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1. Slutsatser från genomförandet av föregående strategi  
• 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. 
De ”lokala fredsinitiativ” som erhållit stöd via Darfur Community Peace and Stability Fund 
(DCPSF) har inte heller avsett att påverka de underliggande orsakerna till landets konflikter.  

• Sidas stöd till ”Ökad kunskap och möjligheter för kvinnor att hävda sin a 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 samtidigt processer som verkar 
för förbud mot FGM genom, en nationell handlingsplan för barn i väpnad konflikt, ett delvis 
uppbyggt system för barnskyddsfrågor, liksom kvotering för kvinnor till parlamentet.  

• 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.   

• 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 bedömning är att program som arbetar med att öka människors och lokalsamhällens 
möjligheter att stå emot olika chocker och kriser bör inkluderas i kommande insatsportfölj.  
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• Sida hade inget uppdrag att bidra till den analys som genomfördes inför regeringens beslut om 
den förra strategin. Detta i kombination med begränsade administrativa resurser gav en lång 
startsträcka, fram till 2015, innan det fanns en insatsportfölj som bidrog till samtliga 
resultatområden i strategin.  

• Formuleringen i strategin ”att genomföra få insatser” och då strategibeloppet sänktes till 
MSEK 60 i regleringsbreven för år 2015 och 2016 begränsades strategigenomförandet till tre 
skräddarsydda insatser anpassade till strategins resultatområden, dessa utökades under 2017 
till sex insatser.  

2. Översikt över strategisammanhanget 
2.1  Förändringar i kontexten 

Sudan är ett av världens fattigaste länder, där omkring hälften av befolkningen lever under FN:s 
gräns för extrem fattigdom. Strategigenomförandet har påverkats av landets sköra politiska 
utveckling och fortsatta säkerhetsproblem. Sudan har under hela den förra strategiperioden 
karaktäriserats av såväl pågående lokala konflikter som en post-konfliktsituation, där delar av 
befolkningen utsattes för övergrepp och våld. Konflikterna ökade under strategiperiodens första år 
och särskilt år 2015 med omfattande övergrepp och stora flyktingströmmar som följd. Under 2017 
sjönk konfliktnivån i alla regioner och presidenten initierade den så kallade Nationell Dialogen 
med syfte att åstadkomma ett bredare politiskt deltagande och ökat humanitärt tillträde. Den 
ombildning av regeringen som genomfördes 2017 medförde en ökad representation av 
oppositionen. Dock anses den Nationella Dialogen av många vara topp-styrd och utan genuin 
inkludering. Ett antal mindre konflikter i landet kvarstår. Den fortsatta politiska utvecklingen 
kommer sannolikt att präglas av landets mycket allvarliga ekonomiska kris och regimens vilja att 
behålla makt. 

I oktober 2017 släppte USA sina sanktioner mot Sudan, vilka infördes redan på 90-talet. Detta har 
potential att bidra både till social och ekonomisk utveckling. Förutsättningarna har förvisso 
förbättrats men omfattande reformer tar lång tid och det finns hög risk för bakslag då stora 
omställningar kommer att krävas. Sudan är kraftigt skuldsatt. Som ett led i att hantera landets 
budgetunderskott skars flera subventioner ner år 2016, vilket tillsammans med en redan svag 
ekonomi resulterade i att inflationen ökade till ca 34%1. Handelsbalansen har underskott sedan 
delningen av landet år 2011 när Sudan förlorade sina oljetillgångar till Sydsudan. I kombination 
med de ekonomiska sanktionerna som givit brist på utländsk valuta, vilket i sin tur försvårat 
handel och drivit upp priser på importerade varor är landets ekonomiska situation mycket skör. 
Prisstegringarna ledde till ett antal lokala, folkliga missnöjesyttringar under slutet av 2017 och 
början av 2018. De grupper som förväntas drabbas allra hårdast av de stegrande priserna är de 
uppskattningsvis 3,5 miljoner internflyktingar och flyktingar i Sudan. 

