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 Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer  

Slutsatserna från analysen är att verksamheten i stort fungerar bra på insatsnivå men att de olika 

områdena har flera utmaningar på övergripande nationell nivå. I dagsläget ser gk inget behov av några 

större förändringar i insatsportföljerna, avrapportering kan göras på de uppsatta resultaten. Dock pågår 

flera förändringsprocesser som gör det troligt att Sida under 2016 i samband med halvtidsöversynen 

2017 kommer att behöva se över hur väl de svenska insatserna svarar mot de mål den Palestinska 

Myndigheten (PA) kommer att presentera i utvecklingsplanen för 2017-2022.     

1. Ekonomi  

Utbetalat belopp inom strategin 

2015:  

264,9 MSEK Totalt strategibelopp: 1 500 MSEK 

Avtalat belopp: 270,8  MSEK Strategiperiod: 2015-2019 

Antal avtalade insatser  

2015-12-31: 

 

36  

  

 

Resultatområde Utfall 2015, i MSEK 

1) Stärkt demokrati samt ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter 140,8 

2) Förbättrad miljö och ökad motståndskraft mot miljöförändringar, klimatpåverkan och 

katastrofer 

91,3 

3) Stärkt privatsektorutveckling 32,8 

 

Tilldelat anslag samt de ytterligare medel som beslutats för Palestina betalades ut. 

Bemyndiganderamen är inte helt utnyttjad. Antalet insatser har minskat från tidigare år (2014 totalt 40 

avtalade insatser).  
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Resultatområde 1 är till volymen störst med betydande insatser t ex inom transition (CRDP 20 mkr) 

och en finansieringsmekanism (PEGASE 40 mkr). Infrastrukturportföljen innehåller bl.a. en större 

insats via UNDP (kontantstöd för skydd och bostäder till Gaza efter 2014 års krig, 55 mkr). 

Privatsektorportföljen innehåller färre insatser och gäller snarare kapacitetsstöd än investeringar.  

2. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande 

per resultat 

a. Ändrade förutsättningar (med påverkan på flera/samtliga resultat)  

Under 2015 gjordes inga framsteg vad gäller en tvåstatslösning i konflikten mellan Palestina och Israel 

eller ifråga om inompalestinsk försoning. Den israeliska ockupationen utgör fortsatt det grundläggande 

utvecklingshindret. Politiska processer pågår dock, för närvarande främst genom ett franskt initiativ 

om en internationell fredskonferens samt genom samtal mellan Fatah och Hamas. Optimismen om 

framgång är begränsad v g båda processerna.  

 

Dessutom har våldsdåden sedan början av oktober 2015 ytterligare förvärrat ett spänt läge.  

Situationen i Gaza blir allt svårare, arbetslösheten är mycket hög, bland unga runt 60 %. Den 

långsamma återuppbyggnaden efter kriget sommaren 2014, bristen på drickbart vatten och el gör att 

frågan om var bristningsgränsen går för gazaborna blir allt mer konkret.  Bedömare gör gällande att 

många skulle lämna Gaza om möjligheten fanns. 

 

Den Palestinska Myndigheten brottas med ett stort budgetunderskott, som till en del förväntas 

finansieras av givarna. Givartröttheten är dock påtaglig och de svåra kriserna i regionen konkurrerar 

om resurser; från 2014 till 2015 minskade biståndet med drygt 20 %. Skattereformen med en 

breddning av skattebasen går långsamt, för att täcka underskott har PA tagit privata lån men kan 

knappast låna mer från lokala banker. IMF och andra aktörer uppmanar särskilt Israel att följa det 

ekonomiska avtalet mellan parterna (Parisprotokollet) för att på så sätt stärka den palestinska 

ekonomin men med mycket begränsad framgång.  

 

Det svåra finansiella läget påverkar självklart biståndet; även om insatser kan genomföras som 

planerat så måste hållbarheten ifrågasättas då palestinska aktörer har svårt att ta ansvar för finansiering 

och underhåll av gjorda investeringar. Det faktum att konsulatets anställda inte kunnat besöka Gaza 

sedan februari 2015 påverkar uppföljningen både av utvecklingsbiståndet och det humanitära stödet. 

Frånvaron från Gaza innebär en utmaning och det blir allt svårare att ansvarsfullt hantera svenska 

insatser. Synligheten för Sverige som en viktig aktör och dialogpartner minskar.  

 

Till de mr-konventioner som Palestina ratificerade under 2015 hör Konventionen mot all slags 

diskriminering av kvinnor (CEDAW) vilket är ett framsteg men också innebär ett omfattande arbete 

med att se över lagrum som reglerar arv, våld i hemmen samt kvinnors ekonomiska och politiska 

deltagande. Den översyn som planeras måste påverka nationell rättsutövning där den informella 

rättskipningen sällan är till kvinnans fördel. Arbetet med att ta fram ett utkast till en första 

uppföljningsrapport för CEDAW pågår men utmaningarna är många då parlamentet
1
 inte sammanträtt 

sedan 2006 och situationen för mänskliga rättigheter generellt bedöms ha försämrats.  

 

Den prioritering av östra Jerusalem som Sverige 2015 initierade i EU-kretsen innebär ett bättre 

informationsutbyte samtidigt som ett mer strategiskt och samordnat biståndsagerande inte är enkelt i 

den politiskt laddade miljön. Till de mest angelägna problemen hör dels frånvaron av palestinska 

institutioner i östra Jerusalem, dels palestiniers osäkra status med endast uppehållstillstånd – också för 

                                                           
1
 Palestinian Legislative Council 
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personer som levt hela sitt liv i Jerusalem - som israeliska myndigheterna kan dra in. Många av de 

palestinska organisationer som arbetar i östra Jerusalem får främst kortsiktigt och begränsat 

projektstöd, inte kärnstöd, vilket inte genererar stabilititet eller långsiktig planering. Sveriges 

möjligheter att erbjuda program- och kärnstöd är därför viktiga instrument för ett mer strategiskt 

bistånd.  

 

Det svenska stödet till område C på Västbanken fortsätter att möta utmaningar. Fortsatt utbyggnad av 

bosättningar, ökat bosättarvåld och en sedan årsskiftet dramatisk eskalering av antalet demoleringar 

och konfiskationer skapar en miljö där humanitära och transitionsinsatser blir allt svårare att 

genomföra.  Liksom för östra Jerusalem har det i EU-kretsen bildats en särskild intressegrupp för 

område C med syfte att skapa en bättre samordning och ett mer strategiskt agerande från givarnas sida. 

