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1 Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

 
Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utv. 
 

Mål1  Portfölj2 

1.  (ÖP) Länderna uppfyller i högre grad uppfyller EU:s krav för (AA/DCFTA).    

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag     

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad 
rättsstat 
 

   

3. En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet     

4. Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet och minskad korruption    

5. Ett mer effektivt rättsväsende i enlighet med europeisk standard     

6. Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel    

8. Ett mer pluralistiskt civilt samhälle     

9. Förbättrade förutsättningar för demokratiskt ansvarsutkrävande och deltagande     

10. Friare och mer oberoende media    

11. Åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-diskriminering    

12. Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att utforma sina liv    

13. Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan länderna    

 

Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot 

miljöpåverkan och klimatförändringar 

 
 

  

14. EU:s regelverk och int. överenskommelser för miljö, klimat och energi    

15. Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och civilsamhälle    

16. Mer hållbar samhällsservice som vatten och avlopp, avfallshantering, energi     

                                                      

1 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt;  

  Gul: Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt; Röd: Utvecklingen går bakåt. 
2 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant.  
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2 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
8 239 MSEK   

Utbetalat belopp hittills:  
5,89 miljarder SEK, varav 873 miljoner 
SEK i Ukraina 

Antal insatser 2018: 
56 

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

2018 var på många sätt ett relativt stabilt år, med få större förändringar i takt och framstegen i reformerna 

och det generella strategisammanhanget. Som beskrivet i förra årets rapport beror detta åtminstone till 

viss del på de kommande president- och parlamentsvalen 2019.   

En nyckelfaktor under 2018 var regeringens diskussioner med IMF gällande genomförandet av den 

pågående Extended Fund Facility. I december 2018 fattades beslut om en Stand-by Facility, vilken ger 

Ukraina tillgång till 3,9 miljarder US-dollar över valperioden. Förutom den makroekonomiska 

stabiliseringen har denna överenskommelse haft en viktig påverkan genom att förankra genomförandet 

av vissa reformer. För att nå en överenskommelse om förnyat IMF-stöd var den ukrainska regeringen 

tvungen att acceptera en rad åtgärder, som ytterligare steg mot en liberalisering av gaspriset för hushåll 

och tillskapandet av en antikorruptionsdomstol. IMF-överenskommelsen har även öppnat för ytterligare 

finansiellt stöd från Världsbanken och EU, liksom för nödvändiga reformåtaganden.  

Utvecklingen i Ukraina sker generellt i skuggan av den pågående ryska aggressionen. I november 2018 

ökade spänningarna sedan Ryssland öppnat eld mot tre fartyg ur den ukrainska marinen som försökte 

passera Kertjsundet. Som ett resultat, införde det ukrainska parlamentet ett undantagstillstånd i 30 dagar 

i tio ukrainska regioner. Lagen om återintegrering av Donbass trädde i kraft i februari 2018 och 

benämner explicit Ryssland som en aggressionsmakt och ockupant, som måste ta ansvar för att 

säkerställa rättigheter för de civila som lever i de icke-regeringskontrollerade områdena i östra Donbass. 

I överenstämmelse med denna lag tog den ukrainska försvarsmakten över ansvaret över operationen i 

östra Ukraina.  

Förändringar i strategisammanhanget utarbetas vidare under målbeskrivningarna i sektion 3 nedan 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Under 2018 skedde inga dramatiska förändringar av portföljen och karaktären i det svenska 

engagemanget, dock fanns ett större fokus på att följa upp och försäkra genomförandet av de många 

större bidrag som avtalades 2017. Fokus har också legat på att avsluta visst stöd och genomföra 

revisioner liksom att säga upp stöd till lågpresterande projekt. 

  Tabell 1. Givarkontext 

 Gemensamma EU-strategin gäller 2014–2020  

 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: EU, USA, Tyskland, Kanada, Japan 

Sverige är den sjunde största givaren. 

Av EU:s medlemsländer är Sverige den tredje största 

givaren. 

EU-delegerat samarbete: 30MEUR mottages från EU-kommissionen under perioden 2014–2020 inom 

stödområdet 2  
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I Ukraina fokuseras det svenska stödet främst på demokrati, jämställdhet och civilsamhälle, samtidigt 

som det finns ett visst motstånd hos många andra givare att engagera sig inom dessa områden. Detta 

innebär att Sverige kvarstår som största givare inom områden som media (public service), stöd till och 

utveckling av civilsamhället, jämställdhet och decentralisering. Sverige har en ledande och/eller  

koordinerande roll inom dessa sektorer. Genom vårt strategiska stöd spelar Sverige även en viktig roll 

inom områdena återhämtning efter konflikt, marknadsutveckling, samt energi- och miljö. Ambassaden 

för inom alla dessa områden en nära dialog med både ukrainska motparter och internationella givare. 

2.3  Synergier med andra svenska strategier 

Eftersom det omedelbara behovet, och därmed även finansiering av humanitärt bistånd, i östra Ukraina 

minskar arbetar ambassaden aktivt med att stödja aktörer som bridrar till en övergång från humanitärt- 

till utvecklingsstöd genom UNDP, Kvinna till Kvinna och Världsbanken.  

 

Inom resultatområde 1 finns det ett flertal kopplingar till Sidas regionala program, bland annat 

Europeiska utvecklingsbankens/EBRD:s program för kvinnor inom affärsvärlden och tankesmedjan 

CEPS (Center for European Policy Studies) handbok om frihandelsområdet mellan EU och Ukraina 

(DCFTA). Ambassaden och Sida har bidragit till lanseringen och spridningen av denna handbok.  

 

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Resultatområden    200 MSEK 

 

1. Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 20,36 MSEK  

 

2.a. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad  49,84 MSEK 

rättsstat med fokus på stärkt offentlig förvaltning och rättsväsende    

 

2.b. Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad  85,48 MSEK 

rättsstat med fokus på ökat åtnjutande av mänskliga rättigheter och stärkta  

möjligheter att utöva demokratiskt inflytande 

 

3. Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft  44,20 MSEK 

 

Det har skett en generell och fortlöpande positiv utveckling inom samtliga resultatområden, något som 

varit särskilt tydligt inom program som erhållit långsiktigt stöd. Framsteg inom resultatområde 1: Den 

ekonomiska utvecklingen är generellt positiv. Ett av de största problemen är det i Ukraina finns en brist 

på samstämmighet mellan olika strategier och policyer. Resultatområde 2a: Goda framsteg inom reform 

av offentlig förvaltning, där det finns både en politisk vilja och ett genomgående brett stöd. Avseende 

resultatområde 2b, åtnjutande av mänskliga rättigheter och stärkta möjligheter att utöva demokratiskt 

inflytande, är resultaten  blandade och här spelar Sverige en betydelsefull roll inte minst genom stöd till 

medier och det civila samhället. Inom resultatområde 3 finns vissa utmaningar både avseende 

implementeringen och  med att identifiera lämpliga åtgärder.   
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Portföljens relativa sammansättning har påverkats av två huvudsakliga faktorer. För det första har stödet 