Sudan påverkas samtidigt av klimatförändringar och miljörelaterade utmaningar, såsom förkortade 
och oregelbundna regnperioder, eroderande mark samt föroreningar. Det sparsamma vegetativa 
skyddet i vissa områden medför en förhöjd risk för ökenspridning och förstörelse av jorden. Under 
den förra strategiperioden har exempelvis El Ninjo kraftigt påverkat nederbörd och 
väderförhållanden i flera av Sudans delstater. 

                                                   
1 Mars 2017, Central Bureau of Statistics informs about inflations trends but does not publish the information on their homepage. 
The data above is thus second hand information from news articles. Reuters. 2017  sid 1  
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2.2  Sveriges roll i strategisammanhanget 

2  

Biståndet till Sudan har länge dominerats av humanitära insatser.3 I den starkt politiserade kontexten 
finns det idag också växande fokus på säkerhetsfrågor och migration. Det finns endast ett fåtal givare 
av långsiktigt utvecklingssamarbete i landet och samordningen av dessa är generellt mycket svag.  

Bland de traditionella västerländska givarna dominerar Storbritannien och USA, där den senare ger 
omfattande stöd, men är begränsad att ge endast humanitärt bistånd så länge Sudan finns med på listan 
över länder som finansierar terrorism. Storbritannien däremot har ett brett engagemang som även 
inkluderar ett långsiktigt utvecklingssamarbete. En rad icke traditionella aktörer inom 
utvecklingssamarbetet har förhållandevis bred närvaro, främst Kina, Qatar och Saudiarabien. Kinas 
fokus i Sudan är näringslivsinriktat men inkluderar också stora infrastrukturella satsningar. Qatars och 
Saudiarabiens intressen är spridda. Sudans relation till de båda senare har komplicerats under det 
senaste året på grund av de Saudiarabiska sanktionerna mot Qatar. 

FN dominerar genomförandet av både humanitärt och långsiktigt utvecklingsstöd till landet. Då Sudan 
är en pilot för FN:s ”nya sätt att arbeta” har FN påbörjat arbetet med att stärka synergierna mellan de 
humanitära och de långsiktiga resultaten. Bland annat finns det länkar mellan den fleråriga FN-ledda 
humanitära strategin 2017-2019 och FN:s utvecklingsplan (UNDAF) 2018-2021. Sida bedömer 
utvecklingen som strategiskt relevant och följer arbetet nära, bl.a. i en givargemensam dialog om val 
av mål och indikatorer. EU är i ökad utsträckning aktiv inom både humanitärt och långsiktigt bistånd 
men hämmas av att Sudan inte skrivit på revideringar av Cotonouavtalet. Koordination mellan EU:s 
Delegation och de åtta medlemsländer som finns i landet kan förbättras. Världsbankens arbete är 
jämförelsevis mycket begränsat. Bankens program för strukturella och kapacitetshöjande åtgärder 
inom sudanesisk centralförvaltning finansieras idag av bilaterala fonder eller av bankens egna medel.  
 
Sudan har ännu inte utvecklat nationella indikatorer för sitt genomförande av Agenda 2030 och arbetet 
med att ta fram en fattigdomsstrategi är försenad men har startats om i mars 2018. Landets kapacitet är 
generellt låg och de resurser som avsätts för samhällsservice och fattigdomsutveckling är mycket 
begränsade. Sida beaktar dock principerna om biståndseffektivitet och särskilt vikten av ägarskap, hos 
såväl stat som hos andra aktörer såväl multilaterala, internationella eller lokala. Med den nyligen 
beslutade strategin för utvecklingssamarbete kommer Sverige att bli en av de större DAC givarna av 
långsiktigt stöd i landet och förväntas ta en mer aktiv roll vad gäller ökad givarsamordning, inte minst 
inom jämställdhetsområdet. Sverige för nu en mer aktiv dialog med alla relevanta aktörer, vilket 
skiljer sig från arbetet med den tidigare strategin som hindrade samverkan och dialog med staten. 

                                                   
2 OECD/DAC Aid data glance by recipients. Sudan. 2016 
3 OECD/DAC statistik, Sudan 2016 

   Tabell 1. Givarkontext  
Biståndets (totala) andel av GNI utgör: 1 %  Sveriges andel av totala biståndet(ODA) utgör 2,7 %. 
Givargemensam samarbetsstrategi finns ej.   
En IPRS process har påbörjats. IMF och 
Världsbanken har begränsade möjlighet att arbeta i 
Sudan.  

