ett 

krav på att tillhandahålla öppen data för budget introducerades i april 2015 och började tillämpas fullt 

ut under hösten. Detta till trots så är systemet för lokalt självstyre fortfarande komplicerat och med 

ibland överlappande funktioner mellan olika beslutsnivåer. I många fall saknas kapacitet och 

finansiella resurser för att introducera nya styrmodeller för lokal utveckling. 

 

Trots visa smärre framgångar inom reformområdet som rör offentlig administration, så som 

antagandet av lagen om statsförvaltning och introduktionen av det offentliga upphandlingssystemet 

Prozzoro  för statliga myndigheter har regeringen misslyckats med att presentera en heltäckande 

handlingsplan för reformeringen av den offentliga administrationen och detta har lett till att 

reformprocessen i stort stannat av. 

 

Ukraina lider sedan länge av utbredd korruption och rankades 2015 på 130: e plats av 168 länder i 

Transparency International Corruption Perceptions Index.
11

 Kampen mot korruption är den absolut 

viktigaste reformen i landet som mer än något annat påverkar reformerna i stort. Ett antal myndigheter 

för korruptionsbekämpning har instiftats under året så som National Agency for Prevention of 

Corruption, Anti-Corruption Bureau (för högnivåkorruption) och Anti-Corruption Prosecutor Office. 

Detta har dock inte avspeglats i att antalet korruptionsärenden ökat och Ukraina har kritiserats för den 

långsamma implementeringen. Domstolsväsendet är fortfarande ett av de mest korrupta områdena och 

medborgarnas tilltro till domstolarna som oberoende och opartiska är låg. Den verkställande makten 

har historiskt sett haft stort inflytande på utnämningar och avskedanden av domare och processerna 

har brustit i transparens. 2015 togs det fram en strategi och en handlingsplan för förändringar av 

domstolsväsendet och närliggande juridiska institutioner samtidigt som man antog lagen ”On ensuring 

the right to a fair trial”. Detta tillsammans med den nya lagen om nationella polisen och framsteg 

gällande procedurerna kring de olika ansvariga myndigheterna för lagstiftning utgör basen för 

reformer inom rättsväsendet. 

 

Konflikten har negativa konsekvenser bland annat gällande ökat våld mot kvinnor och utvecklingen är 

därmed off track. UNFPA rapporterar att våld mot kvinnor har ökat som en direkt följd av konflikten, 

och att särskilt kvinnliga internflyktingar befinner sig i farozonen. Samtidigt har regeringen valt att 

sikta på en ratificering av Istanbulkonventionen under andra kvartalet 2016. Frågan kring behovet att 

ha ett fungerande juridiskt ramverk för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet har i och 

med konflikten seglat upp som en viktig del i hanteringen av konfliktens direkta effekter på samhället 

men är fortfarande inte högt prioriterad av regering eller parlament.  

 

                                                           
9
 För LGBT – se resultat 3.2.4 

10
 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248117186&cat_id=244314975 

11
 https://www.transparency.org/country/#UKR 
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Insatsportföljens genomförande 

 

Insatsportföljens genomförande bedöms i all väsentlighet vara on track och stöden bedöms i hög grad 

vara relevanta och effektivt bidra till såväl den ukrainska regeringens prioriteringar som strategimålen. 

Decentraliseringsreformen är en av de mest prioriterade reformerna i landet och förväntas få effekter 

på flera reformområden. Samtidigt går processen långsamt och det finns aspekter kring reformen som 

får verkan på den nuvarande militära konflikten. Detta gör att reformen är känslig och svårhanterlig. 

Det svenska stödet är brett och förväntas på olika sätt bidra till ökad transparens, förbättrade tjänster
12

 

och lokalt självstyre. Bland annat omfattar portföljen ett stöd till Sveriges Kommuner och Landsting
13

 

som bidrar med rådgivning till ministeriet för regional utveckling för att stödja reformprocessen 

genom tekniskt bistånd, seminarier och utbyten med fokus på fiskal decentralisering och 

decentralisering av utbildning. Under 2015 utarbetades en ny lag gällande utbildningsramverk fram 

och praktiska riktlinjer arbetades fram för hur ett decentraliserat utbildningssystem kan sjösättas i de 

nyligen amalgamerade kommunerna.  

 

Projektet ”Gender Responsive Budgeting”
14

 stöttar finansministeriet i syfte att öka effektiviteten och 

transparensen i budgetfördelning med ett jämställdhetsperspektiv som bas. 2015 innehöll 

budgetdirektiven rekommendationer att inkludera jämställdhetsaspekter i kommande års 

budgetförfrågningar.  

