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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Syftet med strategirapporten är rapportera Sidas strategigenomförande till UD. Strategirapporten tjänar 

som underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till Regeringskansliets (RK) 

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

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

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

Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje strategi 

och drar även framåtblickande slutsatser. 

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten ska 

redovisa, analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna 

strategimål1 samt redogöra för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska 

rapporten redovisa förändringar i förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av 

strategirapporter: Strategirapport år 1, strategirapport och fördjupad strategirapport.  

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 skrivs för de åren 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 strategimål3) samt ge tydliga rekommendationer 

inför kommande strategiperiod. Den fördjupade strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att 

lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 

senaste strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid tillfället 

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

analyser och mötesanteckningar). 

Kapitel 1 sammanfattar slutsatser från genomförandet av föregående strategi. Kapitel 2 ger en 

översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin 

genomförs. Kapitel 3 beskriver slutsatser från operationaliseringen av den nya strategin. Kapitel 4 

redogör för hittills uppkomna resultat för den nya strategin. 

 

Sida använder trafikljus för att sammanfatta Sidas nulägesbedömning inom ett strategimål och ge en 

snabb överblick av hur det går i strategigenomförandet. Bedömningen och motiveringen till denna 

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

strategimål i linje med nya 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. 
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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. 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. Slutsatser och bedömningar från genomförandet av föregående 
strategi 2014-16 + 2017 

 

• Sidas insatser i Sudan reflekterar i hög grad fattiga människors perspektiv på utveckling samt 

rättighetsperspektivet. Målgrupperna är de mest marginaliserade, sårbara och diskriminerade 

grupperna i samhället såsom kvinnor och barn i konflikt, kvinnor och flickor med bristande 

egenmakt, och människor i de fattigaste lokalsamhällena. Det finns utrymme att i insatserna 

stärka perspektiven och att öka integrationen av regeringens prioriterade områden.  

• Insatsernas resultat bidrar till det övergripande målet för utvecklingssamarbete: ”att bidra till 

förbättrade levnadsvillkor för marginaliserade grupper och individer i samhället, både genom 

att leverera förbättrade samhällstjänster men också genom att stärka dessa gruppers och 

individers förmåga att själva påverka sin livssituation.” Resultaten bör dock betraktas genom 

ett kontext-filter. Det finns i Sudan stora begränsningar i möjligheten att inverka på 

regeringens politik för en fredlig utveckling och respekt för de mänskliga rättigheterna, vilket 

påverkat måluppfyllelsen negativt i strategins båda områden.  

• Resultatområdet ”Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ förebygga konflikter och 

åstadkomma försoning i Darfur”, visar på goda resultat avseende lokal konfliktlösning, men 

med begränsad effekt då Sidas arbete avgränsats geografiskt. Det har under hela strategin 

pågått våldsamma konflikter i andra delar av Sudan, främst i Blå Nilen och Södra Kordofan. 

Området finns integrerat i den nya strategins bredare område Hållbar fred. 

• Sidas stöd till ”Ökad kunskap och möjligheter för kvinnor att hävda sina mänskliga 

rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt ökad respekt för 

barns rättigheter” visar en blandad resultatbild. Medan olika former av könsrelaterat våld är 

omfattande, såsom könsstympning av kvinnor och flickor (FGM), barnäktenskap, våld i 

hemmet och begränsat självbestämmande för kvinnor, finns resultat redovisade i processer 

som verkar för förbud mot FGM, en nationell handlingsplan för barn i väpnad konflikt, ett 

delvis uppbyggt system för barnskyddsfrågor, liksom kvotering för kvinnor till parlamentet.  

Området finns integrerat i den nya strategins bredare uppdrag gällande Mänskliga Rättigheter. 

• Stöd till resultatområdet ”Stärkt förmåga hos civilsamhället att verka för ökad respekt för de 

mänskliga rättigheterna och därigenom bidra till stärkt demokrati” har på en övergripande 

nivå begränsats av att utrymmet för civila samhället att verka är starkt kringskuret och 

politiska ägarskapet för att förbättra förutsättningarna för ökad respekt för mänskliga 

rättigheter och en demokratisk utveckling är oklart. I den nya strategin omnämns det civila 

samhället som aktör inte som målgrupp.  

• Den sköra säkerhetssituationen och kringskurna tillträdesmöjligheter som också hämmats av 

förvaltningens administrativa hinder, var under de första tre åren kraftigt försvårande faktorer 

för ett effektivt utvecklingssamarbete. Under 2017 har väsentliga förbättringar noterats. 

• Sudans kontext är således komplex och risknivån är hög. Sidas riskhantering har främst byggt 

på val av samarbetsparter som kan kontexten väl. Samarbetet med multilaterala aktörer har 

visat att framsteg kan ske, också inom mer känsliga områden, när förändringsaktörer på såväl 

lokal- som central nivå är öppna för att involveras och när deras kapacitet stärks.  

• Sidas har rekommenderat att program som arbetar med att öka människors och lokal-

samhällens möjligheter att stå emot olika chocker och kriser ska inkluderas i arbetet med att 

genomföra en ny strategi.  

• Formuleringen i strategin ”att genomföra få insatser” och då strategibeloppet sänktes till 

MSEK 60 i regleringsbreven för år 2015 och 2016 begränsade Sida strategigenomförandet till 

tre skräddarsydda insatser anpassade till strategins resultatområden, dessa utökades under 

2017 till fem insatser när strategibeloppet ökades till MSEK 80.  
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2. Översikt av strategisammanhanget 

2.1. Förändringar i strategisammanhanget 

Genomförandet av regeringens nya strategi för Sudan har under 2018 och de första månaderna 2019 

framförallt påverkats av landets allvarliga ekonomiska kris och sköra politiska utveckling.  

Den 19 december 2018 utbröt landsomfattande protester. Missnöjesyttringarna började som en 

reaktion på hävda vetesubventioner, men övergick till krav om presidentens avgång och regimskifte. 

Sida har sedan dess tagit del av rapportering om dödade demonstranter, övergrepp, tortyr och 

frihetsberövanden4. Demonstrationerna fortsatte, trots att de blev illegala i februari, när presidenten 

utlyste undantagstillstånd, och genomförde en intern kupp. Den 6 april intensifierades 

demonstrationerna ytterligare och en omfattande sittstrejk med hundratusentals deltagare inleddes. 