Den palestinske premiärministerns initiativ att bilda en interministeriell arbetsgrupp och ett 

samordningssekretariat för område C skapar nya möjligheter för palestinskt ledarskap i relation till 

givarna för att motverka effekten av ockupationspolitiken och söka vända den negativa 

utvecklingsspiralen. Sverige har gett aktivt stöd till detta initiativ som kommer att vidareutvecklas 

under 2016. 

 

b. Resultatområde 1: Stärkt demokrati samt ökad jämställdhet 

och respekt för mänskliga rättigheter 

 
Resultatområdet berör några av de mest fundamentala aspekterna för en väl fungerande stat. Trots att 

det övergripande målet om en tvåstatslösning kan tyckas alltmer avlägset, trots utbrott av allvarligt 

våld under 2015 och trots att Palestina saknar ett fungerande parlament, görs stora insatser av en rad 

aktörer för att främja respekten för och åtnjutandet av mänskliga rättigheter och efterlevnad av 

folkrätten. Dessa ansträngningar ger resultat, vilket gör att Sida kan rapportera om viss måluppfyllelse 

för flera delresultat och ett relativt framgångsrikt genomförande av insatsportföljen som helhet. 

 
i. Stärkta, mer transparenta och demokratiskt styrda offentliga palestinska 

institutioner 
                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: utvecklingen inom 

resultatområdet har ej gått i önskad riktning 

 

Insatsportföljens genomförande: de olika insatser som 

bidrar till resultatområdet, varav flera bidrar till mer än ett 

delresultat, har i stort sett kunnat genomföras enligt plan 

 

 

Att det gått tio år sedan Palestina genomförde nationella val innebär ett allvarligt legitimitetsproblem 

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

och ansvarsutkrävande verksamhet ligger nere. Med stort givarberoende tenderar ansvarsutkrävandet 

att ske i relation till givarna mer än till den egna befolkningen. Ändå visar opinionsundersökningar att 

flertalet palestinier betraktar bildandet av den Palestinska Myndigheten (PA) efter Osloavtalet som en 

nationell framgång, trots dess många brister. Därför är den regelbundet återkommande frågan – eller 

hotet från den israeliska regeringen - om det i avsaknad av en politisk lösning på konflikten är dags att 

lägga ner PA något som skapar osäkerhet bland palestinierna.  

Det parlamentariska styret har ersatts av en stark presidentmakt som styr genom dekret, något som 

ställer krav på andra former för ansvarsutkrävande. Sverige bidrar här aktivt, t ex genom stödet till den 

ombudsmannaliknande Independent Commission for Human Rights, till Media Development Center 

på Birzeit-universitetet som ger professionellt stöd till oberoende medier, samt Sekretariatet för MR 
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och folkrätt som stödjer en rad människorättsorganisationer. Programmet för rättssektorns offentliga 

institutioner genom UNDP och UN Women, som får svenskt stöd, gör framsteg inom ramen för 

programmets naturliga begränsningar men har svårt att få fullt genomslag när frågor om ansvars- och 

rollfördelningen mellan justitiedepartementet, justitierådet och högsta domstolen inte är utklarade.  

I denna situation har lokala myndigheter en viktig och stabiliserande roll. Med rötter i det palestinska 

samhället före ockupationen och det brittiska mandatet är innebörden av ansvarsutkrävande mer 

påtaglig för lokala än för centrala myndigheter. Beslutet om stöd genom Världsbankens givarfond 

2015 till ett nytt program
2
 med syfte att öka lokala myndigheters kapacitet att leverera grundläggande 

tjänster har därför stor betydelse ur ett statsbyggande perspektiv. Detta program är begränsat till 

kommuner i område A och B, varför beslutet om att vidga kretsen av genomförande organisationer 

inom CRDP-programmet
3
 till lokala byråd i område C innebär att Sverige realiserar ambitionen att 

bidra till utvecklingen inom hela det palestinska territoriet, om än i blygsam omfattning i område C 

med dess stora utmaningar i form av full israelisk civil och militär kontroll. 

Sverige bidrar sedan flera år till den del av PEGASE
4
-programmet genom EU som finansierar löner 

och pensioner för offentliganställda inom hälso- och undervisningssektorerna. Programmet bidrar till 

en minskning av det palestinska budgetunderskottet och till att upprätthålla offentlig service. Det har 

dessutom en direkt effekt som en del av det sociala skyddsnätet för familjer som annars hade haft 

mycket begränsade inkomster. Det nuvarande avtalet går ut i mars 2016 och det finns därför anledning 

att pröva om programmet har tillräcklig vikt för att motivera fortsatt svenskt stöd. Det reformprogram 

inom sex sektorer som avtalats mellan EU och PA med överenskomna indikatorer omfattar också 

PEGASE-stödet. Frågan är om det har tillräcklig potential för att bidra till reformer inom den 

offentliga sektorn eller kommer att förbli ett indirekt budgetstöd med en fattigdomsbekämpande 

dimension. Vissa andra givare har beslutat lämna denna del av PEGASE-programmet p g a 

avsaknaden av demokratiskt ansvarsutkrävande och istället finansiera andra delar av programmet. Det 

är därför angeläget att Sverige noga prövar ett eventuellt fortsatt engagemang.  

 

ii. Stärkt yttrandefrihet, inklusive fria och oberoende medier 
 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: Även om 

arbetsklimatet och restriktionerna mot journalister hårdnar 

är ändå möjligheterna till yttrandefrihet sådana att 

utvecklingen mot delresultatet delvis går i önskad riktning. 

 

Insatsportföljens genomförande: Insatserna har kunnat 

genomföras enligt plan. 

 

 

 
Yttrandefriheten i Palestina sitter trångt. I den polariserade politiska miljön utsätts journalister tidvis 

för hot och inskränkningar i sin rörelsefrihet – kränkningarna ökade med 20 % 2015 jämfört med året 

innan
5
. Israelisk militär har också vid flera tillfällen gjort intrång på tidningsredaktioner och 

radiostudior på Västbanken och beslagtagit eller förstört utrustning. Palestinier i gemen är misstrogna 

mot information som förmedlas av de palestinska myndigheterna och litar knappast på officiell 

israelisk information. Detta innebär dock inte att palestinierna är oinformerade – 25-30 % uppskattas 

använda sociala media med en stor majoritet bland den unga befolkningen. Av dessa använder 85 % 

                                                           
2
 47000061 PID-fonden för Infrastrukturutveckling 

3
 52110057 Support for the Community Resilience and Development Programme (CRDP) 

4
 52110067 Direktstöd till Palestina via PEGASE 2014 - 2015 

 
5
 Palestinian Centre for Media Freedoms 2015 

http://trac.sida.se/processes/SitePages/Portal.aspx?Contribution=CONTRIB3749&Seed=993505
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Facebook – palestinier är därmed tillsammans med irakier de flitigaste användarna i Mellanöstern - 

som spelar en särskilt viktig roll för kontakterna mellan Palestina och den stora diasporan, inte minst i 

USA. Bristen på erkända institutionella media gör det emellertid svårt för palestinier att undvika 

ryktesspridning och hitta fram till tillförlitlig information. 