Någon gemensam EU-strategi finns ej. Intresset för 
EU-gemensamprogrammering är relativt låg.  
 

De fem största ODA givarna (organisationer 
och/eller länder) är: USA, UK, EU, Arab Fund, 
Global Fund 

Sverige är den elfte störste givaren. 
Av EU MS är Sverige den tredje största givaren. 
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2.3  Synergier med andra svenska strategier 

Det bilaterala utvecklingssamarbetet kompletteras av regionala och globala insatser. Vid sidan av det 
omfattande stöd som kanaliseras genom den humanitära strategin utgår kompletterande stöd via den 
regionala strategin för utvecklingssamarbete söder om Sahara: till exempel AU:s sambandskontor i 
Sudan, regionala civilsamhällesorganisationer, och Nilen-samarbete. Även riktade stöd till Sudan som 
sker genom de globala strategierna för Civila samhället, Hållbar Fred samt Mänskliga Rättigheter och 
Demokrati utgör viktiga komplement.  

Den utsända från Sida arbetar med samordning av både humanitärt bistånd och långsiktiga 
utvecklingsinsatser vilket ökar potentialen för att utnyttja de synergier som finns. HUM:s medarbetare 
deltar i de regelbundna möten som Afrikaavdelningen arrangerar, vilket har möjliggjort tätt utbyte av 
information samt delad eller gemensam analys. Ett resultat av detta är exempelvis gemensamma 
slutsatser om betydelsen av resiliens i det underlag som lämnades in till regeringen i september 2017. 
En nyckelinsats för genomförande av både humanitärt och långsiktiga program, WFP/UNHAS, har 
finansierats både från Sidas humanitära och bilaterala strategi under strategiperioden 2014-2017. 

3. Slutsatser från operationalisering: förändringsteori, 
genomförande och uppföljning 

3.1  Vägval och prioriteringar samt förändringsteori 

Sidas operationaliseringsarbete har påbörjats och beräknas bli färdigt i september 2018. Därför är det 
för tidigt att dra slutsatser från den pågående operationaliseringsprocessen. Sida har tillsammans med 
ambassaden vidareutvecklat analysen kring regeringens prioriterade områden i strategin för 2018-
2022. Under februari och mars har resor till Khartoum, Norra och Södra Darfur samt Vita Nilen 
genomförts. Dialog pågår med potentiella parter för genomförandet av identifierade insatser. Analys 
och vägval, sedan strategin mottogs i december 2017, beskrivs under kapitlets rubriker nedan. 
 
Verksamheten i Sudan har under den tidigare strategin begränsats, då Sidas regleringsbrev anvisat 
nedskärning av Sudans budget sedan 2015 och då den tidigare strategin styrde mot få insatser. I början 
av 2018 fanns i Sudan endast fem pågående insatser varav två startade under 2017. Sidas årsplan för 
2018 anger att den planerade operationaliseringen för verksamheten ska genomföras parallellt med att 
nya insatser identifieras och bereds för att säkerställa att önskad omställning och utveckling av 
verksamheten påbörjas 2018, varför Sida under året prioriterar arbetet med att utveckla Sudans 
insatsportfölj, som förväntas växa kraftigt särskilt under tredje och fjärde kvartalet.  
 
I Sidas underlag till strategi från september 2017 sammanfattas förändringsteorin som att: 
”Sidas förslag bygger på en ansats i Sudan, vilken kan sammanfattas som att utvecklingssamarbetet ska 
motverka den konfliktdrivande marginaliseringen av periferin och samtidigt öka resiliens genom att stärka 
samhällets förmåga att omforma systemet på ett sätt som bromsar eller till och med vänder en negativ utveckling 
av risker och utsatthet. 
Teamets valda tillvägagångssätt är att inom strategins samtliga tre fokusområden stärka kapacitet hos 
förändringsaktörer inom förvaltningen på både central- och lokal nivå, i syfte att bidra till förbättrad policy och 
leverans av olika former av samhällsservice.  
Ansatsen bygger på antaganden om fortsatt fredlig utveckling och politisk vilja och initiativ för att inkludera 
hela befolkningen i landets utveckling samt att Sida arbetar med att öka kapaciteten hos såväl olika delar av 
förvaltningen som civilsamhället.  
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Sidas verksamhet ska vara flexibel för att kunna anpassas eller justeras om förutsättningarna för samverkan 
förändras så att väl fungerande stöd snabbt ska kunna skalas upp.”  
 