Den 11april gick militären över till demonstranternas sida, ett militärt övergångsråd, tillsattes och 

president Bashir uppges sitta i husarrest.  Sidas bedömning är att ett mycket skört politiskt läge 

sannolikt kommer att bestå. Andra riskfaktorer är fortsatta säkerhetsproblem samt klimatrelaterade 

utmaningar.  

Sudan har under flera år lidit av svaga statsfinanser vad avser tillgång till kapital och finanspolitiskt 

ansvarstagande. När de amerikanska sanktionerna lyftes i oktober 2017 flyttades stora penningbelopp 

ut ur landet. Detta var ingenting som hade förutspåtts. För staten Sudan uppstod omedelbart betydande 

konsekvenser, men effekterna visade sig mer konkret runt årsskiftet 2017-2018. Då blev bristen på 

hårdvaluta akut, vilket bland annat ledde till att staten inte längre förmådde finansiera subventioner på 

framförallt vete och bränsle. Under 2018 blev den ekonomiska situationen alltmer kritisk. 

En konsekvens av detta var att landet drabbades av en omfattande bränslebrist, vilken i sin tur har 

slagit hårt mot jordbrukssektorn, och därigenom givit direkta och mycket negativa konsekvenser för 

matosäkerhetssituationen. Människors kapacitet att stå emot återkommande och utdragna kriser har till 

följd av krisen eroderats, samtidigt som redan sårbara grupper, drabbats oproportionerligt hårt. 

Effekterna har samtidigt också slagit hårt mot landets el- och vattenförsörjning samt övergripande 

logistik och transporter. Rent vatten är en bristvara i Sudan, med bristande elförsörjning och 

ransonering av diesel har tillgång till såväl sanitet som vattenförsörjning försämrats. 

Landets inflationstakt har under 2018 stigit från 35 % till 73 %5. Priset på spannmål har ökat med 150 

%6 och ser ut att fortsätta stiga. Inflationen har kraftigt försämrat köpkraften hos lokalbefolkningen, 

och är den pådrivande faktorn för den ökade fattigdomen. Den del av befolkningen som är i behov av 

humanitärt stöd har ökat från 4,8 till 5,5 miljoner7, men det finns en tydlig diskrepans i uppfattningen 

kring omfattningen av hunger- och matosäkerhet mellan det internationella samfundet och regeringen. 

Spannet beräknas idag ligga någonstans mellan 4,5–11 miljoner människor. 

Landets generella konfliktnivå är på en lägstanivå sett över en historisk 15-årsperiod, och under 2018 

ägde stridigheter endast rum inom begränsade områden, framförallt i området runt Jebel Marra i 

Centrala Darfur. Den relativa freden är dock skör och bygger i huvudsak på unilaterala vapenvilor. I 

december sammankallade AUHIP till fredsförhandlingar mellan regering och olika 

oppositionsfraktioner, men konferensen nådde ingen uppenbar framgång8. I Darfur överskuggar 

                                                      
4 ACJPS, 25 January 2019, sid 1 
5 Ibid, sid 1 
6 WFP Donor brief January 2019, sid 2 
7 UN OCHA, HNO Sudan 2018, sid 6 
8 Sudan Tribune 15 december 2018, sid 1 / översatt press 
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UNAMID:s utfasning all verksamhet, och processen beräknas vara helt avklarad under 2020. Det är 

ännu mycket svårt att bedöma konsekvenserna av att UNAMID försvinner, men det internationella 

samfundet är unisont oroade för hur säkerhets- och MR-situationen kommer att påverkas.  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 0,8 %. 

Källa: OECD/DAC 2017 

Strategins andel av det totala biståndet utgör 3,5 %. 

Källa: OECD/DAC 2017 

Givargemensam samarbetsstrategi saknas, idag finns 

dialog om så kallade ”Collective Outcomes”. 
Gemensam EU-strategi saknas liksom planer för EU-

gemensam programmering 

De fem största givarna (organisationer och/eller länder) 

är: USA, EU KOM, UK, UAE, Globala Fonden 
Sverige är den 10-12 största givaren. 

Av EU MS är Sverige den 3:e största givaren. 

 

Internationellt bistånd till Sudan har länge dominerats av humanitära insatser. Det finns endast ett fåtal 

givare av långsiktigt utvecklingssamarbete och samordningen av dessa är generellt mycket svag. 

Utvecklingsaktörer som EU KOM och Världsbanken har begränsade möjligheter att verka. Sida, en 

medelstor givare i landet för nära dialog med exempelvis EU Delegationen, Norge och Storbritannien. 

Sverige anses ledande i dialog och samordning, framförallt för jämställdhetsfrågor.   

Sudan är pilot för FN:s ”nya sätt att arbeta” och FN arbetar för att stärka synergier mellan humanitära- 

och långsiktiga resultat. Bland annat finns det länkar mellan den fleråriga FN-ledda humanitära 

strategin 2017-2019 och FN:s utvecklingsplan, UNDAF, 2018-2021. Då Sverige är en av få givare 

vars budget för utvecklingssamarbete överstiger den humanitära har Sida potential att bli en viktig 

aktör vad gäller resiliens och länken mellan det humanitära och det långsiktiga arbetet, i det som kallas  

”hum-utveckling nexus” eller bara ”nexus”. Dock har dialog och förväntningar om resultat för 

pilotarbete inom nexus försvagats, eftersom landets ekonomiska kris försämrar möjligheten för arbetet 

att nå resultat. Sidas bedömning är att fönstret för nexus flyttar sig närmare de humanitära 

kärnfrågorna, vilket innebär att riskerna ökar för att arbetet inte ska lyckas uppnå långsiktiga resultat.  

 

2.3 Synergier med andra svenska strategier 

Synergier finns framförallt med Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och har under året ytterligare stärkts. Gemensam analys, 

baserat på risk och sårbarhet har successivt vuxit fram tack vare en gemensam fälttjänst och ett nära, 

kontinuerligt samarbete med den humanitära enheten.  

