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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Föreliggande strategirapport som rapporterar om Sidas strategigenomförande till UD tjänar som 

underlag till vårsamrådet med Utrikesdepartementet (UD) samt till Regeringskansliets (RK) 

resultatrapportering. Sida är avsändare och UD är målgrupp för och mottagare av strategirapporten.  

Strategirapporten redovisar, analyserar och bedömer resultaten av strategigenomförandet i förhållande 

till angivna strategimål1, är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier, samt redogör 

för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vidare redovisar rapporten förändringar i 

förutsättningarna för genomförandet. 

Rapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den senaste 

strategirapporten (sommaren 2018) och bygger på tillgängligt underlag vid tillfället för 

strategirapportens framtagande (t.ex samarbetspartners rapporter, reserapporter, utvärderingar, 

analyser och mötesanteckningar).  

 

Det finns tre typer av strategirapporter:   

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter att en operationalisering ägt rum. 

Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående strategi 

(i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den förändringsteori 

som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt hur verksamheten 

ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 

2. Den årliga strategirapporten, som föreliggenade rapport, skrivs de år varken en fördjupad 

översyn eller operationalisering ägt rum.  

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad översyn 

ägt rum. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategigenomförandet 

som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska sammanfatta genomförandet av 

hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) samt ge tydliga rekommendationer 

inför kommande strategiperiod. Den fördjupade strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att 

lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny strategi.  

                                                      

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna mall använder genomgående begreppet 

strategimål i linje med gällande riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring 

resultatområden. Mallen använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/4 2019. 
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Denna rapport består av följande delar: Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av 

strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en översikt av det tematiska och geografiska 

sammanhang i vilken strategin genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. 

Kapitel 4 redogör för eventuella implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver 

lyftas till UD. 

Vid sidan av strategirapporten redovisar Sida sin verksamhet till regeringen genom årsredovisningen. 

Denna inkluderar redovisning från strategigenomförandet på en övergripande nivå per strategi. 

Strategirapporten redogör för strategigenomförandet per strategimål och drar framåtblickande 

slutsatser. Sida använder trafikljus för att sammanfatta nulägesbedömningen av verksamheten inom 

ett strategimål för att ge en snabb överblick av hur genomförandet fortlöper. Bedömningen och 

motiveringen till denna utgör narrativet i resultatredovisningen (kapitel 3) i strategirapporten. I 

strategirapporten bedöms två aspekter: 

1. Utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimål, dvs det kontextuella område som 

strategimålet handlar om. Bedömningen fokuserar på hur utvecklingen går inom detta område. 

Sida kan inte hållas ansvarig för utvecklingen men måste förhålla sig till denna. Bedömningen 

ska utgå ifrån hur det ser ut vid tidpunkten för strategirapportsskrivandet och motiveras med 

tillgänglig information såsom studier, utvärderingar, rapporter, indikatorer/utvecklingstrender. 

 

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. Portföljens relevans, dvs huruvida den sammansatta portföljen förväntas bidra till förändring i 

linje med strategimålet. Med portfölj menas insatser och andra aktiviteter som genomförs i 

förhållande till ett strategimål. Bedömningen motiveras med Sidas förändringsteori och de 

prioriteringar som vägleder insatsportföljen i förhållande till utveckling i kontexten och 

resultat från insatser.  

Bedömning av portföljens relevans:  

Grön:  Portföljen är relevant 

Gul:  Portföljen är delvis relevant 

Röd:  Portföljen är inte relevant 
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1 Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

1.Stärkt demokrati samt ökad jämställdhet och respekt för mänskliga 
rättigheter 

Mål3  Portfölj4 

1.1 Stärkta, mer transparanta och demokratiskt styrda offentliga 
palestinska organisationer 

   

1.2 Stärkt yttrandefrihet, inklusive fria och oberoende medier    

1.3 Mer effektiva ansvarsutkrävande mekanismer, inklusive ett mer 
livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle 

   

1.4 Ökat politiskt inflytande och stärkt åtnjutande av mänskliga rättigheter 
för kvinnor och barn 
1.5 Stärkta förutsättningar för tillhandahållandet av grundläggande service 

inom hälsoområdet 

   

  

2. Förbättrad miljö och ökad motståndskraft mot miljöförändringar, 
klimatpåverkan och katastrofer 

   

2.1 Ökad tillgång till vatten och sanitet    

2.2 Säkrare avfallshantering    

2.3 Ökad kapacitet hos lokala offentliga institutioner och aktörer i det civila 
samhället att förebygga och hantera katastrofer, miljörisker och 
klimatförändringar 

   

3. Stärkt privatsektorutveckling    

3.1 Ökat antal nystartade företag    

3.2 Ökat antal kvinnor deltar i och driver företag    

3.3 Ökad kunskap och bättre servicekapacitet hos branschorganisationer 
och finansiella institut 

   

3.4 Bättre förutsättningar för lokal ekonomisk utveckling    

    

2 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
1 500 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
1 228 340 MSEK 

Antal insatser 2018: 
31 

                                                      

3 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. 
4 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant.  
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2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Utvecklingssamarbetet har fortsatt att påverkas av den israeliska ockupationen, som utgör det största 

utvecklingshindret. Inga konkreta framsteg har nåtts i fredsprocessen och mot realiserandet av en 

tvåstatslösning, snarare har förutsättningarna komplicerats ytterligare. Den inompalestinska 

splittringen fortsätter att vara ett hinder för den politiska och ekonomiska utvecklingen i Palestina.  

Den israeliska bosättningspolitiken, med bosättningar som enligt folkrätten är illegala, har fortsatt i en 

ökande takt. Rivningar och konfiskeringar av palestinska bostäder och strukturer fortskrider, framför 

allt i område C och östra Jerusalem.5 Detta försvårar levnadsförhållandena för palestinier som bor i 

området och ökar risken för tvångsförflyttning. Beduin- och herdesamhällen löper också en risk för 

tvångsförflyttning, i vissa fall från områden som planeras för israeliska bosättningar. Processen kring 

beduinsamhället Khan al-Ahmar, som hotas av rivning, har väckt särskild uppmärksamhet under året. 

Sidas verksamhet bedrivs till viss del i områden där sådan aktivitet pågår, vilket kräver flexibilitet i 

genomförandet av insatser. 

Palestinas ekonomi försämrades betydligt under det senaste året, bl.a. på grund av minskade 

biståndsflöden och innehållna israeliska transfereringar av skatter och avgifter som Israel samlar in för 

den Palestinska myndighetens (PA:s) räkning, liksom fortsatta begränsningar i rörelsefrihet. Den 

största biståndsgivaren USA har avslutat sitt bistånd till Palestina, vilket kommer att få politiska och 

finansiella konsekvenser. Konsekvenserna och den långsiktiga omfattningen av innehållna 

transfereringar återstår att se. Transfereringarna av skatter och avgifter från Israel i sin helhet utgör ca 

70 procent av PA:s budget.  

Utvecklingsklyftan mellan Västbanken och Gaza fortsätter att växa. I Gaza har levnadsförhållandena 

förvärrats drastiskt, med akut brist på vatten och el, och hög arbetslöshet. En ökande andel av 

befolkningen är beroende av humanitärt stöd. Därtill har FN:s organ för de palestinska flyktingarna 

(UNRWA) stora finansiella utmaningar, med reducerad service till flyktingbefolkningen som följd. 