 

Det mångåriga svenska stödet till Media Development Center (MDC)
6
 har därför särskild betydelse för 

att slå vakt om yttrandefrihet och ett pluralistiskt medieklimat. Arbetet med en nationell mediestrategi 

har letts av MDC och kommer att överlämnas till regeringen för beslut 2016. Det är angeläget för 

Sverige att följa upp dess genomförande i dialogen med PA, inte minst med avseende på dess betoning 

av journalisters säkerhet och kvinnliga journalisters roll. 

För en befolkning som lever med dagligt och svårförutsägbart våld, med ockupationsmaktens 

nyckfulla agerande och utan hopp om snar politisk förändring är möjligheten till kulturella upplevelser 

och uttryck av stor betydelse. Särskilt för ungdomar finns här en fri sfär för personlig och nationell 

identitet med rötter i ett rikt palestinskt kulturarv och en möjlighet att gestalta egna erfarenheter. 

Sverige spelar sedan lång tid en ledande roll på området som nu utvecklas vidare. Under 2015 bildade 

elva svenskstödda institutioner inom teater, musik, dans och cirkus ett nätverk – The Palestinian 

Performing Arts Network - med syftet att dels skapa möjligheter för direkt samarbete och 

gemensamma produktioner, dels att mer effektivt kunna representera kultursektorn. Eftersom få givare 

ger nödvändigt och långsiktigt program- eller kärnstöd till kulturorganisationerna som institutioner har 

gk under 2015 också väckt frågan om bättre samordnat och strukturerat stöd i EU-kretsen. Sverige 

planerar i samverkan med EU för ytterligare stöd dels till kulturinstitutioner som arbetar under svåra 

omständigheter i östra Jerusalem, dels till institutioner inom bildkonsten. 

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

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: i och med 

civilsamhällets och ICHRs aktiva roll för ansvarsutkrävande 

har delresultatet delvis uppnått sitt mål 

 

Insatsportföljens genomförande: insatserna har i stort 

sett kunnat genomföras enligt plan 

 

 
Det civila samhället i Palestina är historiskt sett livskraftig och pluralistiskt. Under det senaste året har 

påtryckningar och restriktioner från myndigheterna på det civila samhällets organisationer, särskilt på 

människorättsorganisationer, ökat. Palestinas undertecknande av flera internationella konventioner om 

mänskliga rättigheter 2014 har ökat arbetsbördan för dessa organisationer. liksom för den 

halvoffentliga ICHR, genom kraven på analys av MR-situationen, upprättande av skuggrapporter etc. 

Kraven leder till ökade kostnader för organisationerna samtidigt som finansieringen från institutionella 

givare till sektorn har minskat under de senaste åren. Detta har gett upphov till frustration och 

konkurrens mellan organisationerna.  

 
Sekretariatet7 för mänskliga rättigheter har en nyckelfunktion för ett hållbart stöd till organisationer 

som arbetar för mänskliga rättigheter och ockupationsmaktens efterlevande av folkrätten. 

Genom sekretariatet förmedlar Sverige och tre andra givare stöd till palestinska och israeliska 
mr-organisationer. Stödet har utformats dels som bidrag till organisationernas kärnverksamhet, dels 

som projektstöd för prioriterade tematiska områden. Erfarenheterna under sekretariatets två första år 

                                                           
6
 52110064 Media Development Center 2014-2016 

 
7
 52110063 HR/IHL Secretariat 2014-2016 
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visar på en komplicerad mekanism med höga transaktionskostnader. En studie8 visar på kärnstödets 

stora betydelse, särskilt i en miljö där många givare föredrar projektstöd inom områden som de ibland 

själva prioriterar vilket ställer stora administrativa krav på organisationerna och motverkar deras 

strävan att utföra de uppdrag de själva definierat. I dialog med givarna har sekretariatet därför beslutat 

att upphöra med projektstöd under programmets återstående verksamhetsperiod.  

 

iv. Ökat politiskt inflytande och stärkt åtnjutande av mänskliga rättigheter för 
kvinnor och barn 

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: trots att få konkreta 

framsteg finns att redovisa inom resultatområdet har ändå 

en rad viktiga initiativ tagits som ökar förutsättningarna för 

måluppfyllelse 

 

Insatsportföljens genomförande: . De många olika 

insatser som bidrar till resultatet har trots betydande 
utmaningar i en svår kontext i stort sett kunnat genomföras 
enligt plan. 

 

 

Trots en hög utbildningsnivå bland palestinska kvinnor är deras deltagande i det politiska och 

ekonomiska livet fortsatt mycket begränsat. Palestina anslöt sig i slutet av 2014 till CEDAW utan 

reservationer vilket betraktades som anmärkningsvärt och uppmuntrande för en nation i Mellanöstern. 

Den palestinska regeringen har också antagit en särskild handlingsplan för nationell uppföljning av 

resolution 1325. Det kommer att krävas tydlig politisk vilja och stort engagemang från centrala och 

lokala myndigheter för att dessa normativa åtaganden ska få praktiskt genomslag i form av ökad 

jämställdhet i det palestinska samhället. 

 

Förutom stödet till Kvinna till Kvinna, som arbetar med kapacitetsutveckling hos en rad palestinska 

kvinnoorganisationer för att stärka deras politiska påverkansroll, genomför gk flera program med stor 

relevans för ökad jämställdhet. Målet att uppnå större deltagande för kvinnor i det ekonomiska livet 

rapporteras under Resultatområde 3. För att förbättra kvinnors rättssäkerhet och tillgång till juridiska 

tjänster stöder gk sedan några år UNDPs och UN Womens gemensamma program för att höja 

kompetensen inom de rättsliga institutionerna. Ett viktigt syfte är att motverka en trend där de 

informella shariadomstolarna stärks på de formella rättsinstansernas bekostnad. 