 

Det civila samhället har varit en pådrivande aktör för reformerna inom rättsområdet. Genom det 46 

organisationer starka Reanimation Package of Reforms (RPR) har man aktivt deltagit i att ta fram 

lagförslag och på så sätt varit en stark röst för en fortsatt demokratisk utveckling i landet. Bland annat 

har de drivit fram lagförslag för konstitutionella förändringar med förslag på transparenta valprocesser 

för domare. Detta fördes i slutet fram som slutligt förslag från presidenten och skickades till 

konstitutionella domstolen 22 december. Sveriges kärnstöd till organisationerna Media Law Institute
15 

och Centre UA
16

 har i detta sammanhang varit betydelsefullt då båda haft ledande roller i att driva 

plattformen administrativt. Deras experter har även varit involverade i att ta fram lagförslag. 

   

Sidas fokus gällande minskat könsrelaterat våld ligger på ett projekt som syftar till att stötta den 

ukrainska regeringen i dess strävanden att ratificera Istanbulkonventionen
17

. Hösten 2014 gjordes en 

gedigen översyn av den existerande ukrainska lagstiftningen för att analysera de förändringar som 

skulle krävas för att den skulle vara i linje med det som krävs enligt Istanbulkonventionen. Denna 

översyn har lett till att ett nytt lagförslag presenterades av Socialministeriet hösten 2015 och 

distribuerades till övriga involverade ministerier på remiss. Parallellt har Sverige bedrivit en aktiv 

dialog tillsammans med relevanta aktörer. 

 

Under året avslutades ett antal projekt i portföljen, bland annat de båda projekten som rör e-styrning, 

”E-governance in Ukraine”
18

 och ”Support to E-governance in Ukraine”
19

. Båda projekten 

implementerades av E-governance academy of Estonia och syftade till att stötta regeringen i att 

utveckla offentliga tjänster på nätet på ett transparent och tillgängligt sätt. Framför allt har man verkat 

för att få fram nödvändig lagstiftning, stärkt kapaciteten hos de olika aktörerna, tex State agency of E-

Governance genom träningar och studieresor för att lära av erfarenheter i andra länder, ökad 

medvetenhet hos befolkningen kring reformen och pilotprojekt av e-tjänster på nationell nivå så väl 

som i två utvalda regioner: Lviv och Ivano-Frankivsk. Ett juridiskt ramverk för att förbättra lokala 

                                                           
12

 “Rule of Law in Local Administration”, PLUS-id 55070053 
13

 “Support to Decentralisation in Ukraine 2014-2017”, PLUS-id 55070070 
14

 “Gender Responsive Budgeting in Ukraine”, PLUS-id 55070047 
15

 ”Core support to NGO Media Law Institute”, PLUS-id 55070021 
16

 “Core support to NGO Centre UA”, PLUS-id 55070046 
17

 Preventing and combating violence against women and domestic violence in Ukraine, Europarådet, PLUS-id 
53060024 
18

 “E-governance in Ukraine”, PLUS-id 55070031 
19

 “Support to E-governance in Ukraine”, PLUS-id 55070071 
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tjänster togs fram inom ramen för projektet och man genomförde även pilotprojekt för snabba e-

styrningsprojekt på nationell nivå så som dokumentdelningscenter och tekniska lösningar för att stödja 

e-tjänster. Både inom detta projekt och projektet ”Rule of Law in Local Administration” finns det 

tydliga synergier och planer för samverkan med det kommande EU-programmet U-LEAD där Sverige 

tillsammans med Tyskland kommer implementera programmet. 

 

Slutsatser:  

 Reformtakten inom detta resultatområde kan sägas vara både on track och off track. Vad 

gäller reformerna som rör decentralisering och offentlig förvaltning går det sakta men säkert 

framåt samtidigt som viktiga ramverk fortfarande saknas. Det saknas 

koordineringsmekanismer inom och mellan ministerierna och de många olika reformerna 

riskerar leda till en reformtrötthet, hos både myndigheter och befolkning. Kapaciteten är 

fortfarande låg och det finns ett fortsatt behov av stöd både på nationell och lokal nivå. 

Samtidigt står korruptionen som ett ständigt hot mot samtliga reformer och det finns stark 

press på Ukraina att leverera verkliga resultat, så som konkreta korruptionsfall på hög nivå, för 

att ett verkligt genombrott ska kunna ske. Konflikten inverkar negativt på såväl reformtakt 

som på kapacitet och har dessutom fått antalet fall med våld mot kvinnor att öka. 

 Portföljens stöd till reformerna inom decentralisering, rättsreform och våld mot kvinnor, 

bedöms vara fortsatt aktuellt och relevant utifrån strategin och de behov av reformer som ställs 

på landet utifrån Associationsavtalet och i och med konflikten. Samtidigt har de 

civilsamhällesorganisationer som Sverige stödjer, Media Law Institute och Centre UA, visat 

sig vara instrumentella i den samlade koalitionen Reanimation Package of Reforms som under 

2015 stärkt sin roll som expertgrupp och drivande aktör för reformer. 