Den monetära fattigdomen i Gaza har ökat från 39 procent (2011) till 53 procent (2017)6 och 

fattigdomen är i hög grad multidimensionell. För Sveriges del utgör stödet till Gaza en central del av 

både utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. Svårigheter vad gäller tillträde till Gaza för 

Sidas personal har försvårat uppföljningen av pågående verksamhet och medför också begränsningar i 

möjligheterna till dialog och relationsbyggande. Sida hanterar situationen genom att samverka med 

andra aktörer som har närvaro i området, liksom att utnyttja möjligheterna till uppföljning via 

videomöten och, i förekommande fall, möten i Jerusalem. 

Det demokratiska utrymme som det civila samhällets organisationer verkar inom fortsätter att krympa. 

Civilsamhällesaktörer, särskilt de som arbetar för mänskliga rättigheter, har utsatts för påtryckningar, 

hot och våld, både från israeliska och palestinska myndigheter7. Genom stöd till palestinska och 

israeliska människorättsorganisationer bidrar Sida till att stärka dessa organisationer och möjligheterna 

för det civila samhällets organisationer att verka i Palestina. Detta arbetsområde tenderar samtidigt att 

bli allt mer resurskrävande för Sidas del, delvis på grund av en komplex givarsamordning och den 

stora externa uppmärksamhet som riktas mot detta område i form av bland annat frågor och begäran 

om utlämning av handlingar.  

                                                      

5 OCHA, Protection of Civilians Report 12-25 February 2019, sid. 4 
6 World Bank: Economic Monitoring Report to Ad Hoc Liaison Committee, September 27, 2018, sid. 9 
7 Amnesty International/Israel and the Occupied Palestinian Territories 26/2-2019 
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2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete inom strategin uppgick till 281 MSEK under 2018. Under 

samma period omfattade det humanitära stödet 160 MSEK och kärnstödet till UNRWA 470 MSEK. I 

tillägg till detta gav Sverige stöd till en garantifacilitet omfattande 260 MSEK, avsedd att stimulera 

palestinska banker till ökad långivning till palestinska småföretag.   

Den totala finansieringen via utvecklingssamarbetet utgör ca 15 procent av Palestinas nationella 

budget. Överlag är trenden att det internationella givarstödet minskar över tid. Den tidigare största 

givaren USA har under 2019 avbrutit allt sitt bistånd, vilket får konsekvenser som ännu inte är fullt 

kända. En EU-gemensam strategi är utarbetad för perioden 2017-2020, vilken utgör ett viktigt 

underlag för givargemensamt agerande. Givarsamordning äger rum med varierande kvalitet beroende 

på sektor. Sverige ansvarar för integreringen av miljö och klimat inom EU-strategin och delar även 

ordförandeskapet i sektorarbetsgruppen för miljö och klimat.  

Sverige spelar en viktig roll i utvecklingssamarbetet och inom givargruppen när det gäller att värna om 

prioriterade kärnfrågor såsom demo/MR, jämställdhet och miljö- och klimatfrågor. Samtidigt är det av 

vikt att driva känsliga frågor gemensamt med andra givare. 

En ”Team Sweden”-ansats görs på en rad områden, t ex vad gäller arbetet med jämställdhet inklusive 

genomförandet av resolution 1325 och inom mänskliga rättigheter. Folke Bernadotteakademins (FBA) 

nya uppdrag inom Palestina öppnar ytterligare möjligheter till, och behov av, samverkan. 

2.3  Samverkan med andra svenska strategier 

Samverkan för att skapa synergier med andra strategier görs framför allt med Strategin för Sveriges 

humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020, då 

både den humanitära situationen och utvecklingsutmaningarna utgår från folkrätten och i hög grad 

påverkas av den israeliska ockupationen av Palestina. Humanitära och utvecklingsinsatser löper ofta 

parallellt. Behovet av gemensamma analyser, informationsutbyte och en aktiv diplomati har bidragit 

till en nära dialog och samverkan. I samverkan med Regional strategi för Sveriges 

utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika (MENA) 2016-2020 uppstår också synergier, 

då de båda strategierna ofta delar partner och arbetsområden. Regelbundet informationsutbyte sker 

inom områdena miljö och klimat, handel och demokrati/mänskliga rättigheter och möjligheter till 

samverkan beaktas i planeringen av nya insatser. Synergier finns också med Strategin för stöd genom 

svenska organisationer i civila samhället. Flera svenska organisationer får stöd för verksamhet i 

Palestina både genom Palestinastrategin och CSO-strategin, varför vinster finns att hämta genom 

informationsutbyte inför beredningar, under genomförande och uppföljning. Det är dock viktigt att ha 

i åtanke att olika bedömningar kan göras på grundval av olika resultatskrivningar i respektive strategi 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

15 %  

Strategins andel av det totala biståndet utgör 2 % (5 

% inklusive humanitärt och Civsams anslag, år 2017). 

Givargemensam samarbetsstrategi saknas.  Gemensamma EU-strategin gäller 2017-2020  

Status på EU-gemensamprogrammering: Godkänd 

(stöds även av Norge och Schweiz) 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: USA, EU, Tyskland, Islamska 

Utvecklingsbanken (IsDB), FAE, 

Sverige är den sjunde största givaren. 

Av EU MS är Sverige den andra största givaren 

(2016-2017). 
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liksom att det inte är självklart att olika stöd genom samma svenska organisation bidrar till samma 

syfte. Inom Forskningsstrategin förs diskussioner med FORSK som har initierat en studie om 

forskningskapaciteten i Palestina. Vid ett eventuellt stöd med forskningsmedel finns all anledning att 

verka för gemensamma bedömningar av samarbetsparter etc. 

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Fördelningen av strategibeloppet över strategiperioden har varierat mellan 265 och 360 MSEK per år. 

För samtliga år, förutom 2018, har hela det delegerade beloppet utbetalats. Under 2018 försenades 

avtalet för ett nytt demo/MR-stöd på grund av förändringar av Sidas nya avtalsmallar, vilket bidrog till 

att det delegerade beloppet inte utnyttjades till fullo. Fördelningen av strategibeloppet mellan 

stödområden visar på en stark dominans av stödområde ”Stärkt demokrati samt ökad jämställdhet och 

respekt för mänskliga rättigheter”, där stödet till MR-sektorn för 2018 inte betalades ut och således 

inte avspeglas i stapeldiagrammet i tabell 3. Volymerna till stödområdet ”Förbättrad miljö och ökad 

motståndskraft mot miljöförändringar, klimatpåverkan och katastrofer” har i hög grad styrts av 

storleken på avsättningarna till Världsbankens PID-fond. I enlighet med resonemanget i avsnitt 3.2 

behöver miljöportföljen fortfarande diversifieras för att leverera fullt ut i förhållande till strategimålen.   

Den övergripande bedömningen är att flertalet insatser kommer att uppnå uppsatta mål, även om det 

av tabell 4 inte går att dra några entydiga slutsatser då inte alla insatser är representerade där och 

flertalet inte har bedömts i Trac 7.  