Samverkan och dialog kring enskilda insatser finns också med Strategin för Sveriges regionala 

utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara, Strategi Hållbar fred, Strategin för stöd genom 

svenska organisationer i det civila samhället samt med Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap 

och metod som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.  Inom ramen för sistnämnda strategi har 

Sudan inkluderats i ITP om SRHR som genomförs av Lunds universitet och tidiga diskussioner har 

inletts för att undersöka möjligheten att inkludera Sudan i SMHI:s ITP-program. 
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2.4 Integrering av perspektiven  

De fattigas perspektiv: Samtliga insatser i Sudanportföljen bidrar direkt eller indirekt till 

fattigdomsbekämpning.  Integrering av detta övergripande perspektiv börjar redan vid 

insatsformuleringen och ambitionen är att hålla dialogen vid liv i uppföljningen. Det är dock 

utmanande för Sida att visa att insatserna når de allra fattigaste, det finns exempelvis ingen markör i 

Sidas system som påvisar ambitionsnivån statistiskt. Därför har en analys av Sidas beredningsunderlag 

och projektdokument gjorts, vilken visar att Sudans fattigaste delstater konsekvent väljs ut för 

genomförande av Sida-finansierade insatser i Sudan samt att fattiga och rättslösa människor utgör 

insatsernas målgrupp9.  

I Sudan har Sida valt att pröva metoder för arbete i nexus mellan Hum och Utveckling. Detta gör att 

Sidas språkbruk förändras och i portföljen finns det insatser vars vokabulär endast talar om resiliens 

och sårbarhet. I Sudanportföljen har dock bedömningen gjorts att hög grad av resiliens samtidigt 

bidrar till integration av de fattigas perspektiv.   

Rättighetsperspektivet: Under året har två nya avtal signerats där mänskliga rättigheter eller 

demokrati bedömts vara huvudsyfte. Dessa är: ”UNICEF Country Programme” och UNDP:s 

”Community Security and Stabilization Programme (C2SP)”. Ytterligare två pågående insatser har 

samma markör. I två av portföljens insatser är ”Mänskliga rättigheter eller demokrati” bedömt som 

delsyfte.10 Samtidigt har en analys av underlag i portföljen visat att rättighetsperspektivet genomsyrar 

merparten av Sidas insatser, vilket inte fullt ut fångas av policymarkören som framförallt visar 

insatsens sektor.  

Utgångspunkten för identifiering av målgrupper är att nå de mest utsatta och marginaliserade. Flera 

insatser har ett gräsrotsperspektiv med fokus på ansvarsutkrävande genom kapacitetsutveckling av 

både rättighetsbärare och ansvarstagare. Men medborgarnas möjlighet till ansvarsutkrävande är 

avhängigt tillgången till information, öppenhet och insyn, vilket är starkt kringskuret i dagens Sudan.  

Sudan har vidare under lång tid varit en i huvudsak humanitär kontext där varken jämställdhets- eller 

rättighetsperspektivet varit i fokus. Stödet genom den bilaterala strategin bidrar med det långsiktiga 

perspektivet och bryggan till hållbar utveckling där dessa båda perspektiv har en tydligare plats. 

För att stärka rättighets-, men också jämställdhets- och miljöperspektivet i genomförandet testas en ny 

uppföljningsmetod med tätare samarbete och mer frekvent uppföljning och dialog, exempelvis med 

UNICEF. En första workshop mellan Sida och UNICEF, där dessa frågor stod högt på agendan, 

genomfördes i början av 2019. 11 

Jämställdhetsintegrering: Under året har två nya avtal signerats där jämställdhet bedömts vara 

huvudsyfte i insatserna: ”Gender Advisor UNRCO” och ”UNICEF Sudan Country Programme”. Inom 

ramen för ytterligare sex insatser är jämställdhet bedömt som delsyfte12. Sida kan i dialog med dessa sex 

partnerorganisationer tillse att analyser om målgruppernas (flickor, pojkar, kvinnor och män) rättigheter 

och behov utförs. Baserat på jämställdhetsanalyser och aktiv integrering av detta perspektiv tillser 

                                                      
9http//dox.sida.se/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.61000&recno=1226121&module=Document&VerID=1225927&su

btype=61000 Underlag till strategirapport 2018/analys av fattigdomsperspektivet, sid 1-2 
10 Källa BISI A Analytical VP 2019/MR-Demo fliken 
11 Reserapport, Smedby, Vikström, 2019, sid 1-3 
12 Darfur Fund, 2018 – UNDP Sudan; UNFPA Sudan 2017?-2020; ZOA Sudan Project”  
sustainable integrated development approach”, AECF 2017-2022 renewable energy and adaptation to climate technologies; UNICEF Sudan 

child protection 2015-2018; Källa BISI A Analytical VP 2019/jämställdhets-fliken 
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partnerorganisationer att Sidas stöd bidrar till att stärka identifierade grupper och säkerställer att 

insatserna inte gör mer skada än nytta för relevanta målgrupper ”do no harm”. Ett exempel på detta är 

nystartat pilotarbetet inom UNDP:s fond i Darfur som bland annat avser att stödja innovativa del-

projekt, med inriktning mot jämställdhet och för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. 13 

Sida har hittills drivit jämställdhetsfrågor i givarkollektivet, vilket fortsätter för att säkerställa att 

pågående och indikativt stöd till UNICEF, UNFPA, UNWomen samt PLAN är samordnat och 

kompletterande. UNDP:s ”C2SP” anger inte jämställdhet som delsyfte, dock finns det ambition att 

mer aktivt arbeta med integrering av jämställdhet även här. 

Miljöintegrering: Under året har ett nytt avtal signerats där miljö bedömts vara huvudsyfte ”ZOA:s 

program för vattenresursförvaltning” och delsyfte/miljö-integrerat i två insatser ”WFP Hum 2015–

2018” samt ”UNICEF Sudan Country Programme”14. Sida behöver i dialog med dessa partners, och 

eventuella nya partners, fortsätta driva arbetet för att miljö- och klimataspekten ska tas hänsyn till på 

ett tillfredställande sätt. Till exempel kommer Sida följa och driva frågan om att UNICEF tar fram och 

implementerar riktlinjer för miljöintegrering. Därutöver behöver Sida också fortsatt arbeta aktivt med 

nuvarande partners inom program som pågått under längre tid, likt DCPSF och UNDP:s C2SP, då 

bedömningen är att det inom ramen för dessa program finns betydande, miljörelaterade risker, men 

även möjligheter. Arbetet med miljöintegrering bedöms ha större möjlighet att nå resultat om Sida i 

sitt dialogarbete hittar likasinnade givare och tillsammans med dessa kan driva frågan och ställa krav 

på att miljöbedömning görs i alla program vi stödjer gemensamt. 