ökat till resultatområde 2, både avseende stöd till reform av offentlig förvaltning och decentralisering 

(2a), och till medier och civilsamhälle (2b). Resultatområde 2 är för närvarande starkt, särskilt inom 

område 2b som bidrar med mycket svenskt mervärde, med synergivinster och starka kopplingar till 

berörda parter. För det andra finns en strävan att öka portföljandelen inom resultatområde 3 i linje med 

halvtidsöversynens rekommendationer, vilket har varit delvis framgångsrikt. En märkbar proportionell 

minskningen har skett i resultatområde 1, vilket kommer att behöva öka för att balansera 

sammansättningen i portföljen.  

3.1  Att partnerländerna i högre grad uppfyller EU:s krav för att ingå och 

tillämpa associeringsavtal, inklusive fördjupade frihandelsområden 

(AA/ DCFT A). 

Mål 1. Stärkt kapacitet hos institutioner för fortsatt ekonomisk integration med EU 

Strategimål  

Den generella trenden är fortsatt positiv, dock är implementeringen av AA/DCFTA försenad. Enligt den 

ukrainska regeringen har Ukraina uppfyllt 44 procent av de aktuella åtagandena, medan den oberoende 

tankesmedjan Ukrainian Centre for European Policy anser att 28 procent har uppfyllts.3 Exporten till 

EU ökade med nästan 10 procent 2018, i jämförelse med 2017. Utländska direktinvesteringar utgör 

fortsatt endast en liten del av Ukrainas ekonomi  och motsvarar 1,7 procent av BNP.4 

Ukraina verkar fokusera på att uppfylla de åtaganden i associeringsavtalet som kan resultera i  påtagliga 

fördelar för landet, är enkla att genomföra eller är kopplade till det internationella samfundets 

konditionalitet. Finanssektorn är ett område inom vilket det skett betydande framsteg när det gäller 

anpassning till EU. Det handlar bland annat om nya regelverk, hantering av dåliga lån och bestämmelser 

för systemet för insättningsgarantier. Dessa områden bevakas av IMF och regleras av den kanske mest 

effektiva offentliga institutionen, Ukrainas Nationalbank.5  

Inom andra huvudområden, som fytosanitära standarder, finns en avtagande utvecklingstakt. Detta 

väcker frågor om viljan att genomföra mer komplexa reformer. Genomförandet av de olika 

reformområdena riskerar att bli än mer ojämnt allt eftersom de enkla resultaten och snabba belöningarna 

blir allt färre, samtidigt som möjligheterna att vinna direkta politiska poänger minskar. 

Portfölj  

Portföljen saknar specifikt stöd till uppfyllandet av AA/DCFTA. Den planerade strategin rörande ett 

eventuellt samarbete med en exportmogen sektor i enlighet med Ukrainas exportstrategi har visat sig 

svår att förverkliga på grund av bristande koordinering från ukrainsk sida. Att istället tillämpa en 

sektoröverskridande strategi, som sammanför områden där det redan finns momentum i reformarbetet, 

kan vara mer effektivt. Ett exempel på detta är EBRD:s Multi Donor Account (med ett flertal bank-, 

                                                      

3 http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zvit_4_LAST_ENG.pdf  
4 EU Delegation trade statistics newsletter, February 2019 
5https://voxukraine.org/en/ministry-of-social-policy-ministry-of-finances-and-ministry-of-economy-the-

reformers-of-2018/  

http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zvit_4_LAST_ENG.pdf
https://voxukraine.org/en/ministry-of-social-policy-ministry-of-finances-and-ministry-of-economy-the-reformers-of-2018/
https://voxukraine.org/en/ministry-of-social-policy-ministry-of-finances-and-ministry-of-economy-the-reformers-of-2018/
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investering- och energirelaterade delprojekt) som har integrerat uppfyllandet av associeringsavtalet i 

projekten. Genomförandet av detta resultatmål behöver stärkas, vilket kommer att prioriteras. 

Mål 2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag som utgör en större del av 

ekonomin  

Strategimål  

Sektorn för små och medelstora företag (bortsett från mikroföretag) är generellt  dynamisk med ett flertal 

växande områden, som IT, jordbruk och industri.6 En del framsteg har gjorts gällande avreglering, 

särskilt med att förenkla skatte- och tullhantering.7 Förväntningarna rörande det nyinrättade 

utvecklingskontoret för små och medelstora företag (SMEDO) under finansministeriet har inte infriats. 

Istället för att utgöra en plattform  för samverkan mellan olika ministerier i frågor rörande regelverk och 

lagstiftning, fokuserar man på utbildning och information direkt till företagen. De biståndsfinansierade 

strukturerna (Business Ombudsman och  Better Regulation Delivery Office) fungerar istället i första 

hand som drivkrafter för små och medelstora företags intressen. 

Portfölj  

Ambassaden hade högt ställda förväntningar på dialogen med Finansministeriet inför framtagandet av 

en utvecklingsstrategi för små och medelstora företag, liksom ett utvecklingskontor för dessa företag 

(SMEDO). Dock har inget av dessa levt upp till Finansministeriets utfästelser och de saknar dessutom 

adekvat stöd från regeringen. Framtagandet (med svenskt stöd) av en sammanhängande 

innovationspolicy resulterade på liknande sätt endast i att regeringen skapade ett ’Innovationskontor” 

(Innovation Devlopment Office) istället för att utveckla en hållbar förändringsstrategi. Dessa 

erfarenheter aktualiserade ett behov att omvärdera och ändra inriktning av portföljen. Av denna 

anledning har Sida i större utsträckning börjat söka samarbeten med icke-statliga aktörer, och under 

2018 kompletterades portföljen med stöd till Beetroot Academy, en NGO som erbjuder kommersiella 

IT-kurser i tretton län i Ukraina (upp till totalt 20 län planeras).  

Med undantag av stödet till Beetroot Academy och till jordbrukssektorn tillsammans med 

utvecklingsorganisationen ITC (International Trade Center), ligger ambassadens fokus i första hand på 

utveckling av regelverk och policyer. Detta fokus förväntas kvarstå. De största givarna, som USAID 

och EU/EBRD, bedriver omfattande program som erbjuder direkt stöd till små och medelstora företag, 

men ambassaden har begränsade  möjligheter att skapa mervärde genom liknande program.  