 

Vad gäller Sidas arbete på strateginivå, så kan följande övergripande processer nämnas: 

 

Inom miljö- och klimatområdet har Sverige möjlighet att spela en strategisk roll genom sitt delade 

ordförandeskap i sektorarbetsgruppen för miljö, det institutionella stödet till miljömyndigheten EQA 

och som ansvarig för miljö som tvärfråga i EU:s gemensamma strategi. Under det senaste året har 

Sverige varit ledande i arbetet med att ta fram ett gemensamt resultatramverk för miljö inom EU:s 

strategi. 

Sverige har tagit en aktiv roll i pågående dialog kring MR-frågor under året som gått, både genom 

etableringen av en högnivåplattform för mänskliga rättigheter och ett antal andra arbetsgrupper. 

Inom jämställdhetsområdet har Sverige varit en drivande medlem i EU:s arbetsgrupp för jämställdhet. 

Generalkonsulatet har gemensamt mellan bistånds- och den politiska sidan fört dialog och rapporterat 

kring Palestinas arbete med resolution 1325 respektive åtaganden under CEDAW-konventionen. 

Sverige har också bidragit till ökad synlighet av jämställdhetsfrågor genom aktiv medverkan i ett antal 

givargemensamma arrangemang, t.ex. på internationella kvinnodagen.  
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3.1 Stödområde 1: Stärkt demokrati samt ökad jämställdhet och 

respekt för mänskliga rättigheter 

3.1.1. Mål 1.1: Stärkta, mer transparanta och demokratisk styrda offentliga 

palestinska institutioner 

Strategimål  

 

Nationella val har fortfarande inte genomförts, vilket innebär ett allvarligt legitimitetsproblem för de 

palestinska institutionerna. Parlamentet har inte sammanträtt sedan 2006 och dess granskande och 

ansvarsutkrävande verksamhet har legat nere. I januari 2019 upplöstes parlamentet formellt och 

presidenten proklamerade att allmänna val ska hållas inom sex månader. Något datum för 

genomförande av val är dock ännu inte satt. I slutet av januari 2019 avgick den palestinska regeringen 

och i början av mars nominerades en ny premiärminister. Ett starkt presidentstyre, som styr och stiftar 

lagar genom dekret, har tillsammans med avsaknaden av nationella val och ett parlament lett till en 

situation där civila samhället fått rollen att företräda allmänhetens intressen. Vissa framsteg kan dock 

noteras, t ex inom rätts- och säkerhetssektorn där de ”kiosker” (likt en bankomat) som installerats hos 

domstolar möjliggör för åklagare, advokater och allmänhet att följa sina rättsfall (genom att de 

knappar in sitt ärendenummer). Detta system har förbättrat rättssäkerheten avsevärt, ökat 

transparensen och minskat risken för korruption. Å andra sidan finns det fortfarande en rad andra 

institutioner inom säkerhetssektorn som saknar insyn för allmänheten och som får sina instruktioner 

direkt från presidentens kontor, vilket skadar förtroendet mellan medborgare och de säkerhetsstyrkor 

som är till för att skydda dem.    

Portfölj  

 

Utifrån förändringsteorin att Sverige genom stöd till utvecklingen av rättssektorn och till civila 

samhället i egenskap av sin watchdog-funktion ska bidra till strategimålet, bedöms portföljen vara 

delvis relevant. Bedömningen ”delvis” är främst grundad på att Sverige under 2018 haft ett reducerat 

finansiellt bidrag till MR-sektorn, dels då det inte gjorts någon utbetalning under 

rättsstödsprogrammet, dels på grund av att stödet till palestinska och israeliska MR-organisationer har 

omformats till ett direktstöd som fokuseras till färre organisationer, vilket ökar möjligheterna till stärkt 

dialog Utbetalningarna för det senare stödet beräknas ske först 2019. Stödet till MR-organisationerna 

bedöms emellertid fortsatt mycket angeläget, i en situation av avtagande demokratiskt utrymme och 

fortsatta överträdelser mot mänskliga rättigheter, både från palestinskt och israeliskt håll8.  

Sidas stöd till rättssektorn bedöms bidra med hög relevans till strategimålet. Stödet till ett 

givargemensamt program via UNDP, UN Women och UNICEF har gått in i en andra fas under året, 

där förändringsteorin bygger på att utveckla en kultur av rättssäkerhet utifrån ett rättighetsperspektiv, 

vilket bidrar till en fredlig och säker tillvaro för medborgarna. Exempel på resultat hittills är 

inrättandet av en uppförandekod för den palestinska polisen, en portal (en i cyberrymden tillgänglig 

plattform) för rättssystemet som kan användas av domare, åklagare och biträden för hantering av 

rättsmål, inklusive ovan nämnda ”kiosker”. Programmet stärker även kvinnors möjlighet till påverkan 

                                                      

8 Amnesty International/Israel and the Occupied Palestinian Territories 26 februari2019 
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genom att kvinnors säkerhet och tillgång till rättvisa ökar. Programmet motverkar trenden att 

informella shariadomstolar stärks på bekostnad av formella institutioner. Inom detta program ges 

givargemensamma dialogtillfällen med det palestinska justitieministeriet, riksåklagaren och ett antal 

andra rättsvårdande myndigheter liksom stöd till civilsamhällesorganisationer för påverkansarbete 

gentemot de rättsvårdande institutionerna och juridiskt stöd till individer (med kvinnors och barns 

rättigheter som prioritet). 910 

3.1.2 Mål 1.2 Stärkt yttrandefrihet, inklusive fria och oberoende medier  

Strategimål  

Palestinsk lagstiftning fortsätter att begränsa yttrandefriheten, i strid mot de internationella 

konventioner som Palestina har anslutit sig till. En positiv tendens kan dock skönjas vad gäller civila 

samhällets och allmänhetens organisation och genomslag genom nyttjande av mötes- respektive 

organisationsfriheten. Exempel på detta är lagen mot cybercrime, begränsade yttrandefriheten och 

ledde till omfattande protester varför lagen förbättrades genom tillägg. Ett annat exempel är ett nytt 

förslag till ett nytt socialförsäkringssystem, inklusive pensioner, vars genomförande stoppades efter 

omfattade folkliga demonstrationer. Under senare tid har det också på palestinsk sida noterats en ökad 

aktivitet vad gäller påverkansarbete och kampanjer via sociala medier, med ökad kvalitet och fler 

ungdomar som organiserar sig på detta sätt. Ett exempel är det årliga digital forum11 som fått allt större 

deltagande och som för samman civilsamhällsaktörer i Palestina med sociala medieaktörer för att 

diskutera utmaningar inom digitala rättigheter och aktivism i Palestina. Första forumet hölls i januari 

2017 och har därefter vuxit under de två efterföljande åren. 

 

Andra negativa utvecklingar har fortsatt. Till exempel arresterades ett antal lokala journalister och 

bloggare av den palestinska säkerhetstjänsten och sägs ha utsatts för tortyr efter att ha publicerat 

kritiska inlägg om regeringen12. 