 

Området sexuell och reproduktiv hälsa är också del av det program som genomförs av Palestine 

Medical Relief Society (PMRS) som har svenskt stöd sedan flera år. 

Under 2015 genomförde gk med hjälp av jämställdhetsrådgivaren på Sida-S en särskild 

jämställdhetsanalys i en ”produktiv” sektor genom att granska Världsbankens fond för 

infrastrukturutveckling
9
 i Palestina som Sverige delfinansierar sedan flera år. Analysen visar på stora 

brister: Världsbanken följer inte sina egna riktlinjer v g jämställdhet i genomförandet av ett program 

som har stor påverkan på kvinnors situation: programmet är ”gender blind”. Gk har därför identifierat 

en rad dialogfrågor som aktivt kommer att drivas i uppföljning av programmet och i givarkretsen. Gk 

har också presenterat analysen som underlag för Sidas årliga konsultation med Världsbanken. 

 

Barn och barns rättigheter är ett nytt resultatområde i samarbetsstrategin för 2015-19, ett område som 

tidigare varit framträdande i svenskt bistånd till Palestina. Barns svåra situation i Palestina har särskilt 

uppmärksammats sedan hösten 2015 då en våg av våldsamma attacker började, utförda av enskilda 

                                                           
8
 Indevelop 2015: Effectiveness of core funding to CSOs in the field of human rights and international humanitarian law in 

occupied Palestine 
9
 World Bank Trust Fund 47000061 
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palestinier mot israeler – såväl civila som polis och militär. Mer än 50 % av attackerna har utförts av 

tonåringar, många av barn i de lägre tonåren. Beteendet har tolkats
10

 som en överlagd reaktion mot en 

situation av ständiga förödmjukelser och brist på framtidsutsikter, där många palestinska barn och 

ungdomar upplever att deras föräldrar inte längre kan ge skydd. Attackerna har också inneburit ny 

uppmärksamhet kring palestiniers svåra situation i östra Jerusalem 

 

Flera insatser inom det första resultatområdet vänder sig till barn som växer upp i traditionella, 

konservativa miljöer och i marginaliserade områden.  Genom medieinsatsen ges stöd till barn och 

unga för att främja deras yttrandefrihet Inom kulturnätverket kan unga ta del av en rad kulturaktiviteter 

som både stärker deras roll i samhället genom att gestalta deras särskilda problematik under 

ockupationen och i ett ofta auktoritärt skolsystem och som ger fördjupad kunskap om palestinsk kultur 

och identitet. Funktionsnedsatta barn och barn med mentala problem, inte minst efter krigen i Gaza, 

får genom Gaza Community Mental Health Program och Diakonia hjälp med terapi, psykosocialt stöd 

och hälsovård. Det finns anledning att under 2016 ytterligare se över hur barns situation kan ges 

ytterligare uppmärksamhet inom ramen för strategin. 

 

v. Stärkta förutsättningar för tillhandahållande av grundläggande service 
inom hälsoområdet 

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: Med hänsyn till att 

resultatområdet befinner sig i en inledande fas kan målen 
för strategiresultatet och porföljgenomförandet vara delvis 
uppnådda. 

 

Insatsportföljens genomförande: se ovan  

 

Detta delområde är nytt i förhållande till den tidigare samarbetsstrategin och arbete pågår för att 

identifiera en mer aktiv svensk roll. Hälsosituationen i Palestina präglas av en snabb demografisk 

förändring där de smittsamma, ofta vattenburna sjukdomar som präglar fattiga samhällen i stort sett 

inte längre utgör problem, samtidigt som kroniska sjukdomar visar en dramatisk ökning. Diabetes, 

hjärt-kärlsjukdomar och cancer ökar som resultat av felnäring, fetma, brist på fysisk motion och 

rökning. Samtidigt visar en stor del av den palestinska befolkningen kliniska depressionssymptom
11

, 

sannolikt med nära samband till den permanenta stress och osäkerhet som präglar livet under 

ockupation. Könsrelaterat våld är ett stort hälsoproblem – i Gaza uppskattas nära hälften av kvinnorna 

vara drabbade. 

 

Den palestinska hälsosektorn är komplex, med många aktörer och svag givarsamordning. Kostnaderna 

för remittering av svårt sjuka patienter till de palestinska sjukhusen i östra Jerusalem, till Israel och 

Jordanien utgör en stor belastning på den nationella hälsobudgeten. Hälsoministeriet förmår inte spela 

den normativa, strategiska och reglerande roll som krävs för en väl fungerande hälsosektor.  
 

I detta läge är det inte okomplicerat att hitta en logisk roll som kan ge konkreta resultat för en liten 

givare. Under 2015 genomförde gk en analys och kartläggning
12

 av hälsosektorn med förslag på några 

möjliga insatsområden. En grundläggande insikt är att stora investeringar behöver göras på det 

förebyggande området för att påverka ohälsan, dvs. långsiktiga insatser som omfattar flera 

samhällssektorer. Studien visade att de två större pågående insatserna genom PMRS
13

 och Gaza 

                                                           
10

 Se t ex http://www.middleeasteye.net/columns/there-no-father-palestinian-adolescents-stand-tall-
liberation-577522527 
11

 WHO, 2010. Country Cooperation Strategy for WHO and the Occupied Palestinian Territory 
12

 Indevelop: Swedish Government Support for Health in Palestine; June 2015 
13

 52110112 Palestine Medical Relief Society, PMRS 2016-2019 
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Community Health Program
14

, som hittills har rubricerats som MR-insatser, är en god grund för att 

vidareutveckla hälsoportföljen genom sina väl genomförda och relevanta program och deras viktiga 

roll i särskilt utsatta områden. Dessa insatser kommer därför att fortsätta under ansvar av en nyanställd 

palestinsk hälsohandläggare. Framtida insatser kommer att ha inriktning på primärhälsovård och 

kommer att i större detalj kunna beskrivas i rapporteringen under 2016. 

 

 

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

i. Ökad tillgång till rent vatten och sanitet  
 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: delvis uppnått  

Insatsportföljens genomförande: i stort sett enligt plan  

 

Ökad tillgång till rent vatten och sanitet är i Gaza en kamp mot klockan. Efter kriget 2014 har mycket 

av infrastrukturen återställts och läckagen har minskat. Grundvattnets kvalitet försämras dock 

exponentiellt för varje år på grund av ett för högt uttag av grundvatten. Under 2015 påbörjades 

byggnationen ett antal mindre anläggningar för avsaltning som är tänkt täcka behovet av rent vatten 

genom utspädning av det förorenade grundvattnet. Dessa investeringar är helt givarfinansierade. 