Sidas underlag som överlämnades till regeringen i september 2017 utvecklar denna ansats och 
beskriver vikten av samarbete med både nationella och internationella förändringsaktörer. Underlaget 
inkluderar samtidigt en riskanalys som utgår från en flexibel möjlighet att vid behov välja att 
framförallt stödja individers och samhällens resiliens framför möjligheten att stärka statens förmåga att 
tillgodose medborgarnas behov. 
 
Den beslutade strategin anger att Sveriges huvudsakliga kanaler för samarbete ska vara de 
multilaterala eller civilsamhällets aktörer, vikten av kapacitetsstärkande av förvaltningen understryks 
samt möjligheten att komplettera ovan nämnda kanaler med stöd till näringslivet samt genom 
myndighetssamarbete. Sida bedömer att underlagets ansats fortfarande är relevant för den 
övergripande nivån eftersom multilaterala parter samarbetar med såväl staten som civilsamhällets 
aktörer. Dock finns det anledning att se över ansatsen och anpassa den till vart och ett av regeringens 
tre valda områden eftersom olika förändringsaktörer har olika roller inom vart och ett av dessa.  
 
Sudans kontext är i förändring. Den ekonomiska situationen har försämrats under årets första månader, 
vilket påverkar såväl politik som säkerhetsläget. Dock stärks Sidas bedömning av ansatsen i 
underlaget exempelvis av analys publicerad av ”Crisis Group” i februari 2018. ” Sudan’s leaders still 
view rapprochement with the U.S. and other Western countries, as well as with the European Union, 
as critical in the long term. But in the meantime, the regime needs to cultivate friends who can help it 
fend off immediate threats, notably those related to its lagging economy”. Detta gör att Sidas 
antagandet om fortsatt fredlig utveckling och politisk vilja och initiativ för att inkludera hela 
befolkningen i landet bör betraktas som relevant främst på medellång eller längre sikt.  
 
På kort sikt har utvecklingen i Sudan, medfört många försvårande omständigheter för såväl arbete med 
livsmedelsförsörjning som mänskliga rättigheter vilket gör att Sida bedömer att några av de 
kommande insatserna för svenskt stöd, som ska beredas 2018, bör utgå från individers och samhällens 
behov att stärka sin resiliens samt att i ett första steg stärka förvaltning, framför allt på lokal nivå. 
Sidas avsikt är att härigenom stärka FN:s ”nya arbetssätt” samt säkerställa att resultat genereras, vilka 
kan redovisas inom strategiperioden. 
 

3.2  Genomförande: Portfölj och portföljutveckling 

3.3  Område 1: Hållbar fred 

Område 1: Hållbar fred  

Inom område 1 har Sida tillsammans med ambassaden påbörjat arbete med att identifiera potentiella 
insatser som kan beredas och starta under 2018. Dialog har hittills främst förts med FN organ såsom 
UNDP och UNICEF, men initiala diskussioner har även hållits med några enskilda organisationer. 
Bredare dialog med civilsamhället i syfte att bredda och stärka analysen inom ramen för 
operationaliseringsarbetet har påbörjats men kommer att fortsätta och efter hand intensifieras . Teamet 
avser att slutföra operationaliseringen och bereda minst två nya insatser inom området Hållbar fred 
under 2018. Insatserna kommer delvis att vara målöverskridande med område två och tre. 
Insatsportföljen kommer sedan att utvecklas och kompletteras under 2019 och 2020.  