Portfölj  

Portföljens sammansättning bedöms vara relevant, då den under året utvecklats i och med det 

ingångna avtalet med International Media Support (IMS), som ger stöd till ett antal medie-

organisationer för ökad professionalism och kapacitet för undersökande journalism. Detta förväntas 

bidra till ökat ansvarsutkrävande av regeringen vad gäller dess skyldigheter gentemot allmänheten. 

                                                      

9 General Consulting and Training: Final Evaluation of Sawasya Programme:“Strengthening the Rule of Law: 

Justice and Security for the Palestinian People” April 2017, sid. 3 

10 UNDP/UNICEF/UN Women: Sawasya II – Promoting the Rule of Law in Palestine. Project Document, May 

2018, sid. 12-18 

11 https://7amleh.org/2019/01/23/palestine-digital-activism-forum-2019-shedding-light-on-digital-rights-

violations/ 

12 Human Rights Watch: “Two Authorities, One Way, Zero Dissent” October 2018, pages: 27-29, 55-61. 
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Stödet till Media Development Center, som inte bedöms bidra till strategimålet i samma utsträckning, 

fasas ut under 2019. 

Stödet till kultursektorn har fortsatt med kapacitetsutveckling av kulturorganisationer vad gäller 

tematik, styrning och administration och har möjliggjort organisationernas verksamhet på Västbanken, 

i Gaza och östra Jerusalem. Ett första möte i en nyetablerad grupp för givarsamordning inom turism- 

och kultursektorn hölls under 2018, vilket är ett steg mot ökad effektivitet inom området. 

Kultursektorn bidrar till främjandet av yttrandefrihet. Samtidigt har detta öppnat upp för kritik av 

stödet från externa intressenter, vilket gjort hanteringen av portföljen till resurskrävande.     

3.1.3 Mål 1.3 Mer effektiva mekanismer för ansvarsutkrävande samt ett mer 

livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle 

Strategimål  

Avsaknaden av allmänna val och ett parlament gör att sedvanliga övergripande strukturer för 

ansvarsutkrävande i stort sett saknas. I avsaknad av parlamentariskt styre spelar civila samhället en 

särskilt viktig roll som watchdog för ansvarsutkrävande. Det civila samhället i Palestina är historiskt 

sett livskraftigt och pluralistiskt och spelar en central roll genom aktivism, leverans av samhällstjänster 

och förespråkare av mänskliga rättigheter. Den senaste tiden har dock präglats av ett minskande 

demokratiskt utrymme för civila samhällets organisationer. Det palestinska inrikesministeriet kräver 

registrering och godkännande av civilsamhällesorganisationer och försök görs att ytterligare begränsa 

deras verksamhet genom nya lagförslag. Hittills har detta dock mötts av protester och lagförslag har 

inte tagits vidare.  

Portfölj  

Portföljens relevans bedöms som ”delvis relevant”, med referens till avsaknad av ett sammanhållet 

stöd till MR-organisationer under året.som beskrivits i avsnitt 3.1.1. Sverige har i övrigt ett långsiktigt 

stöd till det civila samhället i Palestina, som inkluderar nära 100 lokala organisationer och 

institutioner. Portföljen bedöms vara relevant sammansatt. Organisationerna är verksamma inom ett 

stort spektrum av områden såsom internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter inklusive 

kvinnors och barns åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, kultur och hälsa. Flertalet organisationer 

får sina medel via paraplyorganisationers program. Inom hälsosektorn ges kärnstöd direkt till 

organisationer. En genomgång av det totala samarbetet med det civila samhället har gjorts med 

avseende på strategisk relevans för Sveriges strategi, vilket resulterat i att några partner bytts ut mot 

nya, huvudsakligen inom media och mänskliga rättigheter.  

Den oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter (ICHR) är en samarbetspartner till Sverige 

sedan 2001. Dess verksamhet utvärderas var tredje år och bedöms fortfarande vara en väl fungerande 

och relevant institution för Sveriges strategi. Utöver traditionella ombudsmannauppdrag och analyser 

av olika MR-frågor, fick ICHR under 2018 ett särskilt uppdrag för den nationella rapporterings- och 

uppföljningsmekanism som är kopplad till Palestinas anslutning till konventionen mot tortyr.   

Sverige stöder också Association of International Development Agencies (AIDA), som är en 

intresseorganisation för internationella civilsamhällesorganisationer med ett 80-tal medlemmar. AIDA 

ägnar sig åt påverkansarbete inom en rad områden såsom efterlevnad av folkrätten, mänskliga 

rättigheter och det krympande demokratiska utrymmet.. 
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3.1.4 Mål 1.4 Ökat politiskt inflytande och stärkt åtnjutande av mänskliga rättigheter 

för kvinnor och barn  

Strategimål  

Kvinnors möjlighet att påverka politiska processer är fortfarande begränsad och läget präglas av både 

framsteg och bakslag. Palestina anslöt sig till CEDAW under 2014 utan reservationer. I juli 2018 

samlades Palestinas CEDAW-kommitté för formell behandling av den första rapporten under 

konventionen13. Kommittén uttryckte oro över att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i 

beslutsfattande processer, både i lokal förvaltning, fackföreningar, utrikesförvaltningen och i 

rättsväsendet. Rekommendationen är att vidta åtgärder för att säkerställa att kvoteringen om minimum 

30 % kvinnligt deltagande i statsförvaltningen upprätthålls tillsammans med utbildning av 

beslutsfattare och kapacitetsutveckling för kvinnliga kandidater. 

Ett utkast till ny familjelagstiftning behandlades av regeringen under 2018, varpå förslaget avslogs 

efter det att författningsdomstolen fastslagit att lagförslaget inte kan inkludera text som går emot 

lokala traditioner. Detta går emot Palestinas åtagande under CEDAW. Den föreslagna lagstiftningen 

skulle inneburit förbättrat skydd för olika former av våld för familjemedlemmar, särskilt för kvinnor 

och barn. Civila samhället har haft ett mångårigt engagemang i att driva fram förslaget och en fortsatt 

stark aktivitet förutspås. Arbetet med lagförslaget pågår.  

Portfölj  

Portföljen bedöms vara ”delvis relevant” i ljuset av att stöd till MR-organisationer saknats under året. 

Portföljen för kvinnors rättigheter innefattar både statliga partner och stöd till 

civilsamhällesorganisationer.  

Stödet till Kvinna till Kvinna, som arbetar med kapacitetsuppbyggnad hos ett antal palestinska 

kvinnoorganisationer för att stärka deras politiska inflytande, bedöms vara relevant för strategimålet. 

Insatser för att höja mäns kunskap och engagemang avseende kvinnors rättigheter har också 

genomförts. Därutöver stöder Sverige tillsammans med UNDP, UN Women och UNICEF kvinnors 

möjlighet till påverkan genom det tidigare nämnda stödet till rättssektorn, som avser öka kvinnors 

säkerhet och tillgång till rättvisa. Ett viktigt syfte är att motverka en trend där informella 

shariadomstolar stärks på bekostnad av formella institutioner. 

I tillägg till ovanstående insatser är kvinnors rättigheter del av en rad program inom övriga mål under 

stödområde 1, liksom under stödområde 3 som arbetar med kvinnors ekonomiska deltagande i privata 

sektorn. 