2.3 Resultatområde 2b: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga 

rättigheter och mer utvecklad rättsstat med fokus på ökat åtnjutande 

av mänskliga rättigheter och stärkta möjligheter att utöva 

demokratiskt inflytande 

R8: Ett mer pluralistiskt civilt samhälle inklusive politiska partier med stärkt folklig 

förankring 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2020 

CSO sustainability index 

(https://www.usaid.gov/europe-

eurasia-civil-society) 

3,4 3,3 Inte 

tillgängligt 

  

 

R9: Förbättrade förutsättningar för befolkningens demokratiska ansvars-

utkrävande och deltagande i politiska processer inkl. främjande av fria val 

 
 

https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society
https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society
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                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 2015 Det 

svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2020 

Val på nationell nivå (http://www.eap-

index.eu). Ju närmare 1 desto bättre 

0,51 0,52 Inte 

tillgängligt 

  

Demokratiindex, Nations in Transit, på 

skalan 1-7 där lägre siffra indikerar 

utvecklad demokrati 

https://freedomhouse.org/article/nations-

transit-2015-democracy-defensive-

europe-and-eurasia   

4,86 4,93 4,75   

 

R 10: Friare och mer oberoende media 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 2015 Det 

svenska 

bidraget 

2015  

Mål 

2020 

Mediefrihet (, http://www.eap-index.eu). 

Ju närmare 1 desto bättre 

0,58 0,60 Inte 

tillgängligt 

  

Freedom House Freedom of the Press 

Index 

(https://freedomhouse.org/report/freedom-

press/ 

60 63, inte 

fri 

58 av 199, 

delvis fri 

  

IREX Media Sustainability Index , där 

siffror mellan 2-3 är ”nära hållbart” och 4 

”hållbart” 

https://www.irex.org/resource/ukraine-

media-sustainability-index-msi 

1,72 1,64 1,93   

 

R 11: Att Ukraina i högre grad uppfyller internationella och nationella åtaganden 

för mänskliga rättigheter, jämställdhet (inklusive EU:s strategi för jämställdhet), 

och icke-diskriminering 

 

http://www.eap-index.eu/
http://www.eap-index.eu/
https://freedomhouse.org/article/nations-transit-2015-democracy-defensive-europe-and-eurasia
https://freedomhouse.org/article/nations-transit-2015-democracy-defensive-europe-and-eurasia
https://freedomhouse.org/article/nations-transit-2015-democracy-defensive-europe-and-eurasia
http://www.eap-index.eu/
https://www.irex.org/resource/ukraine-media-sustainability-index-msi
https://www.irex.org/resource/ukraine-media-sustainability-index-msi
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                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2020 

Graden av respekt för 

mänskliga rättigheter 

(http://www.eap-index.eu). Ju 

närmare 1 desto bättre. 

0,72 0,73 Inte 

tillgängligt 

  

Graden av icke-diskriminering 

av HBTQ-personer, totalt 

resultat i %, ju högre 

procentsats desto mindre 

diskriminering (ILGA-Europé 

Rainbow Index, 

http://www.ilga-

europe.org/resources/rainbow-

europe) 

-4 (2012 års 

index) 

12 10   

 

R 12: Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att forma samhället 

och sina egna liv 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2020 

Andelen kvinnor (%) i det 

nationella parlamentet 

9,40 12 12 (inte 

valår) 

  

UNDP Gender Equality 

Index Value (där en lägre 

siffra indikerar bättre 

resultat) 

0,326 1,003 Inte 

tillgängligt 

  

Global Gender gap index, 

ju högre placering desto 

bättre levnadsvillkor för 

kvinnor 

(http://reports.weforum.org) 

64 av 136 länder 56 av 142 

länder 

67 av 145 

länder 

  

 

http://www.eap-index.eu/
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R 13: Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan länderna 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2020 

Bedömning av 

tillhandahållande av 

kommunala tjänster 

Tjänster av 

samma kvalitet i 

hela landet 

Basala 

tjänster till 

viss del 

utslagna i 

Donbass 

Basala 

tjänster till 

viss del 

utslagna i 

Donbass 

  

 

Måluppfyllelse 

 
Utvecklingen i landet rörande situationen för de mänskliga rättigheterna bedöms generellt vara off 

track, något som till stora delar kan härröras till den militära konflikten. Utvecklingen för det civila 

samhället och media visar dock på motsatt förhållande och är on track. Rapporter om olagliga 

frihetsberövanden, avrättningar, kidnappningar och misshandel är frekventa till följd av den väpnade 

konflikten och antalet officiellt registrerade internflyktingar uppgår till 1,6 miljoner där en majoritet är 

kvinnor. Vidare är minoriteter så som Krimtatarer utsatta till följd av den olagliga annekteringen av 

Krim.  