3.2 Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer 

utvecklad rättsstat  

Mål 3: En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet att 

genomföra reformer för EU-närmandet 

Strategimål  

Reformerna inom förvaltning av de offentliga finanserna rör sig långsamt åt rätt håll. Den nytillträdda 

finansministern (november 2018) har bekräftat att genomförandet av redan överenskomna reformer ska 

                                                      

6https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395280009849&d=&pagename=EBRD%2FContent%2FD 

ownloadDocument – Ukraine Private Sector Diagnostic  
7 Reanimation Package of Reforms ‘Roadmap of Reforms 2019-2023Kyiv 2018, sida 46-47 
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fortsätta. Finansministeriet fortsätter sina ansträngningar att öka transparens och förutsägbarhet inom 

budgetprocessen. I december 2018 infördes lagar om det medelfristiga finanspolitiska ramverket. 

Gällande skattesystemet är reformerna försenade på grund av omorganisation och uppdelning av ansvar, 

vilket beslutades av regeringen i december 2018.  

Mer information om reform inom offentlig förvaltning finns under avsnitt 4 längre ner i texten. 

Portfölj  

Ambassaden fortsätter att bygga upp en portfölj inom förvaltning av offentliga finanser (PFM), som 

inkluderar stöd till både budgetarbete och skattereformer i Ukraina. I budgetarbetet har Sverige tagit 

betydande steg för att förbereda genomförandet av Komponent 1 av EU4PFM:s omfattande stödprogram 

till PFM-reformer i Ukraina. Stödet till jämställdhetsintegrering i budgetprocessen (Gender Budgeting) 

fortlöper (2014–2020) och för att skapa synergier med nuvarande och framtida stöd till PFM, har Sverige 

inlett ett stöd till ett certifierat PFM-program, som implementerades av Kyiv School of Economics. 

Programmets målgrupp är regeringstjänstemän på mellannivå och universitetslärare som undervisar i 

förvaltning av offentliga finanser.  

Inom skatteområdet utvecklas nu ett samarbetsprojekt mellan Skatteverket i Sverige och dess 

motsvarighet i Ukraina. En förberedande studie inleddes 2018 och innebär bland annat ett antal 

studieresor till Kiev och Stockholm. I februari 2018 genomfördes, med medverkan från Sverige och ett 

antal EU-länder, en utvärdering av det ukrainska Skatteverket med hjälp av det så kallade TADAT-

verktyget.  

Mål 4: Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet utifrån principer om icke-

diskriminering och lika rättigheter och med minskad korruption 

Strategimål  

Det har tagits många initiativ för att modernisera tillhandahållandet av administrativa tjänster till 

medborgare. Men trots omfattande stöd från olika givare är majoriteten av dessa administrativa tjänster 

ännu inte användarvänliga.8 Den 17 januari 2018 godkände regeringen The Development Concept of 

Digital Economy and Society in Ukraine för perioden 2018–2020. Detta blev ett av de huvudsakliga 

ramverken för främjande av e-tjänster i Ukraina. En Unified State Portal for Administrative Services har 

lanserats och det pågår även annan utveckling, exempelvis skapas ett system för utbyte av data mellan 

myndigheter samt ett system för e-legitimationer. 

Lokalt självstyre och decentralisering har fortsatt att gå framåt under 2018. Genom sammanslagningar 

av mindre kommuner har 878 nya kommuner bildats sedan 2015 (vilket motsvarar 37,7 procent av 

Ukrainas landyta). I maj 2018 antogs en lag som tillåter även större städer i ett län att ingå i en 

sammanslagen kommun. I februari 2019 hade 35 sådana städer ingått i kommunsammanslagningar. 

Decentraliseringen pågår även i olika samhällssektorer. Exempelvis hade 753 nya skolor (”hub 

schools”) skapats i slutet av 2018. Dock finns det fortfarande omfattande problem med lagstiftningen, 

vilket hämmar vidare decentralisering.  

 

                                                      

8 OECD Sigma Baseline Measurement Report: Public Administration in Ukraine, June 2018. 
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Portfölj  

Portföljens sammansättning är fortsatt relevant. Reform av offentliga tjänster och dessa tjänsters 

kvalitet, samt decentralisering och en reform av lokalt självstyre, är högt prioriterade av både ukrainska 

regeringen och andra givare, inklusive EU. Under 2018, gjorde Donor Board on Decentralization ett 

flertal uttalanden riktade till regeringen och parlamentet om vikten av att påskynda antagandet av lagar 

som krävs för fortsatt decentralisering. Genom stöd från Sida har de sammanslagna kommunerna 

förbättrat sina upphandlingsprocesser och genom stöd från SKL, Sveriges kommuner och landsting, har 

ett betydande kapacitetsbyggande arbete påbörjats inom ramen för den nyligen instiftade Föreningen för 

sammanslagna kommuner i Ukraina. Under 2018 öppnades 26 medborgarkontor (TSNAP) för 

sammanslagna kommuner inom ramen för det EU-finansierade projektet U-LEAD, som i denna del 

implementeras av Sida. Betydande arbete har gjorts inom elektroniskt utbyte av data, där ”Trembita”-

plattformen syftar till att underlätta datautbyte mellan ministerier. Vidare har IT-systemet ”Vulyk” tagits 

fram för att digitalisera arbetet på de nyinrättade medborgarkontoren.  

Mål 5: Ett mer effektivt rättsväsende, som i högre utsträckning garanterar rätten till en 

rättvis rättegång, i enlighet med europeisk standard 

Strategimål  

Enligt sociologiska undersökningar litade endast 1,7 procent av de ukrainska medborgarna helt på 

domstolarna 2018 och den generella nivån av tilltro överskred inte 8 procent. Det kan därför konstateras 

att de reformer inom rättssektorn som lanserades efter Värdighetsrevolutionen inte har gett förväntade 

resultat. Mindre än 1 procent av medborgarna anser att rättsektorreformen är någorlunda lyckad.9  

Trots ett flertal krav från allmänheten om att förbättra rutinerna avseende urval och utvärdering av 

domare, är dessa rutiner praktiskt taget oförändrade. Vissa framsteg har gjorts genom att låta 

allmänheten utöva ett direkt inflytande i vid nominering av domare genom Public Integrity Council/PIC. 

Tack vare PIC har domarkandidaterna utvärderats även enligt särskilda kriterier avseende integritet och 

yrkesetik.  