Sida arbetar med barns rättigheter som ett tvärgående tema.  Stöd planeras till en organisation som 

arbetar med barns rättigheter ingå i det planerade MR-stödet. Flera program har barn som målgrupp, t 

ex inom kultur och hälsa, med syfte att stärka barn som aktörer. Huruvida portföljen bör stärkas med 

insatser som har barn/ungas rättigheter i fokus kan bli en fråga för nästa strategiprocess. 

                                                      

13 https://www.un.org/unispal/wp-content/uploads/2018/09/CEDAW.C.PSE_.CO_.1.pdf 
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Mål 1.5 Stärkta förutsättningar för tillhandahållande av grundläggande service inom 

hälsoområdet 

Strategimål  

Situationen i hälsosektorn har inte förbättrats, utan tillgången till grundläggande hälso- och 

sjukvårdstjänster har snarare försämrats. Befintliga hälsosystem kan inte möta befolkningens behov 

och den kontinuerliga humanitära krisen i Gaza har ytterligare utarmat resurserna. Enligt WHO har 

hälsosituationen i Gaza dramatiskt försämrats, med ett stort antal personskador och med261 döda som 

följd av the Great March of Return under perioden 20 mars 2018 – 31 januari 2019. Hälsopersonal har 

hamnat under attack med 413 incidenter14 . Tillgången till mediciner och medicinskt 

förbrukningsmaterial har minskat, med konsekvenser för t ex antibiotika och cancerbehandling. 

Mental ohälsa fortsätter öka. Sektorarbetsgruppen för hälsa har inte träffats under 2018 och den största 

givaren USAID har avbrutit sitt delade ordförandeskap liksom sitt finansiella stöd till hälsosektorn. 

Portfölj  

Portföljen bedöms relevant utifrån slutsatsen i halvtidsöversynen av strategin att hälsostödet ska 

inriktas mot mental ohälsa och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Portföljen 

levererar i huvudsak planerade resultat inom primärvård och mental ohälsa i Palestina och utbildning 

inom SRHR på Västbanken och i östra Jerusalem. Under 2018 har ett arbete påbörjats för att bättre 

koppla ihop hälsostödet med Sidas humanitära stöd och jämställdhetsportföljen, liksom en översyn av 

nuvarande partner och eventuella behov av omställningar framöver. 

3.2 Stödområde 2: Förbättrad miljö och ökad motståndskraft mot 

miljöförändringar, klimatpåverkan och katastrofer 

3.2.1 Mål 2.1 Ökad tillgång till rent vatten och sanitet 

Strategimål  

Efter kriget i Gaza 2014 har mycket av infrastrukturen återställts, men en stor del av vattenresurserna i 

Gaza är nu olämpliga för konsumtion på grund av höga salthalter och föroreningar i 

grundvattentäkterna. Tillgången till rent vatten och sanitet blir alltmer en humanitär fråga. Den 

kroniska energikrisen fortsätter att ha en negativ inverkan på vatten- och sanitetssektorn, särskilt i 

driftanläggningar, avloppspumpstationer och vattenförsörjning. PA vill lösa vattenkrisen i Gaza 

genom att bygga en större avsaltningsanläggning (Central Desalination Plant). En givarkonferens 

hölls under 2018 där merparten av EU-andelen av projektet har säkrats, men det är inte säkert att 

övriga partnerländer kommer bidra med resterande finansiering. Därtill är finansieringen av den höga 

drift- och underhållskostnaden för anläggningen ännu ett frågetecken. 

Västbanken har liknande utmaningar även om tillgången till vatten är bättre och den finansiella 

situationen mindre alarmerande.  

                                                      

14 WHO: Situation report, occupied Palestinian territory, Gaza, 20-31 January 2019, sid..2-3 

 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

13 

 

Portfölj  

Portföljen är delvis relevant. Sida stöder vattensektorn genom Världsbankens Partnerskap för 

Infrastrukturutveckling (PID)15 som verkar i Gaza, från vilken flera vattenrelaterade projekt 

finansieras. Detta är ett tämligen stort stöd som levererar resultat, men portföljen skulle kunna bli mer 

strategisk om detta kompletterades med ett stöd till civila samhället. Möjligheterna till stöd via 

civilsamhällesorganisationer undersöks för närvarande, men begränsas något av Sveriges svårigheter 

att få tillträde till Gaza, där behoven för denna typ av insatser är störst. 

Stöd till reformen av vattensektorn och kapacitetsuppbyggnad genomförs enligt plane, men med vissa 

förseningar. Projektet för förbättrad service för vatten och sanitet i Gaza har gått bra och bidragit till 

att öka tillgången till vatten. Projektet Northern Gaza Emergency Sewage Treatment (NGEST) blev 

färdigbyggt under 2018 och bidrar till förbättrad tillgång till sanitet i Gaza. PID-fondens komponent 

för Associated works inkluderar nödvändig infrastruktur för Gazas vattenförsörjningssystem framöver 

och är en förutsättning för funktionen hos ovan nämnda Gaza Central Desalination Plant. Det har 

bedömts strategiskt för Sverige att med sina begränsade resurser bidra till Associated works-

komponenten snarare än till själva avsaltningsanläggningen, då detta sannolikt kommer att förbättra 

Gazas ansträngda vattenförsörjning snabbare än vad Gaza Central Desalination Plant kommer att 

göra. 

3.2.2 Mål 2.2 Säkrare avfallshantering  

Strategimål  

Mer och mer av det hushållsavfall som samlas in deponeras på adekvata sopstationer jämfört med för 

bara några år sedan. Parallellt finns även en ökad medvetenhet om behovet av att motverka det 

utbredda problemet med nedskräpning. PA har presenterat en femårig strategi för förbättrad 

sophantering. Förutsatt att PA avsätter rimliga resurser för dess genomförande finns det skäl för att se 

relativt positivt på utvecklingen mot strategimålet. Däremot återvinns mindre än en procent av avfallet 

samtidigt som olagligt importerat avfall dumpas, detta då Palestina saknar kapacitet att kontrollera 

transporter från Israel. Farligt avfall hanteras inte alltid korrekt och behandlas inte på det sätt som 

krävs.  

Portfölj  

Portföljen är delvis relevant, då även detta mål för närvarande endast har Världsbankens PID-fond som 

genomförare. Det större stöd till hanteringen av illegalt elektroniskt avfall, som förberetts under en 

längre tid, avslogs under året. Även under detta mål kan det bli aktuellt att engagera civila samhället 

för kompletterande insatser på gräsrotsnivå för ökad medvetenhet om vikten av adekvat 

avfallshantering och att om möjligt stärka länken till övriga mål under stödområdet. 

PID-fonden har bidragit till inrättandet av en fast avfallsdeponi utanför Betlehem. En regional 

sopstation håller på att byggas i Gaza, men med viss försening. Hållbarheten gällande investeringen i 

                                                      

15 World Bank: The Partnership for Infrastructure Development Multi-Donor Trust Fund (PID MDTF) Annual 

Report, 1 sept 2017 – 31 Aug 2018. 
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Gaza kan ifrågasättas då ekonomin inte har återhämtat sig och finansiering för insamling av avfall i 

Gaza kan bli ett problem. Systemet med avgifter för hantering av sopor i Gaza är bristfälligt. 