 

Under 2015 utarbetade regeringen tillsammans med aktörer från civila samhället en nationell strategi 

för mänskliga rättigheter ” National Human Rights Strategy”. Det är ett ramdokument som innefattar 

samtliga åtaganden som Ukraina har gentemot nationella, regionala och internationella regelverk 

rörande mänskliga rättigheter. Strategin syftar till att säkerställa att system finns på plats för att 

motverka brott mot mänskliga och främja ett rättssäkert klimat. Utöver strategin tog man även fram en 

handlingsplan för genomförande som i skrivande stund inte har antagits. 

 

Det civila samhället är aktivt och pådrivande i reformarbetet och har sedan vintern 2014 tagit en 

naturlig roll som förändringsaktör i det ukrainska samhället. Det finns en hög medvetenhet och 

kunskap hos civilsamhället kring de åtaganden som Ukraina bör uppfylla och genom skapandet av 

ovan nämnda plattformen ”Reanimation Package of Reforms” har man definitivt bidragit till att öka 

kvaliteten på de lagförslag som lagts fram under 2015. Totalt medverkade RPR till att lägga fram 70 

lagförslag inom de av regeringen prioriterade områdena och dialogen mellan regering och det civila 

samhället får sägas vara god och produktiv. Samtidigt som det civila samhället växer och stärker sin 

roll har Ukraina relativt sett få registrerade organisationer, 21 per 10 000 invånare, långt efter länder 

som Kroatien och Estland. Det finns även en bred uppfattning hos allmänheten att 

civilsamhällesorganisationerna inte nödvändigtvis representerar den vanliga befolkningen och dess 

behov.  

 
Medieklimatet i Ukraina domineras till stora delar av oligarker. Behovet av att ha en opartisk 

mediebevakning har ökat sedan konflikten utbröt och den ryska propagandan bidrar till att öka 

spänningarna i de drabbade regionerna. Den ukrainska befolkningens förtroende till media föll till 

rekordlåga nivåer under 2015. Euromaidan-revolutionen har generellt lett till en ökad efterfrågan på 

opartisk information och media, något som får ses som ett paradigmskifte och detta har även fått 

effekter på privatägd media som i större utsträckning än tidigare ser tittarnas/lyssnarnas förtroende 

som den viktigaste frågan snarare än lojalitet till regering och myndigheter. 2015 var dock ett år med 

flera stora framsteg inom medieområdet. Bland annat antogs en ny lag om offentlig tv-och radio som 

började verka redan i april 2015. Vidare godkändes ett nytt juridiskt ramverk för transparens inom 
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medieägarskap som dessutom innehöll bindande skyldigheter för media att avslöja sina ägare med 

start från mars 2016. Andra framsteg rör lagen om privatisering av statsägd press, avvecklandet av 

”Statliga kommissionen för offentlighetens moraliska skydd” och införandet av en strategi för att 

utveckla medialagstiftningen i enlighet med EU-normer, inklusive en plan för att uppfylla de 

åtaganden gällande media som finns i Associationsavtalet. 

    

Kvinnors politiska och ekonomiska deltagande är fortfarande lågt i Ukraina trots att de utgör en stor 

del av arbetskraften, är välutbildade och på många sätt varit drivande i det civila samhället de senaste 

åren. Antalet valda kvinnor i parlamentet ligger långt under det europeiska genomsnittet, 12 % mot 

knappt 24 %. Det politiska samtalet genomsyras av könsstereotypa uttalanden och en 

medierapportering som fortfarande kan sägas vara traditionell i sin syn på kvinnors och mäns roller i 

samhället. Den nuvarande lagstiftningen rörande valsystem och kampanjfinansiering är på många sätt 

till kvinnors nackdel. Det har dock skett små framsteg gällande kvinnors politiska deltagande då det 

under 2015 antogs en lag om lokalval med krav på 30% kvinnor på partilistorna. Detta bidrog till att 

föra upp frågan kring jämställdhet på den politiska agenda och enligt undersökningar gjorda av 

Sidastödda Committee of Voters of Ukraine
20

 hade 310 av 430 partilistor uppfyllt kraven under 

lokalvalen hösten 2015. Lagen understöds dock inte med sanktioner i de fall partierna inte uppfyller 

kraven och bör därmed endast ses som en delseger. Kvinnor har även drabbats oproportionerligt 

mycket på grund av konflikten då många förlorat sina arbeten i samband med flykt. Detta har lett till 

nya sårbara grupper och en utsatthet för fattigdom som inte tidigare fanns.  