Konfliktintegrering: År 2018 har två nya avtal signerats där fred/säkerhet/konflikthantering utgör 

huvudsyfte. Det finns nu sex pågående insatser, motsvarande 38% av årets utbetalningar, där 

fred/säkerhet/konflikthantering är huvud- eller delsyfte. Det bedöms finnas potential för såväl några 

pågående som planerade nya program att utvecklas mot att integrera perspektivet, åtminstone som 

delsyfte.  För närvarande har de två pågående programmen inom område 1 fred/säkerhet/ 

konflikthantering som huvudsyfte (UNDP:s ”DCPSF” och UNDP:s ”C2SP”) samt även ”ZOA:s 

program för vattenresursförvaltning” inom område 3. I arbetet med beredning av nya projekt 

diskuteras detta och andra perspektiv regelmässigt i ett tidigt skede.       

Resiliens: I tillägg till arbetet med de fem perspektiven har Sida integrerat resiliens och hum-

utveckling-samspel i strategigenomförandet i Sudan. Det innebär att utgå ifrån risk och stressfaktorer 

samt att prioritera de fattigaste och allra mest sårbara såsom exempelvis internflyktingar och 

flyktingar. Avsikten är; att det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet härigenom blir mer 

komplementärt, att hantera underliggande kris- och sårbarhets orsaker, att stärka människors och 

lokalsamhällens resiliens samt att arbeta multisektoriellt och integrerat mellan strategiområden med 

hjälp av de fem perspektiven och på olika nivåer i samhället. I arbetet med resiliens och samspel blir 

organisationer som arbetar på båda sidor om nexus särskilt relevanta och Sida finansierar exempelvis: 

UNICEF, WFP och UNFPA i deras mer långsiktiga arbete med avsikt att komplettera det humanitära. 

UNICEF:s landprogram syftar till att möjliggöra ett långsiktigt flersektoriellt utvecklingsstöd inom 

sektorer som vatten och sanitet, nutrition, barnskydd samt sociala trygghetssystem. Stödet till WFP, en 

traditionellt humanitär aktör, avser att bidra till att minska de stigande nivåerna av livsmedelsbrist när 

WFP:s mer långsiktiga aktiviteter finansieras. Utvecklingssamarbetet stödjer också flersektoriella 

program genom internationella organisationer, exempelvis inom vattenresurshantering genom ZOA, 

och inom lantbruk genom det planerade stödet till ADRA och Mercy Corps. 

                                                      
13 Darfur Community Peace and Stability Fund (DCPSF) Gender and Peacebuilding Initiative, beskrivning av piloten, 2019 sid 3 
14 Källa BISI A Analytical VP 2019/miljöfliken 
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3. Slutsatser från operationalisering 

3.1 Förändringsteori  

I Sidas underlag från 2017, inför regeringens beslut om strategi, inkluderades följande förändringsteori 

baserad på den MDPA som genomfördes under arbetsprocessen: “Om samhällsservice fördelas jämnare i 

olika delar av landet kan den konfliktdrivande maktkoncentrationen och marginaliseringen av landets periferi 

motverkas. Därför avser Sida att inom strategins samtliga tre fokus-områden stärka kapacitet hos 

förändringsaktörer i förvaltningen på både central- och lokal nivå, i syfte att bidra till förbättrad policy och 

leverans av olika former av samhällsservice. Samtidigt och parallellt stärks resiliens på såväl hushålls-, 

lokalsamhälles- som nationell nivå.” Sidas förändringsteori integrerades i hög grad i den beslutade 

strategin för 2018-2022. Bilden till höger 

visualiserar strategins teori, dvs hur Sidas 

stöd inom valda områden i Sudan kan bidra 

till utveckling. Spiralrörelserna visar 

aspekter, som enligt strategins 

förändringsteori, är katalytiska för 

utveckling: Kapacitetsutveckling av 

förändringsaktörer är en förutsättning för att 

utvecklings-samarbetet ska få uthålliga 

resultat. Genom strategisk dialog skapas 

förutsättningar för lokalt ägda lösningar 

också inom strategins mer känsliga områden. 

I samverkan mellan utvecklingssamarbetet 

och det omfattande humanitära biståndet öppnas möjligheter för innovativa och hållbara lösningar, för 

att hantera utdragna behov för lokalbefolkningen liksom för flyktingar och internflyktingar. Samtidigt 

åskådliggörs att alla områden ömsesidigt påverkar varandras resultat och att dessa förstärks när de fem 

prioriterade perspektiven inom utvecklingssamarbetet integreras. Sidas bedömning är att 

förändringsteorin fungerat som stöd för framtagandet av en ny insatsportfölj, trots att förutsättningarna 

för effektivt utvecklingssamarbete i Sudan har försämrats sedan strategin emottogs. En viktig 

förutsättning för detta är att strategin framhåller ett flexibilitet förhållningssätt. Härigenom har Sida, 

inom ramen för strategin, kunnat anpassa verksamheten till den försämrade kontexten, vilket inneburit 

att tyngdpunkten i Sidas arbete i praktiken har flyttats från planerad kapacitetsutveckling och dialog 

mot arbete inom Hum-Dev nexus. Sida har i varje vägval följt sin riskanalys från 2017 och 2018 och 

valt att samverka med aktörer som känner Sudan väl samt mindre riskfyllda samarbetsformer, 

eftersom utmaningarna inom allt lång-siktigt utvecklingssamarbete har ökat. Sidas slutsats är att 

flexibilitet möjliggjort en adaptiv anpassning i planering och uppstart av en breddad insatsportfölj vid 

en negativ och snabb förändring av kontexten. 

3.2 Genomförande 

Sida bedömer att mervärdet av den bilaterala strategin ökar, på grund av den försämrade kontexten, 

när resiliens stärks på hushållsnivå och i lokalsamhällen samt när insatserna fokuserar på de allra 

fattigaste och mest sårbara, vilket inkluderar grupper som riskerar att sjunka ner i extrem fattigdom. 

Redan under 2018 har Sida prioriterat stöd som stärker samspelet mellan humanitära och mer 

långsiktiga utvecklingsprogram. Avsikten är att genom proaktiv uppföljning samla erfarenheter från 

dessa insatser för att successivt utöka svenskt stöd till effektiva modaliteter och aktörer.  
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Tabellen till höger 

visar hur Sidas 

budget fördelades 

mellan insatser i 

strategins tre 

områden år 2018 

och hur portföljen 

ska utökas redan år 

2019. Planeringen 

därefter är tentativ.  