 

Ett antal avloppsreningsverk, också dessa givarfinansierade, har färdigställts eller är under 

konstruktion. Dessa är nödvändiga för att minska föroreningarna som sprids till Medelhavet och bitvis 

tvingar befintliga avsaltningsanläggningar att stänga p.g.a. höga föroreningshalter.  

 

Tillgång till rent vatten och sanitet ökar från en låg nivå, men den stora utmaningen är den finansiella 

hållbarheten. Den nya infrastrukturen har höga underhålls- och driftskostnader som det i dagsläget inte 

bedöms som möjligt för konsumenterna i Gaza att betala. Detta är en fråga som nu är på agendan 

bland flera givare. Gaza befinner sig i en situation av tillbakagång – ”de-development” – dvs. en 

kontext som inte omfattas av sedvanliga biståndsmodaliteter som syftar till uthållighet och ägarskap 

och för vilken givarna ofta saknar riktlinjer och beredskap. Även om det i dagsläget inte finns något 

svar på hur underhållet av den ökade tillgången till vatten och sanitet skall finansieras, är det något 

generalkonsulatet framgent kommer att bevaka.  

 

Sverige bidrar i huvudsak till detta resultat i Gaza varför situationen där beskrivs i mer detalj. 

Västbanken har liknande utmaningar även om tillgången till vatten inte är lika begränsad och den 

finansiella situationen inte är lika alarmerande som i Gaza. 

 

Sverige stödjer vattensektorn genom Världsbankens PID fond för infrastrukturutveckling
15

 från vilken 

ett flertal vattenrelaterade projekt finansieras. Världsbankens övergripande bedömning av dessa 

projekt är ”måttligt tillfredsställande”.  Stödet till vattensektorreformen och kapacitetsuppbyggnad 

håller sig inom reformplanen om än med justerade förseningar. Water and Sanitation Services 

Improvement Project i Gaza (WSSSIP) går bra och möter de flesta indikatorerna.  

 

Stödet till Norra Gazas avloppsreningsanläggning (NGEST) rankas däremot ”måttligt 

otillfredsställande” vad gäller möjligheten att uppnå dess utvecklingsmål och ”otillfredsställande” vad 

gäller dess genomförande. Orsaken till detta är att färdigställandet av avloppsreningsverket och 

                                                           
14

 52110092 Gaza Community Mental Health Programme, GCMHP 2015-2017 
 
15

 World Bank Trust Fund 47000061 
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tillhörande system; (i) är försenat med tre år, (ii) cirka US $ 24m dollar saknas för färdigställandet; 

(iii) arrangemang för en hållbar finansiering av drift och underhåll fortfarande håller på att utvecklas; 

(iv) ingen tillförlitlig permanent strömförsörjning finns på plats. 

ii. Säkrare avfallshantering 

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: avfallshanteringen 

har förbättrats 

 

Insatsportföljens genomförande: insatser har 

genomförts enligt plan 

 

 

Palestinskt avfall tas omhand och samlas upp till 95% jämfört med 60% år 1994. Förbättringen är ett 

resultat av investeringar i sopbilar, containrar och att fler samhällen inkluderats i systemet. Men även 

om det mesta av soporna samlas upp hamnar inte allt på en deponi (soptipp) av godtagbar standard. 

Dessa deponier tar i dagsläget omhand ca 50% av allt avfall. I dagsläget återvinns endast 1,5 procent 

av allt avfall vilket är betydligt mindre än de mål som satts upp i den palestinska utvecklingsplanen
16

. 

 
Det finns för närvarande sex regionala deponier (soptippar) i bruk av godtagbar standard. Ytterligare 

ett antal är under konstruktion och när dessa är färdigställda kommer Palestina geografiskt vara täckt. 

 

Samtliga planerade regionala deponier (soptippar) är antingen under konstruktion eller färdigställda. 

De är i princip helt finansierade av givarmedel. Deponierna drivs av Joint Service Councils (JSC) av 

vilka somliga fungerar bra medan andra fortfarande har svag kapacitet.  

 
Världsbankens PID fond för infrastrukturutveckling

17
 till vilken Sverige bidrar, har finansierat 

Southern West Bank Solid Waste Management Project i Hebron till Betlehem. Programmet har 

bidragit till att 95 procent av fast kommunalt avfall nu deponeras och att 18 mindre soptippar har 

stängts. Dessutom återvinner lokala NGOer organiskt avfall i liten skala. Dessa aktiviteter ger 

alternativa försörjningsmöjligheter för människor som tidigare levt på att samla avfall. 

 

Gaza Solid Waste Management Projektet startade 2014 och kommer att slutföras under 2019. Projektet 

som fortfarande är i en första fas har som syfte att bygga en deponi för mellersta och södra 

Gazaremsan i syfte att förbättra insamling av fast avfall och öka insamlandet av avgifter. Ett program 

för försörjning (livelihood) och social integration kommer att säkerställa integrering av personer som 

idag får sin utkomst av att leta bland sopor. 

 

Sverige bidrar också till en projektförberedande insats som syftar till att ta fram ett projektförslag för 

att reformera den informella industrin som hanterar elektroniskt avfall i Palestina.
18

  

 

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

 

                                                           
16

 Källa: Dr. Jad Isaac/Khaldoun Rishmawi et al. Status of the Environment in the State of Palestine 2015. ARIJ, December 

2015.) 
 
17

 World Bank Trust Fund, 47000061 
18 Solutions for the Palestinian E-waste Industry Project Preparation Grant, 52110115 

http://trac.sida.se/processes/SitePages/Portal.aspx?Contribution=CONTRIB4201&Seed=993505
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                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: med tanke på 

delområdets inriktning på kapacitetsuppbyggnad måste 

resultatet betraktas som delvis uppfyllt, liksom 

insatsgenomförandet 

 

Insatsportföljens genomförande: se ovan  

 

Miljö- och klimatfrågan kom under 2015 högre upp på den nationella agendan i och med Palestinas 

tillkännagav sin anslutning till UNFCCC (klimatkonventionen) under COP 21-mötet i Paris. Därmed 

kommer Palestina i princip att få tillgång till klimatfonder som kan bidra till klimatanpassning och 

minskade klimatförändrande utsläpp. Den palestinska myndigheten har också bestämt att integrering 

av miljö skall ske i samtliga strategier inom ramen för nästa nationella utvecklingsplan som nu 

förbereds. 