 

Medan EuroMajdan-revolutionen i mångt och mycket var det ukrainska civila samhällets stora 

framgång så har HBTQ-personer inte haft samma framgång i deras kamp för att synliggöra sina behov 

och rättigheter. De utgör fortfarande en av de mest sårbara grupperna i samhället och hatbrott i form 

av misshandel, hot och förstörelse av egendom är dessvärre en del av vardagen. Detta är starkt kopplat 

till de allmänna traditionella samhälleliga normerna men även till de ökade högerextrema partierna och 

den pågående konflikten där rysk propaganda kring ett ”moraliskt förfallet väst” är en del av den 

politiska diskursen i de drabbade regionerna.  

 

Konflikten i de östra delarna har under 2015 fortsatt och flera vapenvilor ingicks med skiftande 

resultat. De humanitära behoven är stora, framför allt i de icke-regeringskontrollerade områdena och 

återuppbyggnadsbehoven i de regeringskontrollerade områdena är enorma. Skador på kritisk 

infrastruktur så som vatten- och värmeledningar, skolor, transport och hälsoinrättningar gör att de mest 

basala tjänsterna inte fungerar som förr. Administrationerna för Donetsk och Luhansk har 

omlokaliserats och är tillsammans med ett stort antal andra städer i behov av stöd för att bygga upp 

den lokala administrationen igen för att kunna erbjuda medborgarna bastjänster.  

 

Insatsportföljens genomförande
21

 

 

Portföljen består till stor del av stöd till organisationer inom det civila samhället. Dessa har på olika 

sätt bidragit till att driva utvecklingen framåt samtidigt som deras roll som ”watch-dog” har stärkts.  

Det svenska stödet till tv-stationen Hromadske TV
22

 har i ett annars hårt oligarkkontrollerat 

medielandskap haft en viktig roll som oberoende röst för opartisk nyhetsinformation. Här har även 

stödet till den ledande medieorganisationen Telekritika
23

 varit instrumentellt då de aktivt arbetat för att 

synliggöra och avslöja den ryska mediepropagandan för den breda publiken. Organisationen 

Independent Association of Broadcasters
24

 har varit drivande i att analysera och diskutera reformerna 

inom medieområdet i tätt samarbete med sändningsmyndigheten. De tre ovan nämnda 

organisationerna har samtliga spelat en avgörande roll i årets största medieframgång; att få till stånd ett 

                                                           
20

 “Core support to Committee of Voters of Ukraine”, PLUS-id 55070022 
21

 Se även resultatområde 2 för portföljens genomförande 
22

 “Core support to Hromadske TV”, PLUS-id 55070076 
23

 “Core support to Telekritika”, PLUS-id 55070088 
24

 ”Core support to Independent Associations of Broadcasters”, PLUS-id 55070036 
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icke-kommersiellt offentligt tv-och radiobolag och samtliga representeras i den styrelse som valdes 

under hösten 2015. 

 

Organisationerna Kharkiv Human Rights Group
25

 och Ukrainian Helsinki Human Rights Union
26

 har 

under året aktivt arbetat med att övervaka utvecklingen rörande mänskliga rättigheter. Bland annat har 

man erbjudit juridisk hjälp till internflyktingar som på olika sätt förlorat eller inte haft tillgång till 

viktiga persondokument så som födelse-och äktenskapsattester.  

 

Tack vare stöd från Sida har dokumentärfestivalen DocudaysUA
27

 under de senaste åren etablerat sig 

som en av viktig plattform för att sprida kunskap om och främja mänskliga rättigheter i Ukraina. 
 

Sidas stöd till Gay Alliance Ukraine
28

 har under året bidragit till att GAU ökat sin närvaro i regionerna 

med flera nya center ”Queer Home”. Dessa center ger HBTQ-personer en fristad, ett ställe där de kan 

känna sig trygga och få träffa andra aktivister och ordna utbildningar och planeringsaktiviteter för att 

öka kunskapen i det ukrainska samhället om HBTQ-personers rättigheter. Man genomförde KyivPride 

som 2015 för första gången fick stöd i paraden av två Rada-ledamöter.  

Hösten 2015 ingicks ett avtal med Kvinna till Kvinna Foundation
29

 för en uppstartsfas där man 

undersöker möjligheter att etablera organisationen i landet för att arbeta med kvinnors aktiva 

deltagande i freds-och försoningsprocessen och genomförande av FN:s resolution 1325.   