Fördelningen av budget mellan strategins områden och antal planerade beredningar är baserad på 

analys av vilka områden i strategin som ännu inte är omhändertagna, samt information om en förväntat 

utökad personalresurs i fält för 2019 och framåt. Då Sida strävar mot att vara en givare som visar att 

mer långsiktiga resultat kan uppnås i en till stora delar humanitär kontext krävs transparens och 

fleråriga avtal med Sidas partners.  

Område 1: Hållbar fred  

Den senaste utvecklingen i Sudan innebär nya utmaningar för stöd som syftar till att stärka ”Hållbar 

Fred”. President Omar al-Bashirs drag att avsätta regeringen på federal- och provinsnivå, och tillsätta 

säkerhetspersonal att leda provinserna under ett halvår av undantagstillstånd, förändrar spelplanen 

kraftigt15. Samtidigt fortsätter såväl protesterna som regimens hårdföra hantering av dessa. AU:s 

Högnivåpanel (AUHIP) fortsätter sitt uppdrag och träffade president Bashir i februari 2019, men 

arbetet uppvisar för närvarande få resultat.     

Inom område 1 har Sida i första hand fört dialog med FN-organ såsom UNDP, men inledande 

diskussioner har hållits också med några internationella och nationella enskilda organisationer i syfte 

att bredda portföljen avseende inriktning och partners. Dialogen för att identifiera insatser till stöd till 

civilsamhället kommer att fortsätta med beaktande av den nya situationen. Hittills beslutade insatser är 

på olika sätt målöverskridande med övriga områden, främst område tre. Insatsportföljen kommer att 

kompletteras ytterligare under 2019, och då förhoppningsvis med ett stöd till civilsamhället via en 

internationell partnerorganisation  

Strategins område Hållbar fred har två delmål: 

• Mer inkluderande fredsprocesser, där kvinnor och unga deltar i större utsträckning 

• Förbättrade förutsättningar för fredliga och inkluderande samhällen på lokal nivå  

Inom det första delmålet pågår ett arbete med att identifiera en ny insats. Diskussioner förs bland annat  

med den internationella organisationen ”Saferworld” om stöd till en bredare plattform för dialog inom 

civilsamhället, med särskilt fokus på ungdomar och kvinnor och deras möjligheter till deltagande där 

UN SCR 1325 och 2250 blir vägledande. Möjligheterna att utvidga Sida:s kärnstöd till Saferworld för 

arbetet i Sudan undersöks, vilket skulle kunna ge aktören möjlighet att under något år pröva nya 

metoder och angreppssätt i den nya kontext som råder i Sudan. Förutsättningarna att koppla en sådan 

bredare dialog inom civilsamhället mer direkt till en nationell fredsprocess bedöms fortsatt vara 

begränsade. President Bashirs senaste regeringsombildning, införandet av undantagstillstånd och 

                                                      
15 Se tex https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/bashir-moves-sudan-dangerous-new-ground, sid 1, 26 februari 2019 

https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/sudan/bashir-moves-sudan-dangerous-new-ground
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svårigheterna för AUHIP att nå resultat har försvårat förutsättningarna för att göra nationella 

fredssträvanden inkluderande. Stöd till ungdomar- och kvinnors deltagande förväntas dock på sikt 

kunna utgöra grund för sådant deltagande om och när en nationell fredsprocess ånyo får bättre stadga 

och fart.   

Inom det andra delmålet genomförs för närvarande två insatser; genom ”Darfur Community Peace & 

Stability Fund” (DCPSF) stärks sedan över tio år tillbaka lokal konfliktlösning och fredsbyggande i 

Darfur, och i augusti 2018 fattade Sida beslut om ett stabiliseringsprogram (C2SP) via UNDP som 

genomförs i fem delstater i Sudans konfliktdrabbade södra delar. Inom strategins område tre finns 

multi-sektoriella insatser som innehåller konfliktlösningskomponenter, främst kopplat till land och 

vatten. Sverige har endast en utbetalning kvar till DCPSF. Ett fortsatt svenskt engagemang i Darfur 

förutsätter beslut om ytterligare medel till DCPSF, alternativt identifiering av nya insatser. Det pågår 

en Qatar/DfID-ledd process kring den utgående ”Darfur Development Strategy”, ett resultat från 

Doha-avtalet, för att möta den nya verkligheten på marken i Darfur efter UNAMID:s utfasning. Denna 

process,”Darfur Refresher”, kompliceras dock av den politiska utvecklingen i landet. Sida har vidare 

inlett samtal med UNDP för finansiering av en program-komponent som är tänkt att fördjupa arbetet i 

lokalsamhällen där DCPSF verkar, ”The Strengthening Livelihoods for Peace and Recovery in 

Darfur” (L4P), som är en av fyra komponenter inom ramen för det bredare programmet ”The Darfur 

Livelihoods and Recovery Programme (DLRP.) DLRP:s fortsatta totala finansiering, framtiden 

avseende ”Darfur Refresher”, och UNAMID:s utfasning är dock faktorer som måste vägas in vid valet 

av fortsatt engagemang i Darfur. I de södra delstaterna kan UNDP utvidga det pågående C2SP. En 

eventuell tilläggsfinansiering till C2SP bör dock invänta den försenade halvtidsöversynen som 

planerades till hösten 2018, men som nu förväntas färdigställas till maj/juni.           

Område 2: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 

Inom område 2 har Sida inlett ett analysarbete med syfte att identifiera nya eller potentiella insatser. 

Dialog har förts primärt med de multilaterala organisationerna för att hitta relevanta ingångar men 

också samtidigt förstå mer av den komplicerade kontexten där området också innehåller vissa i landet 

extra känsliga frågor. Vid sidan av de multilaterala organisationerna har nära dialog också förts med 

andra likasinnade givare. Utvecklingen i Sudan under 2018 har dessutom inneburit utökad dialog med 

Världsbanken där Sida tillsammans med bland andra DFID skulle kunna stödja delar av arbetet med 

att förbättra de sociala trygghetssystemen. På samma sätt som i område 1 har dock den senaste 

politiska utvecklingen kraftigt förändrat förutsättningarna för Sida och potentiella genomförarparter.  

Det finns fyra beslutade insatser som delvis är målöverskridande med område ett och tre. 

Insatsportföljen kommer inte att vara komplett vid årets slut utan planen är att utveckla och 

komplettera portföljen.   