Strategins område Hållbar fred har två delmål: 
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• Mer inkluderande fredsprocesser, där kvinnor och unga deltar i större utsträckning    

Strategin uppdrar att främja mer inkluderande fredsprocesser på nationell och lokal nivå, men även att 
stödja fredsförhandlingar och politiska processer som hanterar konflikternas grundorsaker. Det finns 
pågående stöd till den nationella fredsprocessen där svenska UD, Dfid sedan tidigare, men nu även EU 
stödjer såsom den enskilda organisationen Conflict Dynamics Internationals ansträngningar att främja 
en inkluderande dialog för fred i landet samt stöd till AUs högnivåpanels (AUHIP) freds-
ansträngningar. Högnivåpanelen äskar separat också finansiellt stöd från internationella partners för 
det kommande årets verksamhet. AUHIPs arbete är politiskt till sin natur och dialogen om finansiellt 
stöd till panelen förs för närvarande lokalt och på politisk nivå. Olika byggstenar i den politiska 
processen för fred i Sudan, t.ex. den s.k. Nationella Dialogen och det pågående arbete med att utarbeta 
en ny konstitution, har visat sig vara tröga processer utan omedelbara öppningar för ytterligare stöd. 
Sida gör bedömningen att det för närvarande saknas självklara ingångar till den övergripande 
fredsprocessen och andra nationella politiska processer där stödet ger mervärde, varför 
operationaliseringen i första hand kommer utröna möjligheter till utökat stöd för kvinnor och ungas 
påverkansmöjligheter och inkludering i dialoger om en fredlig utveckling i Sudan, och då i första hand 
mer lokala processer, men om möjligt, med kopplingar till regionala och nationella processer för fred. 
Implementeringen av den nationella handlingsplanen för 1325 kan också vara en ingång till svenskt 
stöd. Den särskilda målsättningen om barn i väpnad konflikt uppmärksammas genom UNICEFs ”child 
protection program” som stöds av Sida (se vidare under område 2).  

 
• Förbättrade förutsättningar för fredliga och inkluderande samhällen på lokal nivå  

Den pågående insatsen till stöd för lokala fredsinitiativ och konflikthantering i Darfur via UNDPs 
Darfur Community Peace & Stability Fund (DCPSF) pågår till 2020. För närvarande pågår också 
diskussioner med UNDP om eventuellt svenskt stöd till ett stabiliseringsprogram som för närvarande 
genomförs i fem delstater (South Kordofan, Blue Nile, West Kordofan, White Nile, North Kordofan 
men eventuellt också Sennar). Programmet har ett brett syfte att skapa förutsättningar för fred och 
stabilitet i 93 utvalda samhällen där det föreligger stor risk för konflikt. Programmet syftar till att ge 
lokalsamhällen stabilitet bl.a. genom att skapa arbetstillfällen för arbetslösa ungdomar, 
internflyktingar, migranter och återvändare; lösa lokala konflikter kring bl.a. land och vatten, bidra till 
en re-vitalisering av den lokala ekonomin m.m. I programmet ingår även arbete med kontroll av 
tillgång till små och lätta vapen, social mobilisering och stärkande av kvinnor och samarbete över 
gränsen med Sydsudan. Programmet har stora koordineringsmöjligheter med framförallt strategins 
område tre, tex avseende utvecklandet av lokala marknader kopplat till jordbruk, vattenfrågor m.m.   

3.4 Område 2: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer  
Inom område 2 har Sida tillsammans med ambassaden startat fördjupande analys och identifierat nya 
insatser eller potentiella insatser för beredning under 2018. Dialog har främst förts med FN-organ 
såsom UNICEF, UNDP, UNWOMEN och UNFPA, liksom med EU-delegationen. Parallellt har 
dialog med Världsbanken inletts, liksom med en aktör inom media. Sidas målbild är att slutföra 
operationaliseringen och att bereda minst två till tre nya insatser under 2018. Insatserna kommer delvis 
att vara målöverskridande med område ett och tre. Insatsportföljen kommer inte att vara komplett vid 
årets slut utan planen är att utveckla och komplettera portföljen under 2019 och 2020.   

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

• Förbättrad rättssäkerhet och ökad transparens samt stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande  
 
Strategin uppdrar svenskt utvecklingssamarbete i Sudan att öka kapaciteten rörande mänskliga 
rättigheter inom det civila samhället och förvaltning, att verka för stärkt respekt för rättsstatens 
principer samt för ett ökat deltagande i politiska processer, och att bidra till att kvinnor, män, flickor 
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och pojkar får tillgång till fungerande rättsvårdande myndigheter samt ökade möjligheter att delta i 
beslutsfattande på både nationell och lokal nivå. Vidare bör den utbredda straffriheten liksom bristen 
på transparens motverkas samt förutsättningarna för ansvarsutkrävande stärkas.  
 