3.2.3 Mål 2.3 Ökad kapacitet hos lokala offentliga institutioner och aktörer i det civila 

samhället att förebygga och hantera katastrofer, miljörisker och 

klimatförändringar 

Strategimål  

Mycket har hänt vad gäller etablering av ett institutionellt ramverk för hantering av miljö- och 

klimatfrågor under senare år. Dock återstår en hel del att uppnå vad gäller genomförande samtidigt 

som kapaciteten hos offentliga organisationer är låg. Civila samhällets organisationer är få och de 

flesta är svaga. Det finns ingen tradition av påverkansarbete från gräsrotsnivå gentemot myndigheter. 

När Palestina 2015 tillkännagav sin anslutning till klimatkonventionen under konferensen COP 21 i 

Paris, hamnade området”miljö och klimat högre upp på den nationella politiska agendan i Palestina. 

Detta innebär att Palestina i princip kommer att ha tillgång till klimatfinansiering som kan bidra till 

anpassning och minskade utsläpp. Palestina har över tid utvecklat ett antal styrdokument för arbetet 

med miljö: Environment Sector Strategy 2011-2013, 2014-2016, EQA Strategic Action Plan 2016-

2020, the Environmental National Policy Paper och Cross-sectoral Environmental Strategy 2017-

2022. Miljö kommer också att integreras i alla relevanta sektorsstrategier inom ramen för den 

nationella utvecklingsplanen. Arbete på hög politisk nivå (premiärministerns kansli) pågår för att det 

palestinska samhället ska stå bättre rustade för att hantera mänskliga och naturliga katastrofer. År 2016 

lanserade det palestinska civila samhället en koalition för klimaträttvisa. Ett mindre antal relativt små 

nationella civila samhället organisationer arbetar med miljö och klimatfrågor. Dessutom existerar en 

paraplyorganisation (The Palestinian Environmental NGO’s Network/PENGON).  

Portfölj  

En portfölj under det här området har i princip saknats under rapporteringsperioden, därav drar 

färgsättningen mot rött Dialog kring ett institutionellt stöd till den palestinska miljömyndigheten 

(EQA) har dock pågått under en längre tid, varefterSida i slutet av 2018 fattade beslut om finansiering 

till EQAför delar av EQA:s verksamhet under perioden 2018-2021, där även det svenska 

Naturvårdverket kommer att medverka som stöd. Insatsen bygger på den interna strategi för EQA som 

Sida finansierade under 2015. Samarbetet med EQA har stor strategisk potential att medverka till att 

stärka EQA:s funktion, vilket är en nyckelkomponent i att förebygga och hantera miljörisker och 

klimatförändringar. Stödet ger också Sverige en bra position att driva miljöfrågor via 

sektorarbetsgruppen för miljöfrågor och som samordnande givare för integreringen av miljöfrågor i 

EU:s program. 

Möjligheterna att komplettera samarbetet med EQA med någon form av stöd till civilsamhällets 

aktörer inom miljöområdet håller på att undersökas, vilket ytterligare skulle bidra till strategimålet.   

Sida har ännu inte identifierat en lämplig insats för katastrofriskreducering.  

3.3 Stödområde 3: Stärkt privatsektor 
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3.3.1 Mål 3.1 Ökat antal nystartade småföretag 

Strategimål  

 

Det finns fortfarande många hinder för den privata sektorns utveckling i Palestina, som även påverkar 

förutsättningarna för att starta nya företag. Ockupationen och icke-genomförandet av delar av Paris-

protokollet som berör de ekonomiska förbindelserna mellan Palestina och Israel (från Oslo-avtalet) 

påverkar bland annat den ekonomiska utvecklingen negativt. Enligt Världsbankens index för 2019 

som analyserat företagsklimatet i 190 länder, rankas Palestina som nummer 116 när det gäller det 

övergripande affärsklimatet och som 171 när det gäller förutsättningarna för att starta nya 

småföretag16. Palestina ligger även långt ner på listan i jämförelse med andra länder i Mellanöstern. 

Fortfarande kvarstår många byråkratiska och finansiella hinder, men vissa nyliga framsteg har gjorts. 

Te x har ett nytt utkast till bolagsrätt under året underställts regeringen vilket, som om det 

implementeras, skulle innebära stora förbättringar för företagsklimatet.  

Portfölj  

Portföljen bedöms vara relevant. Den inkluderar olika typer av insatser för nystartade företag och även 

aktiviteter som bidrar till att ge dem uthållighet på längre sikt, vilket bedöms vara en viktig ingrediens 

för att hålla nystartade företag vid liv.  

Sveriges pågående lånegarantifacilitet har underlättat tillgången till finansiering via palestinska banker 

i område C, Gaza och östra Jerusalem och tillhandahållit tekniskt stöd till småföretag för att göra dem 

mer lönsamma och hållbara. En IT-baserad plattform har utvecklats för att knyta ihop låntagare och 

potentiella finansiärer, vilken kommit många småföretag som saknar egna bankkontakter till nytta.  

Inom marknadsutvecklingsprogrammet via Oxfam ges stöd till små jordbruksproducenter med lägre 

grad av affärsvana. Även UNDP:s Community Resilience and Development Program in Area C and 

East Jerusalem (CRDP) inkluderar komponenter som ger stöd till nystartade småföretag. Ytterligare 

en insats är under beredning, som planeras innehålla stöd till nystartade företag i IT-branschen. 

3.3.2 Mål 3.2 Ökat antal kvinnor deltar i och driver företag 

Strategimål  

Medan antalet kvinnor som läser på universitet överstiger antalet män, är antalet kvinnliga arbetstagare 

och ägare av små och medelstora företag fortfarande lägre. Även om antalet kvinnliga företagare ökar 

så ägs endast fem procent av alla små och medelstora företag av kvinnor. En större andel kvinnor 

återfinns i den informella sektorn där brist på medvetenhet om fördelarna med att registrera företag 

och kunskap om hur det görs saknas, vilket håller kvar kvinnliga företag i den informella sektorn. 

Utöver de många utmaningar som finns för småföretag generellt, varav många slår lika för både 

kvinnor och män, finns också rättsliga begränsningar som endast utgör ett problem för kvinnor. Det 

finns även kulturella faktorer som påverkar kvinnors benägenhet och möjlighet att driva företag. Den 

                                                      

16 World Bank: Doing Business 2019, s. 5 och 214 
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ekonomiska nedgång som Palestina upplevt under senare tid har uppskattningsvis gjort det svårare för 

kvinnor att höja sin aktivitet vad gäller formellt företagande. 

Portfölj  

 

I halvtidsöversynen drogs slutsatsen att detta område behövdes kompletteras med en insats för 

kvinnors egenmakt, eventuellt med ungdomsfokus och möjligtvis mer arbeta med ’mjuka’ frågor 

såsom lagstiftning, regelverk och sociala aspekter. En ny insats med fokus på företagande inom IT-

branschen med fokus på ungdomar och kvinnor är under beredning. Vidare har en ny insats just startat 

inom Sidas regionala program som genomförs av UN Women och ILO. Målsättningen är att uppnå 

förbättrade möjligheter till sysselsättning för kvinnor med anständiga arbetsvillkor och där även frågan 

om oavlönat omsorgsarbete beaktas. Insatsen avser förändra normer, policyer och lagstiftning. 