 

Under 2015 har Sverige bidragit till miljömyndighetens utveckling av sin interna strategi som Sverige 

ämnar ha som utgångspunkt för ett framtida stöd. Strategin är kraftigt försenad vilket hindrat Sverige 

att utveckla ett heltäckande stöd till miljömyndigheten vilket var tänkt under 2015. 
19

 

 

Flera av de program som Sverige stödjer syftar till att stärka kapaciteten hos olika aktörer inom 

sektorer som är vitala för att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar i samhället. Som 

exempel kan nämnas stödet till vattensektorn i Gaza, kommunala utvecklingsprogram som syftar till 

att stärka lokala institutioners kapacitet och finansiella hållbarhet, privatsektorprogram som syftar till 

att förbättra jordbrukets och förädlingsindustrins bärkraft. 

 

Sida har ännu inte identifierat en lämplig insats för katastrofförebyggande och -beredskap. En dialog 

har inletts med den arbetsgrupp inom presidentkansliet som leder och samordnar arbetet med en bred 

nationell strategi för att reducera katastrofrisker. 

. 

 

d. Resultatområde 3: Stärkt privatsektorutveckling  

Utgångspunkten för resultatområdet är att den nuvarande ekonomiska utvecklingen i Palestina inte är 

hållbar och att den privata sektorn behöver växa, flera arbetstillfällen (utanför det offentliga) skapas 

och skatteintäkterna öka. Därutöver behövs ett friare handelsflöde genom färre handelshinder och 

restriktioner. De svenska insatserna kompletterar det andra aktörer gör i Palestina, framförallt 

geografiskt då de svenska insatserna har ett tydligt fokus på område C och östra Jerusalem, trots de 

stora utmaningarna i dessa områden. Förändringsteorin som togs fram i samband med 

operationaliseringen går ut på att insatserna framförallt ska stärka den lokala marknaden, men med en 

mer gynnsam utveckling för ökad internationell handel, så kommer stödet även att stärka de 

internationella relationerna. Kvinnor som ekonomiska aktörer är en prioritet i samtliga program och i 

den påverkansstrategi som konsulatet utarbetat och diskuterar med relevanta aktörer.  

 

Det är Sidas bedömning att pågående insatser genomförs enligt plan och att portföljen kan rapportera 

på strategins samtliga resultat inom området.  

 

i. Ökat antal nystartade småföretag 
 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

                                                           
19

 Development of EQA strategic action plan, 52110106 

http://trac.sida.se/processes/SitePages/Portal.aspx?Contribution=CONTRIB3571&Seed=993505
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Strategiresultatets måluppfyllelse: delvis uppnått.  

Insatsportföljens genomförande: enligt plan.  

 

Det finns flera hinder som hämmar den privata sektorn i Palestina från att växa. Utöver ockupationen 

och i avsaknad av genomförande av Parisprotokollet som berör de ekonomiska relationerna mellan 

Israel och Palestina i Osloavtalet och som negativt påverkar den ekonomiska utveckling, finns ett 

flertal andra svårigheter. Enligt Världsbankens rapport ”Doing business 2016”, som analyserar 

affärsklimatet för att starta och driva företag i 189 olika länder, rankas Palestina 129.
20

 Några av 

orsakerna till den ogynnsamma miljön är att det är dyrt och tidskrävande att göra affärer i Palestina p g 

a ockupationen men också p g a en tung palestinsk byråkrati vid registrering av företag, hanteringen av 

parters kontraktsbrott samt vid företagens obestånd. De legala ramverken är inte heller på plats för att 

stimulera investeringar och kredithantering. Därför behövs stöd till affärsklimatet för att gynna 

sektorn, minska arbetslösheten och ge sysselsättningsmöjligheter till en ung befolkning.  

 

Sveriges nuvarande portfölj syftar till att med olika medel underlätta etablerandet av nya företag. 

Dessutom följer Sverige, i dialog med relevanta aktörer, arbetet med att förbättra affärsklimatet för att 

främja den privata sektorn.  

 
Sedan 2014 finansierar Sida en garantifacilitet för kapacitetsstöd till småföretagare för att kunna 

etablera sig och utveckla hållbara affärsplaner. Inom ramen för insatsen har också ett nätbaserat 

system utvecklats där 17 finansiella institut idag är medlemmar och där i synnerhet nystartade företag 

enklare kan få kontakt med banker och stöd i låneadministrationen.
21

 Det övergripande syftet är att 

bidra till ökad utlåning, vilket i sin tur ska främja befintliga företag och nyföretagandet, i framförallt 

svårare områden såsom område C, östra Jerusalem och Gaza. De första årens resultat är 

uppmuntrande, särskilt ifråga om utlåning till småföretag, också i Gaza. Vidare kommer det nystartade 

marknadsutvecklingsprogrammet, som nämns vidare under iv), att arbeta för effektivare 

jordbruksproduktion och inkluderande marknadssystem vilket främjar affärsklimatet och ge incitament 

för nyföretagande.
22

 

 

ii. Ökat antal kvinnor deltar i och driver företag 
 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: trots att insatser i 

stort sett kunnat genomföras enligt plan går det ej att 

rapportera om annat marginell måluppfyllelse 

 

Insatsportföljens genomförande: se ovan  

 

Förutom de hinder som nämns under i) ovan, möter kvinnliga företagare särskilda utmaningar och 

svårigheter att starta och driva näringsverksamhet. Exempelvis har inte kvinnor samma tillgång till 

krediter, pga att de inte alltid har de säkerheter i form av tillgångar, t.ex. fastigheter eller mark som 

bankerna kräver. De har inte heller det kontaktnät som män har och som behövs för att utveckla sin 

verksamhet eller det sociala stödet att verka inom affärslivet. Dessutom har kvinnor sällan de rätta 

ingångarna i den israeliska affärsvärlden för att underlätta import av insatsvaror och för att kunna 

exportera. 2012 ägdes enbart 8 % av de privata företagen av kvinnor.
23

 

 

                                                           
20

 World Bank ”Doing Business Economy Profile 2016” West Bank and Gaza.  
21

 Swedish Guarantee Facility, 52110061 
22

 Market Development Programme for Palestine, 52110104 
23

 Palestinian Central Bureau of Statistics, ”Number of establishments in the private sector owned by women”, 
exkl östra Jerusalem 
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För att förbättra kvinnors ekonomiska deltagande har Sida i den pågående garantiinsatsen fokuserat 

särskilt på kvinnliga företagare för att ge kapacitetsstöd och möjlighet till lån. Det nätbaserade match-

making systemet som sattes upp 2015 är också tänkt att bli ett bra verktyg för kvinnor, som inte har 

nödvändiga nätverk och resurser för att etablera bankkontakter.
24

  

Den UNDP-insats som genomförts sedan 2013 har tydligt fattigdomsfokus då stödet går till 

ekonomisk utsatta familjer, där kvinnan utgör den enda försörjaren. Ofta uppbär dessa familjer socialt 

stöd från socialministeriet. De kvinnor som deltar i programmet får dels stöd att utveckla en affärsidé, 

dels möjlighet till mikrolån om företaget skulle visa sig livsdugligt. De näringsverksamheter som 

skapas är till en början oftast informella.
25

 En av insatsens utmaningar är att hjälpa kvinnorna att 

utveckla affärsidéer som inte är traditionellt kvinnliga utan istället se på efterfrågan och 

utvecklingsmöjligheter. En annan utmaning har varit att anpassa affärsmiljön enligt kvinnors behov 

och för dem att bli accepterade som ekonomiska aktörer i samhället.  