Idag stöder Sida endast en insats inom detta delområde, ”EU:s CSO-program i Sudan”. Insatsen syftar 
till stärkt kapacitet för civila samhället att verka för ökat deltagande och mobilisering på lokal nivå för 
utveckling, liksom på sociala och ekonomiska rättigheter (inkl. samhällstjänster). Arbete med 
identifiering av nya insatser har påbörjats. Diskussion med UNDP har inletts om möjligheter till att 
stödja ett ”Rule of Law”-program i Darfur, eller delar av det, som har tagits fram delvis som följd av 
neddragning av den fredsbevarande styrkan UNAMID. Ett eventuellt stöd till detta program ska utgå 
från behov av ökad tillgång till rättvisa för de mest utsatta, för att vara relevant för den svenska 
strategin.  
 
Dialogen med EU-delegationen ska fortsatta i syfte att finna möjligheter att fördjupa samarbetet om 
stöd till kapacitetsutveckling för civila samhället inklusive till MR-aktörer. Stöd till civila samhället 
bör/kan även ske inom ramen för delområde två och övriga två stödområden där Sida ska verka för 
aktiv integrering av en rättighetsbaserad ansats (HRBA). Sida har inlett dialog med en medieaktör och 
ett stöd till denna typ av insats skulle särskilt bidra till ökad tillgång till information. 

 
• Förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, samt 

för barnets rättigheter  
 

Sverige ska bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna stärks i Sudan med ett särskilt fokus 
på kvinnors rättigheter och på barnets rättigheter. I enlighet med strategin bör verksamheten särskilt 
fokusera på speciellt eftersatta områden, såsom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, samt 
bidra till att upprätthålla de mänskliga rättigheterna för särskilt sårbara individer. 
 
Inom detta delområde finns några pågående insatser som startade under den tidigare strategin. Tre 
insatser genomförs av UNICEF, UNFPA, samt genom stöd till RC/HC att rekrytera en 
jämställdhetsrådgivare till sitt team. Sida avser också att i närtid avsluta en påbörjad beredning och ta 
beslut om stöd till UNWOMEN. Dessa insatser verkar för ökad jämställdhet samt kvinnors och barns 
rättigheter exempelvis genom att bidra till barns rätt till skydd mot våld och andra former av 
övergrepp, inklusive barn i väpnad konflikt.  Insatserna förebygger också könsrelaterat våld och ger 
ökad respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), ökar jämställdhetsintegrering i 
humanitär verksamhet, samt stärker ekonomisk egenmakt för kvinnor.  
 
Nya insatser inom området ska fördjupa och bredda den pågående verksamheten genom analys av 
möjligheter att stödja grundläggande samhällsservice för de mest utsatta av kvinnor, män, flickor och 
pojkar, som exempelvis sociala trygghetssystem, samt öka de svenska insatserna för barns och 
ungdomars rättigheter, genom exempelvis tvärgående program genom UNICEF och ökade 
påverkansmöjligheter för barn och ungdomar.  

3.5 Område 3: Miljö, klimat, lantbruk och energi 

Område 3: Miljö, klimat, lantbruk och energi är nytt och det finns inga pågående insatser dock finns 
element av området redan i insatsen som stöder lokal konfliktlösning i Darfur (DCPSF). Svenskt 
mervärde finns då Sverige har lång erfarenhet av stöd till småskaligt lantbruk, integrerad 
vattenresursförvaltning, energiutveckling och lantmäteri. Området har tre delmål som är nära 
sammanlänkande, genom att ge stöd till ett av dem kommer de andra två att beröras, exempelvis 
hållbar vattenresursförvaltning är nära sammankopplat med småskaligt lantbruk.  
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Då regeringens strategi möjliggör dialog och samverkan med staten avser Sida att inom ramen för 
operationaliseringen undersöka förutsättningarna för samarbete med landets lokala förvaltning för att 
inom berörda områden stärka kapacitet för en miljö-, och klimatmässigt hållbar utveckling och 
nyttjande av naturresurser. Fungerande lokal förvaltning är nödvändigt för utveckling av ett 
inkluderande samhälle och demokrati på lokal nivå. På liknande sätt behövs ytterligare analys för att 
undersöka hur Sverige kan bidra till att stärka det civila samhället inklusive eventuellt bidra till att 
skapa plattformar för det civila samhällets organisationer. I nuvarande stöd via EU (se område 2) 
kommer ett kommande ”Call for proposals” sannolikt ha miljö som ett prioriterat område. En dialog 
med EU och resultat från en sådan komponent bör vidare undersökas.  Sudans egna prioriteringar (i 
exempelvis INDC 2015 och NAP 2013) 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 undersöks en första ingång via relevanta regionala insatser.  
 