Portfölj  

Det finns många givare inom detta område, men få aktörer har mandat och kapacitet att åstadkomma 

förändring. Ambassaden har hållit en fortsatt låg profil inom detta område, men följer reformarbetet 

nära och samarbetar med andra givare, främst EU. Sida har gett stöd till ”Filter the Judiciary!”-

kampanjen som genomfördes av NGO:n Center for Democracy and Rule of Law (CEDEM), vilket 

bidrog till att man kunde identifiera domarkandidater som inte klarade integritetskraven.  

Mål 6: Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel 

Strategimål  

Under 2017 antog Ukraina ny lagstiftning som kriminaliserar våld i hemmet och introducerade åtgärder 

för att motverka könsrelaterat våld. Detta inkluderar utbildning av domare och poliser, skyddade 

boenden, en stödlinje och även ett statligt register över fall relaterade till våld i hemmet. 115 000 fall av 

könsrelaterat våld rapporterades till polisen 2018.10 Det ökande antalet anmälningar av könsrelaterat 

                                                      

9 Democratic Initiatives Foundation public opinion poll on citizens’ perception of reforms 

https://dif.org.ua/article/9045  
10 Report of the Deputy Minister of Interior of Ukraine Tetiana Kovalchuk at the donor coordination meeting on 

gender-based violence chaired by Vice Prime Minister of Ukraine Ivanna Klympush-Tsyntsadze, 20 February 

2019 

https://dif.org.ua/article/9045
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våld indikerar att regeringen reagerar mer effektivt och att allmänhetens förtroende för polisen växer. 

Istanbulkonventionen är ännu inte ratificerad (se mer nedan under mål 12). 

Portfölj  

Sverige bidrar med viktigt stöd till Ukraina inom detta område via regionala projekt (stöd till 

Europarådets handlingsplan i Ukraina 2018–2021 och regionala Indevelops internationella 

utvecklingsprogram (ITP), som genomförs av den svenska polisen och Kvinna till Kvinna). Europarådet 

är centralt för kapacitetsbyggande hos lokala aktörer som bland annat arbetar för att stärka lagstiftning 

mot könsrelaterat våld. Stödet till Kvinna till Kvinna innebär stöd till lokala kvinnoorganisationer i 

Ukraina. Dessa organisationer arbetar mot könsrelaterat våld, bland annat för genom att förbättra 

skyddet för våldsutsatta kvinnor, med att förespråka ratificeringen av Istanbulkonventionen liksom att 

verka för införande och efterlevnad av lagar. 

Mål 8: Ett mer pluralistiskt civilt samhälle inklusive politiska partier med stärkt folklig 

förankring 

Strategimål  

Civilsamhället spelar alltjämt en stor roll i reformarbetet, då de både formulerar och förespråkar 

reformer, liksom deltar i att följa upp genomförandet. Inom många reformområden är 

civilsamhällesorganisationer viktiga partner till regeringen. Samtidigt har civilsamhället på senare tid, 

under 2018, utsatts för ökat tryck från myndigheter och vissa tecken på ett minskat demokratiskt 

utrymme har uppmärksammats. Under 2018 har rapporterats 140 fall av attacker mot antikorruptions-

aktivister (inklusive mord). Dessutom finns kontroversiell lagstiftning som om e-deklarationer för 

antikorruptionsaktivister samt även lagförslag som kan göra det mer betungande för 

civilsamhällesorganisationer att redovisa inkomster. 11    

Portfölj  

Ukrainska civilsamhällesorganisationer har varit huvudmottagare för Sveriges reformstöd i Ukraina. 

Ambassden har ett fortsatt fokus på kärnstöd till ukrainska civilsamhällesorganisationer genom i 

huvudsak två pelare. Den första pelaren omfattar direkt stöd till nyckelorganisationer som är aktiva inom 

”Reanimation Package of Reform” (RPR), den största koalitionen av civilsamhällesorganisationer i 

Ukraina, vilken fungerar som dels som ett slags kontrollorgan, dels engagerar sig aktivt i policyfrågor. 

Inom RPR finns över 70 organisationer och över 300 experter. Den andra huvudpelaren är samarbete 

genom stödorganisationer, som bland andra Think Tanks Development Initiative (TTDI), som skapat av 

International Renaissance Foundation och som stödjer en rad tankesmedjor med 

organisationsutveckling och mindre och mellanstora direkta stöd. Ambassadens stöd omfattar ett brett 

spektrum av olika tematiska områden, övervakande och undersökande mekanismer samt verktyg för att 

fortsätta bygga ett dynamiskt civilsamhälle.  

  

                                                      

11 Law on Assets e-Declaration for Anti-Corruption Activists - https://bit.ly/2S5mAuj ; draft Laws #6674 

https://bit.ly/2Bds2DH   and #6675  https://bit.ly/2kJLAoh  on additional reporting by NGOs 

https://bit.ly/2S5mAuj
https://bit.ly/2Bds2DH
https://bit.ly/2kJLAoh
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Mål 9: Förbättrade förutsättningar för befolkningens demokratiska ansvars-utkrävande 

och deltagande i politiska processer inklusive främjande av fria val 

Strategimål  

Majoriteten av de politiska partier som är representerade i parlamentet har påtalat vikten av att införa ett 

proportionellt valsystem med öppna partilistor under parlamentsvalen och de lokala valen. Detta har 

dock ännu inte realiserats. Så sent som i november 2017 antog parlamentet vid en första läsning (av två) 

ett lagutkast av en ny vallag. Cirka 4400 ändringsförslag presenterades inför den andra läsningen, vilket 

har försvårat fortsatt behandling.12 

Trots ett stort antal anmälningar avseende oegentligheter i samband med val, har de flesta inte kommit 

upp i domstol. Av dem som ställs inför rätta har de flesta frikänts eller fått symboliska straff. Det saknas 

etablerade kontaktvägar mellan allmänheten och den Centrala valkommissionen (CEC). Många av 

CEC:s beslut kritiseras av så väl allmänhet som experter. 

Portfölj  

Ambassaden har inte något institutionellt stöd under detta resultatmål, men Sverige stödjer genom 

Europarådets handlingsplan i Ukraina 2018–2021. Ambassaden bidrar samtidigt med ett antal initiativ 

för att öka ansvarsutkrävande hos statsmakten och för att öka allmänhetens deltagande. Detta har varit 

ett strategiskt beslut som fortsatt under 2018. 

Ambassaden stödjer ökad finansiell transparens hos politiska partier och utvecklingen av europeiska 

värderingar i ukrainsk politik genom att uppmuntra förtroende för politiska partier och för  parlamentet. 