Strategins område Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer har två delmål:     

• Förbättrad rättssäkerhet och ökad transparens samt stärkta förutsättningar för   

ansvarsutkrävande 

• Förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna, samt för barnets rättigheter  

Inom ramen för delmål ett har Sida fört dialog med framförallt UNDP, vilka tidigare arbetat med dessa 

frågor. Utvecklingen i landet i kombination med det internationella samfundets svårigheter att aktivt 

arbeta med en repressiv stat lämnar få öppningar. Sida fortsätter att undersöka olika ingångar för att på 

delstatsnivå bättre förstå om stöd till exempelvis advokatsamfund eller frivilligorganisationer som 
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arbetar med rättshjälp skulle kunna utgöra ett fundament för förbättrad rättssäkerhet och från 

gräsrotsnivå skapa förutsättningar för ansvarsutkrävande. Även inom ramen för pågående dialog med 

UNWomen finns potentiella ingångar som handlar om policydialog för hållbar strukturell förändring. 

Respekten av mänskliga rättigheter och dess centrala del i en rättsstat är en del av Sidas kommande 

arbete men utvecklingen i landet har ytterligare försvårat möjligheten att föra dialog med potentiella 

samarbetspartners.  

Kvinnor och barn utgör en särskilt utsatt grupp i Sudan. Generellt styrs en kvinnas liv av traditionella 

förväntningar kombinerat med avsaknad av jämlika politiska, ekonomiska och juridiska rättigheter. 

Könsstympning, vilket i Sudan innebär infibulation som är den grövsta formen, är väldigt vanligt 

förekommande, siffror från FN menar att över 80 % av sudanesiska kvinnor utsatts för detta. Detta i 

sin tur har livslånga konsekvenser för en kvinnas hälsa och allmänna mående. På senare år, om än till 

stor del drivet av internationella aktörer, har arbetet mot könsstympning ökat. En kriminalisering har 

emellertid mött sina begränsningar i det att traditionen är stark och lagtillämpningen svag. 

Barnäktenskap är också vanligt förekommande, en 10-årig flicka anses giftasvuxen enligt lag. I båda 

dessa frågor är Sidas partnerskap med UNFPA viktigt, likaså det nya stödet till UNICEF:s 

landprogram. Som ett led i att möta jämställdhetsrelaterade utmaningar i Sudan finansierar Sida en 

senior jämställdhetsrådgivare inom UNRCO. Denna rådgivare har delvis till uppgift att arbeta för att 

integrera jämställdhet i FN-systemets arbete på landnivå samt att driva jämställdhetsarbetet inom både 

det humanitära- och utvecklingssamarbetet. Sida för dialog med bland andra, Plan International och 

UNWomen, för att ännu tydligare kunna stödja kvinnor och barn i Sudan.  

      

Område 3: Miljö, klimat, lantbruk och energi  

 

Strategiområdet är nytt och arbetet med att utveckla en insatsportfölj är ännu i ett tidigt skede. Dock 

fanns sedan tidigare element av område 3 i insatsen som stöder lokal konfliktlösning i Darfur 

(DCPSF) under område 1. Under året har Sida fört dialog med olika aktörer i syfte att identifiera 

relevanta aktörer för eventuellt samarbete, beslutat om stöd till ett fåtal insatser, samt förberett stöd till 

ett fåtal nya insatser. Under 2018 befann sig merparten av dessa insatser i en initial planeringsfas och 

faktiskt genomförande kommer att trappas upp kommande år, då antalet insatser avses utökas. I 

nuläget har området fyra avtalade insatser med två pågående beredningar. Insatsernas resultat är 

gränsöverskridande sinsemellan och samtidigt också med område 1 och 2.  

 

Strategiområdet Miljö, klimat, lantbruk och energi har tre delmål: 

• Ökad och mer hållbar produktivitet inom lantbruket samt tryggare livsmedelsförsörjning 

• Mer hållbar vattenresursförvaltning samt ökad tillgång till vatten och sanitet   

• Ökad produktion av och tillgång till förnybar energi 

Den allvarliga ekonomiska situationen som förvärrades under 2018 har lett till att de humanitära 

behoven ökat och även lett till bristande livsmedelstrygghet, nutrition och vattenförsörkning, vilket 

innebär att Sida troligen under överskådlig tid kommer att behöva stödja insatser som i högre grad ger 

resultat på kort sikt än vad som var tänkt när strategiunderlaget skrevs. Stödet till WFP under 2018 är 

ett exempel på detta. Ambitionen är dock att på medellång sikt fokusera på hållbara lösningar och att 

portföljen ska utvecklas så att den även innehåller insatser som arbetar mer långsiktigt och arbetar för 

att förändra och stärka system och strukturer. För att adressera en av grundorsakerna till pågående 
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konflikter, kan Sida framöver, och om möjlighet ges, överväga att inkludera insatser till bättre 

fungerande markrättigheter i insatsportföljen. 

Strategin anger att utvecklingssamarbetet bör bidra till ökad kapacitet inom det civila samhället och 

den offentliga förvaltningen, samt att verksamheten bör bidra till att skapa plattformar för det civila 

samhällets organisationer, att påverka utvecklingen i Sudan. Sida bedömer att då civilsamhälle och 

offentlig förvaltning är avgörande för att genomföra insatser på lokal nivå, är det av vikt att dessa 

aktörer ingår som implementerande parter, trots att förutsättningarna för dem att verka har förändrats. 

Detta främjar effektivitet, och tillförsäkrar att insatserna aktivt bidrar till arbete med kapacitets-

stärkande , vilket i sin tur möjliggör genomslag och hållbara resultat. Samtidigt bör Sida i möjligaste 

mån utgå från det arbete som redan gjorts i Sudan, oftast genom humanitära aktörer. Stödet genom 

ZOA International anses vara ett bra exempel på båda dessa arbetssätt, där exempelvis lokala 

kommittéer kommer att etableras, för att stärka ägarskap kring vattenresursförvaltning. Vidare bör 

Sida verka för att sudanesiska parter deltar i ITP-kurser (se ovan) för att ytterligare bidra till ökad 

kapacitet av förändringsaktörer. En dialog med EU och resultat från en sådan komponent bör ge 

vägledning i hur detta eventuellt kan bidra till att skapa förutsättningar de plattformar för 

civilsamhällesorganisationer som nämns i strategin.  