Inom delmålen har Sida tillsammans med ambassaden startat fördjupande analys genom framför allt 
dialog med potentiella partners för att identifiera potentiella insatser som kan beredas och starta under 
2018. Dialog har förts såväl med FN-organ såsom UNEP, UNOPS, FAO, WFP och UNICEF som med 
potentiella parter inom det civila samhället som, Oxfam, Practical Action, Africa Enterprise Challenge 
Fund (AECF) och dess fönster för förnybar energi (REACT), den nederländska organisationen ZOA 
samt några privata företag som exempelvis Josab liksom med Världsbanken.  
 
Ett stöd till WFP och/eller UNICEF skulle kunna påbörjas inom relativt kort tid genom att addera 
komponenter till nuvarande avtal. Dessutom prioriterar dessa två FN-organisationer särskilt arbetet 
med ”FN:s nya sätt att arbeta” som Sverige gärna vill stödja. Därutöver undersöks synergier med 
globala program såsom CIWA (The Cooperation in International Waters in Africa). Under 2018 
kommer operationaliseringen att slutföras och två till tre nya insatser beredas. Insatserna kommer 
delvis att vara målöverskridande inom område tre och med område ett och två. De insatser som ser 
framför allt lovande ut för beredning i år gäller samarbete med WFP, ZOA, UNICEF samt AECF och 
eventuellt UNOPS för förnybar energi. Insatsportföljen kommer inte att vara komplett vid årets slut 
utan planen är att utveckla och komplettera portföljen under 2019 och 2020.   

• Ökad och mer hållbar produktivitet inom lantbruket samt tryggare livsmedelsförsörjning 

Sidas ansats inom området Ökad och mer hållbar produktivitet inom lantbruket samt tryggare 
livsmedelsförsörjning är att utifrån ett konfliktkänsligt perspektiv stödja ett miljömässigt hållbart 
småskaligt lantbruk. Målsättningen är att leverera mätbara resultat, inom strategiperioden, för män, 
kvinnor, pojkar och flickor och med särskilt fokus på kvinnor och unga, vilka inkluderar 
livsmedelstrygghet och nutrition, och därmed stärker lokalsamhällens resiliens.  
 
En transformation till ett mer lönsamt lantbruk behövs och utveckling av bl.a. institutionell kapacitet 
och regelverk bedöms därför relevant för sektorns långsiktiga utveckling varför samarbete och dialog 
med staten kan vara motiverat på såväl lokal som nationell nivå. För att få en överblick över pågående 
projekt och organisationer har Sida haft möten med ett antal FN-organ och internationella 
organisationer verksamma i Sudan. Inom området finns ett relativt stort antal pågående projekt och 
aktiva organisationer. För att kunna identifiera hur Sverige på bästa sätt ska bidra till långsiktig 
utveckling genom lantbruksinsatser behövs fortsatt kartläggning. Givet den ansträngda situationen när 
det gäller livsmedelsförsörjning och för att förbättra förutsättningarna för kommande jordbrukssäsong 
övervägs ett tillägg till Sidas avtal med WFP i Sudan för 2018. 