 

iii. Ökad kunskap och bättre servicekapacitet hos branschorganisationer och 

finansiella institut 

 

                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: garantiinsatsens 

framgång har lett till att målet delvis uppnåtts. 

 

Insatsportföljens genomförande: insatser har 

genomförts enligt plan. 

 

 

Kapacitetsstöd till branschorganisationer och finansiella institut ges av ett flertal aktörer och givare, 

utmaningen är att koordinera stödet och undvika överlappningar. Det stöd som Sverige ger är oftast 

kopplat till insatser istället för till en enskild organisation för att därigenom förbättra resultatet och 

hållbarheten.  

 

Banker och finansiella institut i Palestina är traditionellt mycket konservativa och försiktiga i sin 

långivning. Det är därför svårt för nya, mindre och okända företag att få kredit utan betydande 

säkerheter. För att öka riskaptiten hos bankerna och för att få dem att inse att även mindre företag i 

område C och östra Jerusalem kan vara bra kunder lanserade Sida 2014 en garantifacilitet (se ovan i) 

och ii). Garantiinsatsen innehåller kapacitetsstöd till finansiella institut för att lära ut mervärdet av 

garantierna samt för att öka bankernas riskaptit och upptäcka nya lånegrupper.  

 

I den UNDP insats som nämns under ii) ges även stöd till mikrofinansinstitut för att kunna erbjuda 

kvinnor olika typer av mikrokrediter inkl. lån enligt islamiska regler.  

 

Under 2012-2015 har Palestinian International Business Forum (PIBF) genomfört kapacitetsbyggande 

insatser bl.a. för att stärka branschorganisationer. Exempelvis har Paltrade, Palestine Standard Institute 

och Palestinian Packaging Industry (PFPI) fått utbildning genom sina svenska motsvarigheter.
26

  

Vidare syftar den nya marknadsutvecklingsinsatsen till att stärka kapaciteten hos lokala aktörer och 

organisationer för en mer effektiv och motståndskraftig jordbrukssektor. 

iv. Bättre förutsättningar för lokal ekonomisk utveckling.  

                                                           
24

 Swedish Guarantee Facility, 52110061 
25

 UNDP-DEEP Women Entrepreneurs, 52110048 
26

 PIBF 2012-2015, 52110058 
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                            År 

Bedömning av: 
2015 

Strategiresultatets måluppfyllelse: nya insatser med 

lovande resultat har lett till att målet delvis uppnåtts. 

 

Insatsportföljens genomförande: enligt plan.  

Under operationaliseringen identifierades lokal ekonomisk utveckling med särskilt fokus på kvinnors 

ekonomiska egenmakt som ett prioriterat och delvis underfinansierat område. Genom att förbättra 

kvaliteten av produkterna på den lokala marknaden och stärka marknadskanalerna förväntas lokala 

produkter få högre status bland konsumenterna och kan därmed också leda till att minska 

importberoendet från Israel.   

 

Under våren 2015 genomförde Sida en översyn av det svenska stödet till privatsektorutveckling. En av 

rekommendationerna var att identifiera initiativ som kan kopplas till detta fjärde resultat inom ”Stärkt 

privatsektorutveckling”.
27

 Efter att ha identifierat Oxfam som lämplig samarbetspartner togs hösten 

2015 beslut om en inledande fas av ett marknadsutvecklingsprogram. Det kompletterar de program 

som Oxfam redan genomför med finansiering från Schweiz och Danmark. Insatsen innefattar 

kapacitetsstöd till småskaliga jordbrukare och relevanta aktörer, utveckling av ny produktionsteknik 

samt framtagande av inkluderande lokala ekonomiska planer och policyer, och har dessutom en tydlig 

målsättning om att främja kvinnors ekonomiska egenmakt.
 28

 Jordbruket är en viktig del i den 

palestinska ekonomin och insatsen förutses bidra till ökad ekonomisk aktivitet, bättre 

försörjningsmöjligheter och sysselsättning vilket ökar människors motståndskraft och stärker den 

lokala ekonomin.  

 

Den ökade kreditgivningen till småföretag genom garantifaciliteten har också varit bra för den 

ekonomiska utvecklingen inte minst i område C och efterfrågan har varit större än planerat och 

inkluderat ett flertal sektorer.  

 

Lokal ekonomisk utveckling finns även med inom insatser under resultatområden 1 och 2. Exempelvis 

finansierar Sverige ett kommunalt stöd till grundläggande service inom Världsbanksfonden samt i den 

transitionsinsats som genomförs av UNDP (CRDP) ingår stöd till lokal infrastruktur.  

3. Synergier med andra strategier  

Utbetalt belopp inom andra anslagsposter som gick till 

landet/regionen 2015:  

155,9 MSEK 

Humanitära insatser, ap. 1  108,1 MSEK 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap. 5 47,8 MSEK 

Forskningssamarbete, ap. 32  

Garantier  

 

I tillägg till ovan har ett stöd via Mänsklig Säkerhet gått till Palestina, 10 mkr, och ingår i den CRDP 

(transitionsinsats) som finansieras över anslaget. Under 2015 betalades också 300 mkr till UNRWA 

genom utrikesdepartementet.  
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 Översyn gjord av NIRAS, Sandberg/Ansara, mars 2015 
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 Market Development Programme for Palestine, 52110104 
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Palestinastrategin har kopplingar till flera andra strategier;  

 

 Regionalt MENA; Palestina ingår som ett av länderna i MENA regionalt och exempelvis inom 

MR/Demokrati/Jämställdhet arbetar Sida med Kvinna-till-Kvinna och UN Women i båda 

strategierna, här skulle erfarenhetsutbytet mellan strategiägarna kunna bli bättre. Även inom 

regional ekonomisk utveckling skulle synergier kunna identifieras och utvecklas då handel 

finns i båda strategierna. Inom den regionala vatten- och miljö/klimatportföljen är insatserna 

gränsöverskridande till skillnad från i Palestinastrategin, information utbyts regelbundet. När 

det gäller frågor runt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 

naturkatastrofer finns förutsättningar för att i större utsträckning förverkliga potentiella 

synergier.  