Slutsatser:  

 Utvecklingen i landet rörande situationen för de mänskliga rättigheterna bedöms generellt vara 

off track vilket till stora delar kan härröras till den militära konflikten, även om utvecklingen 

för det civila samhället och media visar på en utveckling i motsatt riktning. Det finns dock 

exempel på att många av de nödvändiga reformerna går i rätt riktning om än långsamt. Det 

svenska stödet till kvinnors politiska deltagande och ett ökat fokus på kvinnors ekonomiska 

egenmakt är fortsatt relevant och ger ett tydligt svenskt mervärde.  

 Under 2015 har civila samhället ytterligare stärkt sin roll som förändringsaktör med flera 

exempel på konkreta resultat i form av lagförslag. Fortsatt stöd genom kärnstödsprogrammet 

är motiverat och bedöms vara relevant vad gäller djup och bredd på insatserna. Det svenska 

kärnstödsprogramet är en tydlig nisch och stödets utformning bedöms bidra till 

organisationernas långsiktiga arbete med att driva på reformer. Antalet organisationer kommer 

troligen att reduceras under 2016 för att stärka det kvalitativa arbetet då formerna för 

programmet är mycket arbetsintensiva och kräver tydlig dialog med partnerorganisationerna. 

2.4 Resultatområde 3: Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan 

och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar 

R 14: Att partnerländerna i högre grad uppfyller EU:s regelverk och internationella 

överenskommelser för miljö, klimat och energi 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

                                                           
25

 “Core support to Kharkiv Human Rights Group”, PLUS-id 55070024 
26

 ”Core support to Ukrainian Helsinki Human Rights Union”, PLUS-id 55070039 
27

 ”Docudays UA”, PLUS-id 55070055, 55070079 
28

 ”Core support to Gay Alliance Ukraine”, PLUS-id 55070057 
29

 Stöd till Kvinna till Kvinna inledningsfas, PLUS-id 55070086 
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Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall 

2015 

Det 

svenska 

bidraget 

2015  

Mål 

2020 

Energi, lagstiftningskonvergens och 

energipolitik (http://www.eap-index.eu). Ju 

närmare 1 desto bättre. 

0,41 0,43 Inte 

tillgängligt 

  

EU Association Agreement Implementering 

Miljö, där 1 indikerar helt i linje med plan 

http://www.eurointegration.com.ua/navigator/ 

Inte tillgängligt Inte 

tillgängligt 

1 av 

1delvis 

  

 

R 15: Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och 

civilsamhälle 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 2015  
Mål 2020 

Miljö och hållbar 

utveckling 

(http://www.eap-

index.eu). Ju närmare 1 

desto bättre. 

0,59 0,48 Inte 

tillgängligt 

  

 

R 16: Mer hållbar samhällsservice inom områden som vatten och avlopp, 

avfallshantering, energieffektivisering och förnybar energi 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2014 

Utfall 2015 Det svenska 

bidraget 

2015  

Mål 2020 

Hållbar energisektor, 

transitionsindikator där  

högre siffra mellan 1 

och 4+ indikerar hur 

långt man har kvar till 

uppnådda reformer 

http://2015.tr-

ebrd.com/en/reforms/ 

2,33  2,33 2 + (annat 

mätningssystem 

används from 

2015) 

  

http://www.eap-index.eu/
http://www.eurointegration.com.ua/navigator/
http://www.eap-index.eu/
http://www.eap-index.eu/
http://2015.tr-ebrd.com/en/reforms/
http://2015.tr-ebrd.com/en/reforms/
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Måluppfyllelse 

 

Utvecklingen mot det förväntade resultatet bedöms vara delvis off track vad gäller reformarbetet i 

stort. Energisektorn har länge varit en av de mest korruptionsdrabbade och landet dras fortfarande med 

svag kapacitet hos de ansvariga ministerierna och under året uppdagades flera korruptionsskandaler 

vilka fick till följd att det i skrivande stund fortfarande inte finns ansvarig minister för miljö. Trots att 

EU- integrering är högt prioriterat saknas fortfarande en koordinerad ansats för de olika ministerierna, 

t.ex. mellan miljöministeriet och regionministeriet och ett mer strategiskt ledarskap skulle behövas för 

att få fart på reformprocesserna. Det finns en rad utmaningar, bland annat rörande lagar och 

regleringar som i dagsläget inte är i linje med EU acquis. Samtidigt saknas en långsiktig strategi för att 

möjliggöra energisektorns fulla potential när det kommer till energieffektivisering och detta 

tillsammans med administrativa hinder inverkar negativt på utvecklingen och reformtakten. Detta till 

trots såg vi under 2015 vissa framsteg vad gäller civila samhällets arbete med att förbereda lagar för 

miljökonsekvensbedömningar.  