Palestina är ett av tre fokusländer för insatsen. Med dessa insatser bedöms portföljen vara relevant. 

Möjligtvis kan ytterligare kompletterande insatser som stärker kvinnors ekonomiska egenmakt 

övervägas längre fram baserat på utfallen av den nuvarande portföljen.  

Portföljen omfattar lånegarantiprogrammet, som innehåller ett separat fönster för kvinnliga företagare 

och tekniskt stöd riktat till kvinnor, vilket bidragit till att de involverade bankerna har fått ett ökat 

intresse för potentialen i den kundgrupp som kvinnor utgör.  

Marknadsutvecklingsprogrammet via Oxfam riktar sig specifikt till livsmedelskedjor där kvinnor är 

mer verksamma, med målet att stärka kvinnors roll som ekonomiska aktörer och därmed bidra till 

kvinnors ekonomiska egenmakt. 

3.3.3 Mål 3.3 Ökad kunskap och bättre servicekapacitet hos branschorganisationer 

och finansiella institut 

Strategimål  

Palestina är fortfarande mycket beroende av den israeliska ekonomin, med 60-70 procent av den totala 

importen från eller via Israel och 80 procent av den totala exporten till eller via Israel. Trots detta har 

förutsättningarna för ekonomiska aktiviteter utvecklats under de senaste åren t ex genom att Palestina 

har antagit en nationell exportstrategi, en nationell kvalitetspolicy, etablerat ett nationellt exportråd 

och ökat medvetenheten om vikten att erhålla internationella certifikat och standards. Palestinas 

ekonomiska utveckling och exporten från Palestina hindras dock fortfarande av israeliska procedurer 

och begränsningar i rörelsefrihet vad gäller varor och personer. Förbättringar inom detta område skulle 

kunna få stort genomslag i den palestinska ekonomin. 

Vad gäller bankväsendet så bedöms fortfarande den finansiella sektorn vara i relativt gott skick, men 

riskerna framöver är påtagliga. Bankerna i Palestina har generellt sett en hög exponering mot den 

palestinska myndigheten och riskerar därför att dras med i eventuella ekonomiska svårigheter som den 

palestinska myndigheten kan hamna i. Bankerna i Gaza har under det senaste året blivit mycket 

restriktiva i sin utlåning i det svåra ekonomiska läget, men de utgör å andra sidan en liten del av 

bankernas totala omsättning17. 

                                                      

17 World Bank: Economic Monitoring Report to Ad Hoc Liaison Committee, September 27, 2018, sid.5 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

17 

 

Portfölj  

Portföljen bedöms som delvis relevant. Vad gäller stöd till finansieringsinstitut så bedöms portföljen 

vara relevant. Ambitionen att inkludera en handelsinriktad insats kvarstår dock, därav blir trafikljuset 

gult. En handelsinsats skulle kunna kopplas upp mot de insatser som görs inom Sidas regionala 

program för att ytterligare stärka Palestinas kapacitet och eventuellt även kopplas upp mot EU:s 

kommande handelsprogram i andan av EU:s gemensamma biståndsstrategi. 

Sidas lånegarantifacilitet som beskrivits ovan arbetar även med en viss del tekniskt stöd till de 

ingående bankerna i deras ansträngningar att öka utlåningen i område C, östra Jerusalem och Gaza. 

Efterfrågan på garantier är fortfarande hög i område C, samtidigt som långivningen i Gaza har gått ner 

markant och bankernas verksamhet där nu är fokuserad på att lägga om befintliga lån för att minimera 

antalet skadefall.  

Inom marknadsutvecklingsprogrammet via Oxfam görs ett pilotförsök att starta en investeringsfond 

för kvinnor, som bygger på kollektivt sparande-långivning. 150 kvinnor har anslutit sig till denna 

fond. Inom detta program genomfördes även en buy local-kampanj gentemot den lokala marknaden, 

men också insatser för att öka exportpotentialen hos palestinska produkter18. 

3.3.4 Mål 3.4 Bättre förutsättningar för lokal ekonomisk utveckling  

Strategimål  

Förutsättningarna för lokal ekonomisk utveckling har försämrats med anledning av den utveckling 

som beskrivs i avsnitt 2.1 gällande Israels aktivitet i område C och östra Jerusalem liksom de 

förvärrade levnadsbetingelserna i Gaza. Utvecklingen i Hebron går också i en sämre riktning19. Dessa 

faktorer gör att färgsättningen drar mot rött. Delar av Västbanken har dock bättre förutsättningar.  

För att nå förbättrade villkor för lokal ekonomisk utveckling krävs också att lokala myndigheter 

utvecklar tjänster som främjar företagen, bland annat genom att få till stånd samarbeten mellan 

offentliga och privata parter, utveckla icke-traditionella finansieringskällor, tillgodose tillräcklig 

standard på infrastrukturtjänster, förbättra regelverket för att attrahera investeringar, stödja 

motståndskraften hos människor så att de kan bo kvar, särskilt de som lever i marginaliserade områden 

och utnyttja lokala resurser för hållbar och rättvis ekonomisk tillväxt och sysselsättning.  

Portfölj  

Portföljen bedöms vara delvis relevant. Pågående insatser är diversifierade och levererar resultat, men 

det finns potential att ytterligare utveckla synergier mellan t ex privatsektorprogrammet, 

miljöinsatserna och det humanitära stödet. Sida behöver också ta ställning till hur arbetet med resiliens 

ska fortgå och eventuellt hitta nya kanaler för detta.  

Marknadsutvecklingsprogrammet som genomförs av Oxfam syftar till att utveckla 

jordbruksproduktion och marknadssystem för en motståndskraftig ekonomisk utveckling. Detta görs 

                                                      

18 Oxfam: Final progress report 1 April 2017 – 1 April 2018, sid. 1-2. 

19 UN-OCHA: The Humanitarian Impact of Israeli Settlements in Hebron City, February 2018, s.1 
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genom att förbättra funktionen inom olika värdekedjor inom jordbruket. Även CRDP-programmet 

stöder lokal ekonomisk utveckling genom t ex infrastrukturförbättringar och stöd till lokala 

ekonomiska initiativ i område C och östra Jerusalem. Världsbankens tidigare nämnda PID-fond stöder 

också lokal ekonomisk utveckling, genom stöd till kommuners kapacitet att leverera tjänster och att 

skapa ett bättre affärsklimat för företag.  

 

Genom den svenska garantifaciliteten underlättas finansiering till privata sektorn i område C, östra 

Jerusalem och Gaza, samt att tekniskt stöd ges till utveckling av småföretags bokföring och 

affärsplaner.  

Genom kulturarvsstödet via UNESCO har 13 historiska byggnader renoverats under 2018 och tagits i 

drift för olika sociala ändamål såsom organisationer för kvinnor och ungdomar, barntillsyn, kliniker 

etc. Samtidigt har många arbetstillfällen genererats lokalt, eftersom renoveringsarbetet till stor del sker 

manuellt och är arbetsintensivt. På nationell nivå bidrog stödet till att en nationell lag för bevarandet 

av det palestinska materiella kulturarvet antogs, vilket kan stimulera till ytterligare verksamhet som 

gynnar lokal ekonomisk utveckling20.   