 

Sudan presenterar sina prioriteringar på klimatområdet i INDC:s 2015, NAP 2016 och UNDAF 2018-

2021, vilka ligger i linje med område 3. Gällande stöd till förutsättningarna för Sudan att genomföra 

sitt nationella bidrag inom ramen för klimatavtalet i Paris och erhålla finansiering därigenom, så 

undersöks bl. a. eventuell samfinansiering för en GEF-ansökan via UNDP om skydd av naturområden 

samt hållbar förvaltning av ekosystem. Innevarande insatser, exempelvis de som genomförs av 

REACT och ZOA samt kommande insatser, eventuellt genom UNDP och UN Environment eller via 

ITP:s, förutses bidra till att uppnå mål för Sudans åtagande under Parisklimatavtalet (dess NDCs).  

 

Nuvarande insatsen REACT undersöker hur marknaden för förnybara energitjänster kan utvecklas. I 

övriga insatser (bilaterala och multilaterala) ska Sida även verka för en ökad användning av hållbar 

energi. Med anledning av svårigheterna att verka som privat aktör i Sudan bör Sverige framförallt 

stödja avnämare av energitjänster och i första hand verka genom andra utvecklingsinsatser eller 

civilsamhälle. Det är svårt och ibland olämpligt att incentivera utbudet av energitjänster i detta skede. 

Sida kan stödja Sudan till minskat beroende av importerat bränsle, diesel, genom fortsatt arbete kring 

investeringar i förnybar energi och energieffektivitet samt stöd till deras kapacitetsuppbyggnad och 

aktiva deltagande i COMESA och AU, gällande miljöteknik och handelsfrågor. Den fortsatta politiska 

utvecklingen blir dock avgörande för sådana initiativ och Sida har därför flexibilitet och möjlighet att 

enbart fortsätta dialogen med multilaterala eller internationella parter. 

 

 3.3 Uppföljning 

Insatsportföljen har breddats under 2018. Under 2019-2021 kommer portföljen successivt att vidare-

utvecklas inom strategins tre områden samtidigt som ambassadens bemanning stärks. Teamet avser 

därför skifta fokus från analys, dokumentation och kontroll av beredningar till förmån för ett mer 

dynamiskt och aktivt uppföljningsarbete i fält. Ett sådant förhållningssätt bedöms vara väl lämpat för 

den föränderliga och svårförutsägbara kontext som situationen i Sudan utgör. Dock finns det en 

påfallande risk för att det uppstår nya utmaningar och hinder i anslutning till fältuppföljning i Sudan. 
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Aktiv uppföljning kan potentiellt försvåras genom att regimen begränsar tillträdet, om bristen på 

bränsle blir akut, eller om pågående oroligheter eller uppblossade konflikter förhindrar resor. 

I beredningsarbetet av de nystartade stöden till UNICEF och ”ZOA International” har flera av Sidas 

tematiska rådgivare inkluderats. Arbetet förväntas öppna möjligheten för tätare uppföljning, inklusive 

fältbesök, där Sida i strategisk dialog kan stimulera våra partners engagemang och ägarskap genom att 

bygga och bidra till en tillitsbaserad relation. I uppföljningen av dessa insatser förväntas ett bredare 

team vara delaktigt för att säkra att viktiga perspektiv och tematik finns med. Erfarenheterna förväntas 

öka aptiten för agila och adaptiva arbetssätt. Redan nu är transparens och ett nära samarbete mellan 

personalen på Sida:s huvudkontor och ambassaden en förutsättning för effektiv uppföljning genom 

fältresor och aktivt deltagande i styrgruppsmöten, då ansvar för insatserna finns på Sida och en stor del 

av uppföljningen genomförs av ambassaden.  

DCPSF planerar under våren 2019 att genomföra en konfliktstudie i fem stater i Darfur för att bättre 

förstå Darfurs konfliktdynamik och hur genderintegrering kan få större genomslag i programmet. 

Studien förväntas ge bättre underlag för strategisk planering och prioritering av projekt under fondens 

nya uppdragsbeskrivning 2018-2021. En halvårsgenomgång (mid term review) av C2SP samt en 

studie av värdekedjor inom programmet var planerade till hösten 2018, men har senarelagts.    

Sudanteamet kommer aktivt att följa, bidra till och lära från Sidas arbete med handlingsplanen för 

uppföljning i sköra miljöer. Dessa lärdomar förväntas inspirera och vägleda Sidas dialog om metodval 

och behov av studier, utvärderingar och revisioner och externa utvärderingar inom ramen för alla 

program både de som genomförs av multilaterala aktörer och av internationella organisationer. Sida 

kommer särskilt att främja framtida studier av genomförandet av FN-programmet, eftersom Sudan är 

ett pilotland för att genomföra ett "Nytt arbetssätt", där det humanitära och utvecklingssamarbetet ska 

stödja varandra och bidra till gemensamt valda resultat ”Collective Outcomes”. Landets ägande 

kommer att bedömas exempelvis genom den sudanesiska regeringens ambition att delta i processen att 

utveckla kollektiva resultat och lokala indikatorer för Agenda 2030 samt landets fattigdomsstrategi. 

Sudanteamet kommer slutligen att aktivt arbeta för en gemensam analys av arbetet inom nexus mellan 

humanitärt stöd och långsiktigt utvecklingssamarbete, för att dela erfarenheter och hitta strategiska 

länkar med det humanitära biståndet. En omfattande halvtidsöversyn planeras till 2021 för att 

säkerställa relevansen av det svenska stödet i Sudan under hela strategiperioden. 

 

4. Resultatredovisning för den nya strategin 
 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålen inte har gått i önskvärd riktning under rapporterings-

perioden. Ekonomisk och politisk kris, kraftiga prisökningar och inflation har pågått under en längre 

tid och lett till utbredd matosäkerhet för stora delar av befolkningen. Denna utveckling resulterade mot 

slutet av 2018 i omfattande demonstrationer och protester som bemöttes med våld av säkerhetsstyrkor, 

med flera dödsfall och skadade som följd. I februari 2019 har undantagstillstånd utlysts. 

Sammanfattningsvis bedöms utvecklingen inom strategins målområden vara negativ, även om viss 

utveckling skett på vissa av strategins delområden, och flera av insatserna pekar på tidiga resultat. 