 

Regeringens strävanden efter att få bort skevheter i marknadspriser för energi genom att introducera 

allmänna marknadspriser för energi och allmännyttiga tjänster möter motstånd från den politiska 

oppositionen. Under 2014-2015 höjdes gaspriserna trefaldigt som en del av kriterierna för IMFs 

lånepaket och introduktionen av riktade subventioner för låginkomsttagare behöver utvecklas 

ytterligare för att få bort de barriärer som fortfarande finns gällande effektivitetsförbättrande 

investeringar. 

 

I och med konflikten har frågan rörande energisäkerhet fått ökat fokus på bekostnad av andra i 

jämförelse mindre brännande frågor så som energieffektivisering. Samtidigt har konflikten inneburit 

negativa konsekvenser för miljön i de drabbade områdena, skogsbränder till följd av beskjutning och 

grundvatten som riskerar att förorenas är problem som är en direkt följd av konflikten. 

 

Ser vi till utvecklingen inom samhället i stort, civilsamhället och näringslivet bedöms utvecklingen 

vara on track då det finns en ökad medvetenhet bland medborgarna när det kommer till miljöfrågor 

och här har det civila samhället en viktig roll i att sprida information, öka medvetenheten (som dock 

får sägas vara låg i jämförelse med det europeiska genomsnittet), kunskapen kring miljöfrågor och 

behovet av en omställning i samhället.  
 

Insatsportföljens genomförande 

 

Det svenska stödet riktas mot områden där ukrainska myndigheter behöver utarbeta en strategi för att 

uppfylla EUs regleringar inom Associationsavtalet och andra internationella åtaganden inom 

miljöområdet. Genom svenskt stöd via Naturvårdsverket
30

 har arbetet med att få fram en miljöstrategi 

“Environmental Strategy 2020” fortsatt under året. Arbetet omfattar förutom strategiframtagandet 

approximering och konvergensåtgärder för bland annat sophantering och luftkvalitet. På grund av 

svagt ledarskap har detta arbete gått trögt.  Trögheten på ministeriet kompenseras dock av ett aktivt 

arbete från det civila samhället där stöd till organisationerna MAMA – 86
31

 och Environment-People-

Law
32

 har möjliggjort deras deltagande i att utveckla och driva för att lagen om 

miljökonsekvensbedömningar ska antas i enlighet med internationella standarder. Environment-

People-Law har även haft en drivande roll i att undersöka och rapportera om miljöproblem i krigets 

spår och genomfört träningar för domare i frågor som rör mänskliga rättigheter och miljöskydd. 

 

Samarbetet med East Europe Foundation
33

 gällande delfinansiering av demonstrationsprojekt inom 

energieffektiviseringsområdet har haft positiva effekter på de medverkande städernas kapacitet att 

                                                           
30

 The Swedish Environment Authority (SEPA) Environment Programme Preparation, PLUS-id: 55070081 
31

 Mama-86 Core Support 2014-2016, PLUS-id: 55070058 
32

 NGO Environment-People-Law Core Support, PLUS-id: 55070042 
33

 EEF "Partnership for Better Energy Use", PLUS-id: 55070050 
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utveckla projekt. Pilotprojekt har genomförts i Lviv-regionen där man bland annat valt ut förskolor 

och Lviv–regionens blodtransfusionscenter. I samtliga fall har man kunnat visa på effektivare 

användning av energi. 

 

Den största delen av det svenska stödet inom portföljen går till energieffektiviseringsprojekt, framför 

allt inom fjärrvärme. Detta sker genom storskaliga stöd till EBRD
34

 och NEFCO
35

, där medel används 

för teknisk assistans, förstudier och projektgenomförande. Förutom dessa är Sverige även en av de 

största givarna till energilånsfaciliteten Eastern Europe Environment and Energy Efficiency 

Programme (E5P)
36

. Under 2015 godkändes tsex stora projekt med E5P-finansiering, bl.a. ett 

fjärrvärmeprojekt i Chernivtsi och ett projekt rörande en fabrik för avloppsvatten/biogas i Lviv. 

Svenskt stöd ges även för att finansiera mindre demonstrationsprojekt inom fjärrvärme genom NEFCO 

– DemoUkrainaDH
37

. DemoUkraina är det enda program som finansierar mindre fjärrvärmeprojekt – 

upp till 1 miljon EUR –vilket gör det attraktivt för även små till medelstora kommuner att genomföra 

projekt.  

 

Sverige ger stöd till Världsbanken i form av teknisk assistans till “National Commission for 

Regulation of Energy and Communal Tariffs”
38

 för att introducera fjärrvärmetariffer som baseras på 

den faktiska konsumtionen.  