4 Implikationer  

Nuvarande strategi har nu gått in på sitt sista år. Halvtidsöversynen av strategin kom till slutsatsen att 

strategin fortfarande är relevant, även med de kontextuella förändringar som skett. Den pågående 

insatsportföljen är i stort sett relevant i förhållande till strategiresultaten. Många resultat har uppnåtts 

inom Sidas program, men ytterligare kan göras för att fokusera portföljen för att öka effektiviteten och 

uppnå en bättre balans i fördelning av personalresurser. Framför allt gäller det inom stödområde ett. 

För stödområde två bedöms ett begränsat antal nya insatser vara motiverade för att förstärka 

genomförandet. Samverkan mellan stödområdena bör ses över och tydliggöras för att åstadkomma 

största möjliga synergier. Samtidigt kan det konstateras att en stor del av portföljen för 2019, som är 

strategins sista år, redan är programmerad. 

 

Många externa faktorer bidrar till osäkerhet kring förutsättningarna för strategigenomförandet 

framöver. Konsekvenserna av USA:s agerande vad gäller ambassadflytt till Jerusalem, indraget 

bistånd till Palestina, liksom innehåll och process kring en eventuell amerikansk fredsplan kan komma 

att påverka förutsättningarna att uppnå strategimålen. Detsamma gäller Israels agerande i område C, 

östra Jerusalem och Gaza som översiktligt redogjorts för i avsnitt 2.1, som påtagligt kan inverka på 

möjligheterna att uppnå strategimålen. Minskade biståndsflöden och innehållna transfereringar av 

skatter och avgifter riskerar att sätta den Palestinska myndigheten i en allt svårare, och möjligen 

ohållbar, ekonomisk och finansiell situation. Det finns risk för eskalerande våld och krig i Gaza. Dessa 

risker påverkar, men är svåra att förebygga inom ramen för biståndet. De följs upp inom, och utgör en 

                                                      

20 UNESCO: Local Development through the Rehabilitation and Revitalization of the Historic 

Environment in Palestine, Summary of progress towards results 2017-2018, February 2019, sid. 2 
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viktig del av, den politiska dialogen. Ryktesrisk, osaklig informationsspridning och aktivt 

motarbetande av biståndet till Palestina är också påtagliga risker som utvecklats under senare år. 

Dessa, tillsammans med arbetet med motvindsfrågor och universella normer, såsom mänskliga 

rättigheter, riskerar att bli väldigt resurskrävande vad gäller givarsamordning, begäran om information 

och hantering av begäran av utlämnande av allmänna handlingar.  

 

Svårigheterna för generalkonsulatets personal att resa in i Gaza sedan 2015 har komplicerat 

uppföljningen av pågående verksamhet och begränsat möjligheterna till fullskalig utvecklingspolitisk 

analys, dialog och relationsbyggande i Gaza. Möjligheterna att etablera en uppföljningsmekanism via 

extern part kommer att undersökas under 2019, med målsättningen att få en sådan mekanism på plats 

under året utifrån erfarenheterna lokalt bland andra givare liksom den studie som görs av Sida/Sthlm 

(uppföljning i svåra miljöer). Den senaste tidens utveckling i Gaza är kritisk och kan komma att 

motivera att UM tittar särskilt på möjligheterna att utöka programmet där under 2019. Med tanke på 

den komplexa riskbilden förväntas detta i så fall till största del ske genom redan etablerade partner. 

 

Den politiska kontexten och en hög riskbild inom flertalet områden talar för ett fortsatt starkt 

samarbete med andra givare, särskilt inom EU-kretsen. Detta är särskilt relevant inom områden som 

kan stärkas genom gemensamt agerande, t ex vad gäller verksamhet i område C och östra Jerusalem, 

eller i frågor som utsätts för intensiv extern granskning. Genom ett aktivt deltagande i den 

halvtidsöversyn av EU:s gemensamma strategi som snart kommer att påbörjas kan också potentiella 

synergier av vikt för Sveriges fortsatta programutveckling tas tillvara. 

Som framgår av ovan finns det en rad tunga frågor och risker som påverkar det svenska 

utvecklingssamarbetet och därmed även de personella resurser som står till strategins förfogande. 

Arbetsbelastningen för generalkonsulatets personal är hög och svår att planera för. Exempel på 

arbetskrävande moment som förutses under det kommande året är verksamheten inom Demo/MR-

området, Sveriges strategiska roll inom miljö- och klimat inklusive vidareutveckling av 

miljöportföljen samt de arbetstunga logistiska utmaningarna i arbetet i Gaza. Begäran om information 

och hantering av begäran av utlämnande av allmänna handlingar tenderar att ta mycket tid som 

hitintills inte har avspeglats i verksamhetsplaner. Som konstaterats i halvtidsöversynen av Sveriges 

samarbetsstrategi innehåller strategin ett stort antal förväntade delresultat, vilka delvis överlappar med 

varandra och gör genomförandet av strategin splittrad och arbetstung. Ett arbete för att fokusera 

portföljen inom den befintliga strategin har påbörjats, men inför ett eventuellt kommande uppdrag att 

ta fram ett nytt strategiförslag vore det önskvärt med en mer fokuserad ansats som möjliggör ett 

effektivare utnyttjande att tillgängliga resurser.   
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Bilaga 1 Rapport P6 Finansiellt år 2018 

 

      

  

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: 

300 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2018: 280 593 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) 

Palestine 
2015-2019 

Total  280 593 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 1 650 

Total 1 650 

A strengthened 
democracy and 
increased gender 
equality and respect for 
human rights 

Strengthened, more transparent 
and democratically governed 
public Palestinian institutions 

19 095 

Strengthened freedom of 
expression, including free and 
independent media 

28 017 

More effective accountability 
mechanisms, including a viable 
and pluralistic civil society 

51 540 

Increased political influence and 
strengthened enjoyment of 
human rights for women and 
children 

47 048 

Strengthened opportunities for 
provision of basic health services 

33 300 

Total 179 000 

Improved environment 
and increased resilience 
against environmental 
change, climate change 
and disasters 

Increased access to clean water 
and sanitation 

54 000 

Safer waste management 5 890 

Increased capacity of local public 
institutions and civil society actors 
to prevent and manage disasters, 
environmental risks and climate 
change 

4 253 

Total 64 143 
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Strengthened private 
sector development 

Increased number of newly 
launched small enterprises 

2 400 

Increased number of women who 
participate in and manage 
enterprises 

0 

Increased knowledge and better 
service capacity among sector 
organizations and financial 
institutes 

3 200 

Better conditions for local 
economic development 

30 200 

Total 35 800 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 4th year with total duration of 5 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) 
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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) 

Reg Asia 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 3 776 0 

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

4 911 0 

104 Asien (7 1:1.6) 285 164 920 577 

113 Kapacitetsutveckling och Agenda 
2030 (7 1:1.28) 

2 881 1 352 

114 Forskningssamarbete (7 1:1.32) 5 669 0 

33 Strategiskt inriktade bidrag 2 000 5 500 

 Total 304 401 927 430 
 

   

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