Vidare stödjs även den interna politiska reformprocessen genom nationella opinionsundersökningar och 

genom att partners lägger fram rekommendationer för policyreformer. Ambassaden stödjer även 

utbildningar för policyexperter och analytiker i att förbättra politiska processer och vallagstiftning samt 

kontroll över partifinanser. Ambassaden har använt sig av olika metoder, som både inkluderar stöd till 

enskilda organisationer som till exempel NGO:n Center UA, och indirekt stöd via stödorganisationer 

som i TTDI. Som ett resultat av bland andra Center UA:s konsekventa arbete har parlamentet 

uppmärksammats på problem med ojämlik tillgång till politiskt inflytande och i en första läsning röstat 

igenom en ny vallag, som till stor del överensstämmer med ”Vitboken”, som tagits fram av 

civilsamhällesorganisationer efter omfattande konsultationer på en nationell och lokal nivå. Genom 

National Democratic Institute (NDI) stöds även arbetet med att öka kvinnors och HBTQ-personers 

inflytande i ukrainsk politik. 

Mål 10: Friare och mer oberoende media 

Strategimål  

Ukrainas public service-företag UA:PBC fortsätter att kämpa för att bli ett oberoende, effektivt och 

konkurrenskraftigt medieföretag. Under 2018 minskade dess finansiering från statsbudgeten med 29 

procent och personalen minskade med 45 procent. Dock var tillväxtdynamiken relativt positiv: andelen 

tittare på tv-kanalen UA:Persjyj ökade med 15 procent och andelen lyssnare på företagets 

radioutsändningar ökade med 42 procent. Förtroendet för public service har också ökat, speciellt under 

kritiska skeden, till exempel under införandet av det tillfälliga militära undantagstillståndet i november-

december 2018. Dagen då undantagstillståndet infördes var UA:Persjyj den näst populäraste 

                                                      

12 Draft Electoral Code of Ukraine https://bit.ly/2Uf8Fnk 

 

https://bit.ly/2Uf8Fnk
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informationskanalen i landet och tittarsiffrorna åttadubblades.13 Gällande journalisters säkerhet, ökade 

antalet attacker 2018,14 och straffrihet för brott mot journalister är ett fortsatt problem. Fortsatta brister 

i företagsledning inom public service underminerar dess stabilitet. Generellt sett skedde dock 

förbättringar gällande yttrandefrihet och mångfald av nyheter under 2018 och nyliga undersökningar 

påvisar en ökad tillit till alla typer av media både på nationell och regional nivå.15 

 

Portfölj  

Under 2018 fokuserade portföljen på att stärka public service som en effektiv institution, stärka 

lagstiftningen, särskilt gällande medieåtaganden i associeringsavtalet, motarbeta propaganda genom 

mediekunskap, förbättra mediers företagsförvaltning, öka deras hållbarhet och anpassa dem efter 

internflyktingars informationsbehov, etc. Den första organisatoriska och finansiella granskningen av 

UA:PCB av revisionsfirman EY resulterade i att ett ramverk formulerades, till stöd för övergången från 

en statskontrollerad mediekanal till en oberoende, effektiv och hållbar public service-organisation. 

UA:PBC har redan påbörjat reformarbetet. Ett fyraårigt samarbetsprojekt med Sveriges Radio bygger 

upp public service i Ukraina på  regional nivå, med fokus på digitalt innehåll. Ett pilotprojekt i staden 

Rivne slutfördes 2018. Sveriges Radio är redo att fortsätta sitt arbete under 2019 i ytterligare fyra 

regioner i Ukraina. Ambassaden fortsätter sitt program med kärnstöd till fyra NGO:er, vilka inkluderar 

en  expertgrupp inom medielagstiftning som fokuserar på medieåtaganden i AA/DCFTA, en 

medieövervakare som arbetar för att värna kvalitet och standards, en  förening för regionala och lokala 

medier samt ett oberoende medieföretag som skapades under Värdighetsrevolutionen.  

Mål 11: Att partnerländerna i högre grad uppfyller internationella och nationella 

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

jämställdhet), och icke-diskriminering 

Strategimål  

Mot bakgrund av den ryska aggressionen med den fortsatta väpnade konflikten i östra Ukraina och 

Rysslands olagliga annektering av Krim, har den politiska utvecklingen under 2018 inneburit en 

försämrad situation avseende respekten för de mänskliga rättigheterna. Det finns cirka 1,4 miljoner 

registrerade internflyktingar, varav många saknar ett socialt skyddsnät, särskilt utsatta grupper som 

kvinnor och barn. Under 2018 har utsattheten ökat för nationella minoriteter (särskilt Krimtatarer och 

romer). Under 2017 genomgick Ukraina en tredje undersökning av FN:s råd för mänskliga rättigheter 

inom (Universal Periodic Review, UPR). Under 2018 gjorde Ukraina endast begränsade framsteg inom 

den Nationella strategin för de mänskliga rättigheterna, vilket även gällde strategins Nationella 

handlingsplan. Betydande framsteg har samtidigt gjorts inom jämställdhet, vilket finns beskrivet under 

mål 12 nedan.  

Portfölj  

Under 2018 stärktes portföljen genom stöd till Center for Civil Liberties, vilket är en 

civilsamhällesorganisation som fokuserar på mänskliga rättigheter, med pågående betydande stöd till 

Kvinna till Kvinna, UN Women och NDI. Stödet till Center for Civil Liberties syftar till att säkerställa 

                                                      

13 UA:PBC Newsletter of 30 November 2018 
14 2018 report of Institute of Mass Information (Ukraine representative of Reporters without Borders)  

https://imi.org.ua/en/monitorings/235-violations-of-freedom-of-press-were-registered-in-ukraine-in-2018-imi-

research/  
15 2018 Media Consumption Survey сommissioned by USAID-Internews https://internews.in.ua/news/trust-in-

media-on-the-rise-in-ukraine-a-new-usaid-internews-media-consumption-survey-says/  

https://imi.org.ua/en/monitorings/235-violations-of-freedom-of-press-were-registered-in-ukraine-in-2018-imi-research/
https://imi.org.ua/en/monitorings/235-violations-of-freedom-of-press-were-registered-in-ukraine-in-2018-imi-research/
https://internews.in.ua/news/trust-in-media-on-the-rise-in-ukraine-a-new-usaid-internews-media-consumption-survey-says/
https://internews.in.ua/news/trust-in-media-on-the-rise-in-ukraine-a-new-usaid-internews-media-consumption-survey-says/
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att övervakningen av Ukrainas nationella och internationella åtaganden inom mänskliga rättigheter 

genomförs på ett inkluderande sätt och utifrån gräsrotsnivå. Detta sker genom organisationernas breda 

tematiska fokus samt exempelvis inhämtning av förstahandsinformation rörande mänskliga rättigheter 

som erhållits genom observationer från fältet (även situationen på det olagligt annekterade Krim och i 

östra Ukraina), drivande av rättsfall, samt påverkansarbete. Sida stödjer även FN:s övervakningsmission 

för de mänskliga rättigheterna i Ukraina (OHCHR/UNHRMMU).  