 

Under året avslutades projektet "Education for Sustainable Development in Action"
39

 vars syfte var att 

öka medvetenheten hos lärare, skolelever och deras familjer kring miljöfrågor och hur man lever 

hållbart. Lärare har utbildats i hållbar utveckling och de har i sin tur lärt barnen hur man bland annat 

kan minska användningen av vatten och energi samt återvinna sopor. Barnen och ungdomarna har 

påverkat föräldrar och bekanta till bättre miljöval och på så sätt kunnat spara pengar och bidra till en 

bättre miljö. Tack vare projektet lyckades de deltagande skolorna reducera användningen av vatten, 

energi och avfallshantering med 10-25 % till följd av ökad kunskap och ändrade beteenden.  

 

Slutsatser:  

 Reformtakten kan dessvärre fortfarande konstateras vara långsam även inom denna sektor och 

off track på det stora hela. Miljöministeriet saknar starkt ledarskap och har svag intern 

kapacitet för att genomföra de reformer som krävs. Vidare ser vi en avsaknad av koordinering 

mellan viktiga ministerier och många utmaningar så som långsamma beslutsprocesser på 

kommunal nivå vilket försenar nödvändiga investeringar. När det gäller civilsamhällets 

engagemang och roll så är dock utvecklingen on track då dessa tagit en tydlig roll som 

informationsbärare och aktivt arbetar för att öka kunskapen om miljöfrågor hos allmänhet och 

näringsliv.  

 Insatsportföljen är ytterst relevant utifrån behoven i Ukraina och strategin. Behoven är fortsatt 

stora inom området och bedömningen är att det stöd som Sida ger är relevant utifrån långsiktig 

effekt och kapacitet både vad gäller stöd till reformarbete, investeringsincitament och det 

civila samhället. 

3. Synergier med andra strategier 

Utbetalt belopp inom andra anslagsposter
*
 som gick till 

landet/regionen 2015:  

65,7 MSEK 

                                                           
34

 Energy Efficiency and Environment Cooperation Fund, PLUS -id: 53060018 
35

 NEFCO Technical Assistance Fund Ukraine, PLUS-id: 71500050 
36

 Regionalt stöd, PLUS –id 55030134 
37

 DemoUkrainaDH investments – NEFCO, PLUS-id: 71500047 
38

 District Heating Regulatory Reform Programme, WB, PLUS-id: 55070052 
39

 Edu for Sustainable Development, Phase 2, PLUS-id: 53060030 
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Humanitära insatser, ap. 1  65,7 MSEK 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap. 5 3 MSEK 

Forskningssamarbete, ap. 32 NA 

Garantier NA 

Det humanitära stödet hanteras av Sidas humanitära enhet. Ukraina inkluderas i den lista över globala 

humanitära kriser som prioriterades 2015. Uppföljningen av det humanitära stödet har skett i tätt 

samarbete med ambassaden och flera uppföljningsresor har genomförts under året. Vidare har en 

gemensam dialog kring jämställhet förts och under 2016 kommer en studie för att undersöka synergier 

mellan det humanitära stödet och reformportföljen med fokus på sysselsättning att genomföras.    

Stöd till civilsamhället via ramorganisationerna Forum Syd, Naturskyddsföreningen LO/TCO:s 

biståndsnämnd samt SMR och PMU. Detta stöd är begränsat och uppgår till drygt 3 miljoner 

kronor/år. Det finns vissa synergier mellan detta stöd och stöd som ges inom ramen för det bilaterala 

samarbetet, t.ex. finns kopplingar till kärnstödsprogrammet. 

4. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör X% 

(uppgiften finns ej tillgänglig) 

Sveriges andel av totala biståndet utgör Y% 

(uppgiften finns ej tillgänglig) 

Givargemensam samarbetsstrategi 200X - 20XX 

undertecknat av [XX] givare  N/A 

Gemensamma EU-strategin gäller 201X- 201X  

Status på EU-gemensamprogrammering: N/A 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: EU, USAID, Tyskland, Canada, Sverige 

Sverige är den 5:e eller 6:e störste givaren 

Av EU MS är Sverige den näst störste givaren efter 

Tyskland 

Efter Euromajdan och ledarskiftet har Ukraina fått del av ökade givarmedel. Trots goda intentioner har 

givarsamordningen inte fullt ut hittat en fungerande struktur. Regeringens kapacitet har varit 

begränsad, givarna splittrade och det finns inte heller någon grund att bygga på. Inte sällan har 

politiska prioriteringar gått före samordning. Informell samordning givare emellan är därför i nuläget 

helt nödvändig, i synnerhet inom givartäta områden såsom energieffektivisering och decentralisering. 

Sverige leder för närvarande samordningen inom miljö och delar samordningsansvaret med EU inom 

privatsektorutveckling. 

5. Lärdomar och rekommendationer 

Se inledande slutsatser och rekommendationer.  

 

  