Område 1: Hållbar fred  

Under 2018 har resultat inom strategiområde 1, Hållbar fred, i huvudsak uppnåtts genom Darfur 

Community Peace & Stability Fund (DCPSF), där Sida varit en av de största givarna sedan 2009. 
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Fonden, vars övergripande mål är att uppnå fred och stabilitet på lokal nivå, samt att stödja 

fredsinitiativ i Darfur, finansierade under året 16 projekt i 142 olika samhällen fördelat över de fem 

Darfur-staterna. Under första halvan av 2018 rapporterades 97 lokala fredskommittéer ha etablerats, 

vilka medlat i totalt 937 fall, varav 71 % anses ha varit framgångsrika. Under 2018 initierade DCPSF 

även ett pilotprojekt inom jämställdhet och fredsbyggande. Pilotprojektets syfte är att stärka 

implementeringen av fondens jämställdhetsstrategi, och under 2018 har en inledande förstudie inletts 

genom Care International. Resultaten av denna förstudie förväntas presenteras under senvåren 2019.  

Inom strategiområdet inleddes i augusti 2018 ett samarbete med UNDP, där stöd initierades till deras 

Community Security and Stabilization Programme (C2SP.) En första kvartalsrapport för fjärde 

kvartalet 2018 redovisar påbörjat arbete i 13 lokalsamhällen i delstaterna Blå och Vita Nilen, Sinnar 

samt Södra-, Västra- och Norra Kordofan. Arbetet består hittills till största delen, av inventering av 

behov och planering, samt verifiering av planerade insatser från medverkande lokala myndigheter.  

Område 2: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer  

Under 2018 har resultat inom båda delmål varit blygsamma, framför allt på grund av att en redan svår 

kontext successivt försämrats vilket påverkat möjligheterna att vinna mark i redan känsliga frågor. 

Sidas samarbete med EU, som löper flera år tillbaka, har under året fokuserat på civilsamhället och 

media samt en översyn av hur en ny så kallade ”roadmap” för hur EU ska samverka med civil-

samhället på landnivå möter behoven i Sudan. UNFPA:s arbete fortskrider under ny landledning som 

påbörjat en process av att säkra ytterligare finansiering bland fler givare samt effektivisera 

verksamheten för att bättre möta behov i det så kallade hum-utv nexus. Genom partners har UNFPA 

under året bidragit till ökad fokus på GBV för bland annat befolkningen runt guldgruveindustrin samt 

bland sexuella minoriteter. Vidare har arbetet med attityder kring familjeplanering fortsatt genom 

starka lokala partnerskap.  

Under andra halvan av 2018 kom äslutligen en jämställdhetsrådgivare på plats inom RCO och denna 

har inlett sitt arbete med att se över FN-familjens jämställdhetsarbete med visst fokus, av naturliga 

skäl, på effekterna av UNAMID-neddragningen. Sidas samarbete med UNICEF vad avser ”child 

protection” har också fortsatt under ett för Sudan viktigt år där många genomgripande förändringar, i 

såväl policy som lag, ägt rum för att skydda barn och förhindra rekrytering av barnsoldater. Vid årets 

slut undertecknade Sida ett nytt stöd till UNICEF, ett icke-öronmärkt stöd till landprogrammet, där 

skyddsfrågor och jämställdhet kommer utgöra fokus bland andra frågor under kommande avtalsperiod. 

Område 3: Miljö, klimat, lantbruk och energi  

 

Givet den allt svårare ekonomiska situationen där matförsörjning och nutritionsstatus försämrats har 

medel under året delegerats till Sida/HUM för att stödja WFP:s mer långsiktiga arbete inom områdena 

tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition. Under 2019 kommer ett långsiktigt stöd till WFP beredas 

liksom stöd till internationella organisationers och deras lokala samarbetsparters arbete med att ökad 

produktivitet inom lantbruket, tryggad matförsörjning och resiliens. 

Under året har två avtal signerats för att leverera på vattenområdet. Ett med UNICEF ”Sudan country 

programme 2018-2021” som inkluderar vatten och sanitet men även bredare kring hållbar 

vattenresursförvaltning. Det andra avtalet har slutits med NGO:n ZOA International där programmet, 

”Sustainable Integrated Development Approach" avser att bidra till vattenresultatet, men även energi, 

lantbruk och fredsbevarande. En inceptionsrapport beräknas levereras av ZOA under våren 2019.  

Slutligen har organisationen, REACT, påbörjat en nulägesanalys avseende vilka aktörer som finns och 

kan ges incitament att utveckla hållbara energitjänster i Sudan. 
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Sidas bedömning av strategigenomförandet – en sammanfattning 

Hållbar fred  

 

Mål16  Portfölj17 

Mer inkluderande fredsprocesser, där kvinnor och unga deltar i större utsträckning 

 

   

Förbättrade förutsättningar för fredliga och inkluderande samhällen på lokal nivå  

 

   

 

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer  

 

   

Förbättrad rättssäkerhet och ökad transparens samt stärkta förutsättningar för 

ansvarsutkrävande  

 

   

Förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna, samt för barnets rättigheter  

 

   

 

Miljö, klimat, lantbruk och energi 

   

Ökad och mer hållbar produktivitet inom lantbruket samt tryggare livsmedelsförsörjning 

 

?   

Mer hållbar vattenresursförvaltning samt ökad tillgång till vatten och sanitet    

 

  

Ökad produktion av och tillgång till förnybar energi 

 

   

 

 

                                                      
16 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. 
17 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant. 
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Annex 1: Strategiöversikt i tabeller och diagram (BISI P6 rapport) 
      

  

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: 

240 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2018: 173 251 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) 

Sudan 2018-
2022 

Total  173 251 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 7 500 

Total 7 500 

Sustainable peace More inclusive peace processes, 
with greater participation of 
women and young people 

13 000 

Improved conditions for peaceful 
and inclusive societies at the 
local level 

40 000 

Total 53 000 

Human rights, 
democracy and the rule 
of law 

Improved rule of law, increased 
transparency, and strengthened 
conditions for accountability 

9 000 

Improved conditions for women’s 
and girls’ enjoyment of human 
rights, and for the rights of the 
child 

36 500 

Total 45 500 

Environment, climate, 
agriculture and energy 

Increased and more sustainable 
agricultural productivity, and 
improved food security 

45 000 

More sustainable water resource 
management, and increased 
access to water and sanitation 

17 000 

Increased production of, and 
access to, renewable energy 

5 251 

Total 67 251 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 1st 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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