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

sina egna liv 

Strategimål  

Under 2018 prioriterade den ukrainska regeringen för första gången sina policyåtaganden inom 

jämställdhetsområdet i enlighet den årliga planen för 2018. Alla åtaganden genomfördes: i november 

2018 godkändes en förordning som uppdrar åt alla centrala verkställande organ att genomföra en 

genderanalys av gällande lagstiftning; det genomfördes en revidering av den Nationella handlingsplanen 

för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 för 2016–2020. Revideringen skedde som en 

uppföljning av den halvtidsutvärdering av handlingsplanen som genomförts med stöd från UN Women. 

Regeringen godkände det Statliga programmet för lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män 

2021, vilket bygger på BPfA, SDGs och CEDAW. Bestämmelser som diskriminerade kvinnor inom 

försvarsmakten ersattes av en ny lag som antogs i september 2018 och som föreskriver lika rättigheter 

och möjligheter för kvinnor och män inom försvaret. 2018 antogs ett antal viktiga normerande 

dokument, som ökar regeringens skyldigheter visavi CEDAW, FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, 

Pekingplattformen och vidare skydd av kvinnors rättigheter. Ukrainas statistiska centralbyrå inrättade 

ett interministeriellt råd för könsuppdelad data, vilket bidrar till att vidare institutionalisera 

jämställdhetsintegrering.  

Portfölj  

De ovannämnda resultaten uppnåddes genom den expertis som tillhandahölls genom ambassadens 

program. Sverige är den största givaren inom jämställdhet i Ukraina, och en tydlig röst för jämställdhet 

i alla relevanta fora.  Portföljen består av fyra omfattande projekt, vilka bidrar till resultatmålet och som 

utgör en ryggradför hela portföljen. Ambassaden gav stöd till nationell policyutveckling och till den 

politiska processen genom att stödja centrala reformer och genom stöd till gräsrotsorganisationer. En ny 

företeelse  2018 var lanseringen av UN Womens #HeforShe. Denna kampanj involverade 

opinionsbildare från olika områden som den akademiska världen, sport, kreativa sektorn, privata sektorn 

och regeringen. Utrikesministeriet gjorde offentliga utfästelser att verka för jämställdhet inom sitt 

verksamhetsområde.  

Mål 13: Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan länderna 

Strategimål  

2018 var säkerhetssituationen i östra Ukraina spänd och instabil. Trots ett antal förnyade åtaganden om 

att respektera vapenvilan, fortsätter konflikten med ständiga överträdelser. Systemet för 

tillhandahållande av sociala förmåner till internflyktingar är fortsatt tungrott, samtidigt som pensionärer 

bosatta på icke-regeringskontrollerat område har fortsatt svårt att få ut sina pensioner.   

Regeringen har antagit en handlingsplan för de icke-regeringskontrollerade områdena. Handlingsplanen 

välkomnades av det internationella samfundet, inte minst på grund av dess inkluderande karaktär och 

försök att minska avståndet mellan den ukrainska staten och dess medborgare i de icke-

regeringskontrollerade områdena. En lag om minåtgärder antogs av parlamentet i december 2018. Lagen 
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var förväntad sedan länge eftersom Ukraina tidigare saknat ett juridiskt regelverk för humanitär 

minröjning.  

Portfölj  

Ambassaden fortsätter att arbeta med myndigheter på lokal och nationell nivå för att uppmärksamma 

behovet av återhämtning och fredsbyggande i Ukraina. Under 2018 undertecknades en ny 

överenskommelse avseende ett treårigt program för återhämtning och fredsbyggande i östra Ukraina 

(som en del av det bredare programmet med stöd från EU, Danmark, Japan, Schweiz, Nederländerna, 

Norge, Polen och Kanada). Sverige var genom detta stöd den första givaren som prioriterade miljö som 

ett resultatområde i östra Ukraina. Både UN Women och Kvinna till Kvinna förväntas bidra till kvinnors 

deltagande i fred och försoning.  Kvinna till Kvinna har dock har svårt att komma igång med verksamhet 

i landet och några resultat går ännu ej att urskilja.  

Ambassaden kommer att fortsätta undersöka möjligheterna att öka sitt stöd till de konfliktpåverkade 

områdena, särskilt området vid Azovska sjön.  

3.3 Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt 

motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar 

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

överenskommelser för miljö, klimat och energi 

Strategimål  

Under 2018 har Ukraina fortsatt ett flertal processer för införlivande och antagande av EU-förordningar 

och internationella överenskommelser. Inom detta område har samtidigt endast 12 av 164 åtaganden i 

associeringsavtalet uppnåtts.16 Olje- och gassektorn samt energieffektivisering har varit regeringens 

fokus. En Lag om transparens inom utvinningsindustrier (The Law on Transparency in Extractive 

Industries) har antagits. Annat reformarbete, som unbundling, det vill säga att skilja på produktion, 

transport och handel inom gassektorn har gått långsamt.  

Inom energisektorn pågår ett arbete med att omvandla energimarknaden i enlighet med en ny modell 

(en ny “next day”-maknad, intradagsmarknad, balansmarknad, återförsäljning och regler för 

distributörer, etc.). En ny stödmekanism för förnybar energi, som baseras på en aktionsmodell istället 

för den nuvarande inmatningsprismodellen, har utarbetats för träda i kraft 2019. 

Portfölj  

Ambassaden har genom flera olika stöd bidragit till att verka för EU-anpassningen av lagstiftning och 

reglering inom miljö-, klimat- och energiområdena. Fokus ligger på att bidra med svenskt mervärde och 

erfarenheter från de nordiska länderna. Stödet förmedlas till genom starka institutioner som UNDP, 

EBRD och NEFCO. Civilsamhället spelar en viktig roll genom att bidra till debatter, utföra policy-

analyser, utarbeta lagstiftning och kommentera på lagförslag, etc. Under 2018 har detta resultatområde 

förstärkts med ett flertal åtgärder för att stödja en grön agenda inom den offentliga policyutvecklingen 

och även till civilsamhället. 