 

 Strategy for Special Initiatives for Democratisation and Freedom of Expression; Ett flertal 

globala insatser såsom stöd till Integrity Action, insatser inom området yttrandefrihet och 

media etc. inkluderar vidareförmedling av medel till samarbetspartners i Palestina. 

Bedömningar och rapporter delas regelbundet, samarbetet fungerar bra. För tillfället diskuteras 

ett regionalt program (yttrandefrihet) och om/hur konsulatets palestinska samarbetspartner 

Media Development Center skulle kunna medverka i programmet. 

 

 Forskning; Diskussioner har hållits framförallt på hälsoområdet där FORSK tidigare haft 

samarbete med Palestina genom Karolinska och Sahlgrenska. Inga direkta kopplingar finns 

dock i dagsläget. Även när det gäller ”Arab Council for Social Studies” i Beirut skulle 

kopplingar kunna göras, inget konkret har dock kommit ut av diskussionerna ännu. 

 

 Humanitära; Den speciella kontexten i Palestina innebär att både utvecklings- och humanitärt 

bistånd hanterar frågor som har sitt ursprung i ockupationen. Informationsdelning, gemensam 

identifiering och analys av sårbarhet och skyddsbehov och behovet av aktivt diplomatiskt 

agerande innebär en nära och kontinuerlig samverkan mellan de båda strategierna. 

Transitionsinsatsen som är samfinansierad mellan de humanitära och palestinaanslaget 

(CRDP) pågår sedan 2012 och samarbetet har fungerat bra, samtidigt som programmet har 

utvecklats och genomförandet modifierats.  

4. Givarkontext  

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

ca 28 % 

Sveriges andel av totala biståndet utgör;   

ca 4 % (utvecklingsanslaget) 

 Arbetet med en ny gemensam EU-strategi pågår med 

aktivt svenskt deltagande.  

 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: Se nedan.  

Sverige är den 7:e störste givaren
29

 

Av EU MS är Sverige den 4:e störste givaren
30

 

 

Under 2015 uppgick givarstödet till 798 MUSD, jämfört med 1 030 MUSD under 2014. För 2015 

utgör därmed biståndet ca 28 % av statsbudgeten. De största givarna var 

  

 Arabländerna (Saudi 242 MUSD, Irak 29 MUSD, Egypten 7 MUSD, Algeriet 53 MUSD) 

 Världsbanken 132 MUSD 

                                                           
29

 Sverige kommer på 7:e plats efter USA, EU, UK, Tyskland, Norge och FAR (källa OECD DAC) 
30

 Sverige kommer på 4:e plats efter UK, Tyskland och Norge (källa OECD DAC) 
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 EU 223 MUSD 

  

Sveriges stöd 2015 uppgick till 264,9 mkr (utvecklingsbistånd) därtill kommer humanitärt och övriga 

strategier (totalt 165,9 mkr) samt kärnstödet till UNRWA (300 mkr) dvs total 730,8 mkr (ca 87 

MUSD) för 2015.  

5. Lärdomar och rekommendationer  

Biståndet till Palestina är till sin natur politiskt och kompletterande politisk uppföljning är nödvändig 

för större genomslag, i enlighet med principen bakom de påverkansstrategier för olika områden som 

gk utarbetar. Påverkansstrategin innebär att för varje prioriterad fråga identifieras ett mål, liksom de 

bistånds- och politiska dialoginstrument som kan användas, samt de aktörer förutom gk inom det 

svenska systemet som bör agera och i förhållande till vilka externa aktörer. Dessutom identifieras de 

särskilda arenor där dialog och påverkansarbete kan ske. Frågor som tillstånd att resa in i Gaza för 

biståndsuppföljning, demoleringar och konfiskeringar av svenska eller EU-finansierade insatser i 

område C är alla politiskt betingade och gk arbetar för att lyfta frågorna lokalt och i Bryssel. 

Bortovaron från Gaza är ett stort problem, trots aktivt utnyttjande av indirekta uppföljningsmetoder 

växer riskerna för biståndet med tiden genom att generalkonsulatet inte kan följa upp på plats och inte 

får den information som behövs för att kunna säkerställa genomförandet.   

 

Det totala stödet till Gaza 2015 från utvecklingsanslaget uppskattas
31

 till 122 MSEK, dvs 46% av 

utbetalade medel. Om stöd från det humanitära anslaget, anslaget för Mänsklig Säkerhet samt stöd från 

UD till UNRWAs kärnverksamhet räknas in gick nästan 414 MSEK till Gaza, dvs 57% av ett totalt 

stöd på 731 MSEK. 

5.1 Implikationer för omstyrning av innevarande strategi 

Tre processer som påbörjades lokalt 2015 och 2016 kan medföra vissa förändringar av 

insatsportföljerna. En ny palestinsk utvecklingsplan för 2017-22, arbetet på en gemensam EU-strategi 

med ambitionen att nära ansluta till den palestinska planen samt förslaget om en ny struktur för 

givarsamordning kommer att påverka genomförandet av den svenska strategin. Flera stora program når 

slutet på sina aktuella avtal under 2016 (t ex UNDP/UN Women Rule of Law, UNDP DEEP, 

PEGASE, MDC) vilket skapar möjligheter till omprövning och eventuella beslut om nya insatser.   

 

5.2 Frågor för samråd 

 Vilka åtgärder bör vidtas som konsekvens av de stora svårigheterna att följa upp biståndet i 

Gaza? 
 Vilka principer bör följas inför möjligheten till omstyrning av strategin under 2016? 
 Hur kan Sida och UD se till att generalkonsulatet får behålla den extra resurs i form av en 

nationell handläggare som rekryterats under 2016 för hela strategiperioden, given den stora 

volymsökningen?  
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 Vissa insatser är uteslutande inriktade på Gaza, t ex kontantstödet till hemlösa efter kriget, medan för andra 
görs ingen sådan registrering varför en uppskattning måste ske för fördelningen mellan Gaza och övriga 
Palestina. 