                                                      

16 Association Agreement Navigator, 2019, 

http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks?type=chapter&id=environment  

http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks?type=chapter&id=environment
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Mål 15: Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och 

civilsamhälle 

Strategimål  

Nyliga undersökningar visar att en överväldigande majoritet av allmänheten i Ukraina anser att 

miljörelaterade problem är extremt viktiga i vardagen och att de stödjer ett vidare införande av EU-

standarder och lagstiftning på området. Inom det energiekonomiska området har reformerna fortsatt 

under 2018: 13 av 81 åtaganden i associeringsavtalet hade uppnåtts i slutet av 201817 (ytterligare 59 är 

under utveckling och nio har inte ännu påbörjats).  

Allmänheten reagerar på de allvarligaste miljöproblemen – avfallshantering, vatten- och luftkvalitet, 

försämring av den biologiska mångfalden. Näringslivet deltar ofta i innovativa projekt inom till exempel 

avfallshantering, energieffektivisering, miljömärkning, etc.  Reformarbetet styrs av Ekologiministeriet, 

men dess kapacitet är relativt svag i relation till det omfattande ansvaret: miljöförvaltning, bevarande av 

den biologiska mångfalden, hållbar avfallshantering, förbättrad luft- och vattenkvalitet, etc. 

Reformstödsgruppen på ministeriet har vidtagit åtgärder inom de mest kritiska områdena och 

organiserar arbetet i linje med prioriteringar för varje sektor.  

Portfölj  

Ambassaden verkar inom detta område främst genom civilsamhällesorganisationer, dels med kärnstöd, 

dels med det nyligen startade utvecklingsinitiativet för civilsamhällesorganisationer inom miljösektorn. 

En del aktiviteter, som till exempel tekniskt stöd till regeringen och parlamentet inom miljö, klimat och 

hållbar energi, och teknisk assistans från EBRD och NEFCO, bidrar också till dessa resultatområden. 

Ambassaden strävar även efter att integrera miljöagendan i alla projekt och aktiviteter inom andra 

resultatområden.  

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

avfallshantering, energieffektivisering och förnybar energi. 

Strategimål  

2018 var en rad viktiga lagar inom området antagna. Det gäller lagar om en fond för 

energieffektivisering; om kommersiell mätning och fakturering; om bostads- och allmännyttiga tjänster; 

och om energideklarering för byggnader. Dock finns det fortfarande brister avseende implementeringen 

av dessa lagar. Det finns bland annat problem relaterade till investeringar i kommunala allmännyttiga 

tjänster, vilket saktar ned nästan alla projekt. Problemen handlar om ett ineffektivt subventionssystem 

av inte minst hushållsgas, överreglerade och icke-transparenta tariffer, gamla ackumulerade skulder, ett 

flertal lager av investeringsgodkännanden och ett även andra faktorer.  

Behovet av investeringar i kommunal infrastruktur är fortsatt högt, med ett beräknat behov om 57 

miljarder USD till sektorer för fjärrvärme och byggnaders energieffektivitet.18 Sektorn för 

avfallshantering, vatten och renhållning, samt kollektivtrafik behöver också investeringar.  

                                                      

17 Association Agreement Navigator, 2019, 

http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks?type=chapter&id=energy_cooperation  
18 MinRegion, 2018, http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Reforma-rinku-ZHKP-ta-

energoefektivnosti-potochni-dosyagnennya-ta-podalshi-kroki.pdf  

http://navigator.eurointegration.com.ua/tasks?type=chapter&id=energy_cooperation
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Reforma-rinku-ZHKP-ta-energoefektivnosti-potochni-dosyagnennya-ta-podalshi-kroki.pdf
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Reforma-rinku-ZHKP-ta-energoefektivnosti-potochni-dosyagnennya-ta-podalshi-kroki.pdf
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Reformen av energi- och allmännyttiga bolag färdigställdes 2018, men positiva reella förändringar har 

ännu inte skett. Generellt sett skapar decentraliseringsreformen (vilken innebär att mer kapacitet och 

fler resurser samlas på lokal nivå) en högre efterfrågan och möjligheter för investeringar. Dock innebär 

nya investeringshinder (t.ex. en lag om statsstöd), en begränsad implementeringskapacitet på en 

kommunal allmännyttig nivå, lokalpolitik samt brist på personal att projekten blir mer omfattande och 

tar längre tid att implementera.  

Portfölj  

Inom energieffektivisering bidrar Sverige i första hand med tekniskt stöd, bidrag (inklusive E5P) och 

andra kompletterande åtgärder som är kopplade till internationella låneprogram, som EBRD och 

NEFCO, för att utveckla fjärrvärmesystem och annan kommunal infrastruktur. Genom programmet 

DemoUkrainaDH ger Sida genom NEFCO tekniskt stöd och bidrag till småskaliga 

fjärrvärmeinvesteringar. Under 2018 har relationen med NEFCO förstärkts genom att programmet för 

fjärrvärme har förlängts och utökats.  

4. Implikationer  

Det mest avgörande för genomförandet av strategin framöver blir resultaten i presidentvalet i april och 

parlamentsvalet i oktober 2019 och den politik som en ny eller nygammal statsledning väljer att föra. 

Den nuvarande ukrainska regeringen har fört en tydlig politik för EU-närmande och i vissa sektorer 

genomfört relativt omfattande reformer. Dessa är dock långt ifrån säkerställda. Många av de genomförda 

reformerna har möjliggjorts genom reformvänliga högre tjänstemän inom den nuvarande regeringen 

och/eller regeringsapparaten, vilken kan komma att förändras efter valen.  

Gällande stödområde 1, behöver ambassaden utöka portföljen. Utmaningen ligger i att åstadkomma en 

bredare portfölj, eftersom de mest effektiva åtgärderna handlar om att reformera policyer, vilket är 

relativt småskaligt.  

För stödområde 2a kommer ambassaden att satsa ytterligare 120 MSEK inom PFM-programmet, vilket 

delvis finansieras av EU-delegerade fonder. Detta kommer att bli ett av de största projekten i hela 

portföljen. Kompletterande stöd inom skatteområdet och utbildningar kan bli aktuellt. 

Decentraliseringen kommer att fortsätta vara en stor prioritering, med utökat fokus på decentralisering 

av olika samhällssektorer, tillhandahållande av administrativa tjänster och digitalisering.    

Stödområde 2b väntas vara fortsatt relevant i sin nuvarande form, med fokus på utveckling av public 

service och stöd till civilsamhället. Många av de civilsamhällesorganisationer som får stöd arbetar aktivt 

med att föreslå och stödja reformer, och skulle regeringen bytas ut under 2019 kommer dessa 

organisationer bli ännu mer relevanta som ett slags institutionellt minne av den gångna reformprocessen.  

Inom stödområde 3 kommer ambassaden att fortsätta stödet till internationella finansinstitut för 

investeringar i kommunal infrastruktur (fjärrvärme, avfallshantering, vatten och avloppsvatten) genom 

att använda ett flertal instrument som tekniskt stöd till projekt, garantier och investeringsbidrag. Fokus 

kommer att ändras till stöd för mellanstora och små projekt som är hanterbara för kommuner, givet 

kapacitetsbegränsningar hos ukrainska institutioner.  
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Bilaga 1: Rapport P6 finansiellt år 2018 

P6 Annex to Strategy Report 2018 for Reform cooperation with Eastern Europe, the 

Western Balkans and Turkey 2014-2020 – Ukraine 
      

  

All data in report is per December 31, 2018. It is an annex to the Strategy Report submitted to the 
Ministry of Foreign Affairs. 

 

 

     

  

Average Annual Strategy 
Amount 2018: 

1 177 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome in 
Ukraine 2018: 

199 998 KSEK 

 

  

     

 

Table 1.   Financial Overview 2018 per Area of Support/Objective in 
Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2018 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2018 
(KSEK) 

Reform 
cooperation 
with Eastern 
Europe, the 
Western 
Balkans and 
Turkey 2014-
2020 

Total  199 998 

Eastern Europe: 
Enhanced economic 
integration with the EU 
and development of 
market economy 

Eastern Europe: Partner 
countries better fulfil EU 
requirements for entering into 
and applying association 
agreements, including deep and 
comprehensive free trade areas 
(AAs/DCFTAs). 

3 757 

Eastern Europe: Competitive 
small and medium-sized 
enterprises that make up a larger 
part of the economy 

15 200 

Total 18 957 

Eastern Europe: 
Strengthened 
democracy, greater 
respect for human rights 
and a more fully 
developed state under 
the rule of law focusing 
on strengthened public 
administration and 
judicial systems 

Eastern Europe: A more efficient 
public management with the 
administrative capacity to 
implement reforms for EU 
integration 

24 517 

Eastern Europe: Public services 
delivered with better quality 
based on principles of non-
discrimination and equal rights 
and with less corruption 

22 593 

Eastern Europe: Reduced 
gender-based violence, hate 
crimes and human trafficking 

2 730 

Total 49 840 
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Eastern Europe: 
Strengthened 
democracy, greater 
respect for human rights 
and a more fully 
developed state under 
the rule of law focusing 
on increased enjoyment 
of human rights and 
greater opportunities to 
exercise democratic 
influence 

Eastern Europe: A more free and 
independent media 

25 561 

Eastern Europe: To bring partner 
countries closer to meeting 
international and national 
commitments to human rights, 
gender equality (including the EU 
strategy for gender equality), and 
non-discrimination 

10 976 

Eastern Europe: Women and 
men more often have the same 
power to shape society and their 
own lives 

27 599 

Eastern Europe: Increased trust 
between the parties in prolonged 
conflicts 

2 800 

Eastern Europe: A more diverse 
civil society including political 
parties with strong popular 
support 

17 010 

Eastern Europe: Improved 
conditions for democratic 
accountability and participation in 
political processes, including the 
promotion of free elections 

2 933 

Total 86 878 

Eastern Europe: A 
better environment,  
reduced climate impact 
and enhanced resilience 
to environmental impact 
and climate change 

Eastern Europe: To bring partner 
countries closer to meeting EU 
regulations and international 
agreements on the environment, 
climate and energy 

2 500 

Eastern Europe: Strengthened 
environmental responsibility 
among the public, business and 
civil society 

21 696 

Eastern Europe: More 
sustainable public services in 
areas such as water and 
sanitation, waste management, 
energy efficiency and renewable 
energy 

19 998 

Total 44 195 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 128 

Total 128 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period (KSEK) 

 

 

      

   

Strategy is in its 5th year with total duration of 7 years.  

 

  

      

  

 

  

      

 

 

     

        

  

Table 3.      Agreed Amounts per Area of Support for the Strategy Period 
 

 

 

 

 

      

   

Information on area of support/objective in strategies was phased into Sida’s systems starting 

2012, but is incomplete up to 2015. This relates only to system generated data. Sidas contributions 

have always been assessed in relation to decided strategies incl. areas of support and objective 

(and previously areas and subareas). Correct information on division per area of support for 2015 

and earlier is available in the previous strategy reports. 
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Table 4. Assessment of the Likelihood of Achieving the Contribution 
Objectives 

 

 

      

   

The two pie charts show the assessments of the likelihood of achieving the objectives of 
the contributions included in the strategy portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) 
accumulated disbursed amount. The data is system-generated and aggregated based on 
the Conclusion on Performance (CoP) in Trac. In connection with the CoP, the question of 
the likelihood of achieving the contribution objective is answered according to a four-point 
scale, namely: 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Not likely 

4. Not appraisable¹ 
 

 

  

      

       

   

 

 

 

 

  

     

 

      

 

    

 

* Agreements newer than one year are assessed as “very likely” by default. 

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 

are new and have no equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments 

made in Trac 6 are grey.  

***Note that this table does not include contributions and payments made under the 

frame of the previous strategy as is the case with table 1 and 2 as contributions that are 

phased out or are about to be phased out are not of interest for this type of analysis. 

 

¹ Assessment  "Not appraisable"  is justified in cases when: 

•There is not enough data to make an assessment (eg in difficult environments or late 

reports) 

•The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup 

d'état, extensive staff change of partner, corruption claim or similar.) 

•The contribution itself has changed significantly (eg, the goal, scope, or timeframe of the 

contribution has been changed) 

 
 

 

  

 

  



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

21 

 

     

 

Table 5.   Outcome on All Appropriations in the Selected 
Country/Region  
(incl. Country Allocation) 

 

   

 Anslagspost Utfall 2018 
(KSEK) 

Avtalad 
bemyndiganderam 
(KSEK) 

ID03 Partner 
country ENG 

Appropriation Outcome 
2018 
(KSEK) 

Agreed frame of 
Outstanding 
commitments 
(KSEK) 

Ukraine 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 44 440 20 268 

103 Stöd genom svenska 
organisationer i det civila samh (7 
1:1.5) 

3 231 0 

115 Reformsamarbete med Östeuropa, 
Västra Balkan och Turkiet (7 1:1.23) 

174 024 363 549 

33 Strategiskt inriktade bidrag 6 640 926 

 Total 228 335 384 744 
 

   

The first three digits is a Sida-internal code. The numbers in brackets after the title is the 

appropriation number in the Swedish state budget, for example (7 1:1.6) is expenditure area 

7, appropriation area 1:1, appropriation 6 = Asia. Appropriations 30, 31 and 33 are 

managed by the MFA and administered by Sida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