 
• Mer hållbar vattenresursförvaltning samt ökad tillgång till vatten och sanitet   

Behovet av ökad tillgång till dricksvatten och sanitet är stort och med stora skillnader inom landet. Till 
detta kommer vatten för andra användningsområden, inte minst jordbruket. Den humanitära kris som 
länge präglat biståndet har enligt bland annat DFID, UNICEF samt ZOA som Sida diskuterat frågan 
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med inneburit ett fokus på kortsiktiga lösningar. Det har exempelvis inneburit att brunnar borrats för 
att möta akuta behov utan försäkra att tillräckliga analyser om grundvattennivåer eller vatten- 
användning i ett avrinningsområde genomförts och utan tillräckligt fokus på de strukturer som krävs 
för att säkra att de investeringar som görs i vatten och sanitet blir uthålliga. I enlighet med strategin 
kartlägger Sida för närvarande vilka organisationer och initiativ som finns på området. När det gäller 
integrerad vattenresursförvaltning verkar det som att det endast finns ett fåtal projekt vilka drivs av 
UNICEF, UNEP och ZOA. Ett val mellan dessa kommer att göras inom kort. 
 
Inom vatten och sanitet finns flera aktiva organisationer varav UNICEF är en av dessa. Med tanke på 
UNICEF:s långa erfarenhet och expertis, nära koppling till humanitärt bistånd, verksamhet på lokal 
nivå liksom möjlighet till policypåverkan är det en part som med den kunskap vi har idag skulle kunna 
vara aktuell. Formerna för eventuellt samarbete kvarstår dock att ta ställning till. 

 
• Ökad produktion av och tillgång till förnybar energi 

Inom området, ökad produktion av och tillgång till förnybar energi, skulle Sverige kunna spela en 
katalytisk roll för satsningar med inriktning på att öka tillgången till el för fattiga hushåll, främst på 
landsbygden och för produktiva ändamål. Jämställdhet och kvinnors möjlighet till ekonomisk 
verksamhet ska särskilt beaktas för att möjliggöra integration i insatser och i dialogen med 
myndigheter, andra givare och aktörer.  
 
Då Sudan har potential för produktion av förnybar solel samt introduktion av icke nätanslutna 
elsystem, så kallade ”off-grid” system kommer förutsättningar att prövas exempelvis för stöd till ”off-
grid” system baserad på betalning via mobiltelefon. Fortsatt analys planeras för att undersöka om 
förutsättningar finns för att stödja etablerandet av en marknad för energitjänster. Sida har erfarenhet 
från näraliggande länder genom en regional insats, AECF, som skulle kunna inkludera Sudan i sin 
pågående verksamhet. Detta skulle innebära ett nytt koncept för Sudan med potential att ge fattigare 
människor tillgång till el. Samtidigt är storskalig produktion av solel viktigt om Sudans energisystem 
ska göras mer fossilfritt, koldioxidneutralt och för att åstadkomma elproduktion till en lägre kostnad 
och därmed lägre kostnader för hushåll och andra användare. Det är dock för tidigt att bedöma om stöd 
till storskalig produktion av solel är möjligt.  
 
Arbete med identifiering av nya insatser har påbörjats genom dialog med UNOPS, AECF samt med 
civilsamhället, inklusive aktörer inom det humanitära stödet t ex UNHCR, för att ersätta el genererad 
med fossila bränslen med förnybart. 

3.4  Uppföljning  

Sida avser att stödja fortsatt utveckling av strategigenomförande med externa studier och såväl intern 
som extern analys. En kartläggning av civilsamhällesorganisationer i Sudan kan behöva genomföras 
inom ett eller flera delområden som exempelvis mänskliga rättigheter och miljö.  

Flera studier, utvärderingar och revisioner kommer också att ske inom ramen för de program Sida 
finansierar. Ett exempel är den utvärdering av Darfurfonden, DCPSF, som nyligen delades med Sida 
och övriga finansiärer; ett annat är en utvärdering av verksamheten kring polisens familje- och 
barnskyddsenheter inom ramen för UNICEF-stödet. Sida har också gentemot EU-delegationen försökt 
få till stånd en utvärdering av CSO-programmet. Sida kommer att uppmuntra till att aktörer utvärderar 
de program som delfinansieras och särskilt främja kommande studier av genomförandet av FN-
programmet, eftersom Sudan är pilotland för genomförandet av ”ett nytt sätt att arbeta”, där 
humanitära och utvecklingssamarbetets insatser ska stödja varandra.   
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Konkreta insatser följs upp genom fältresor samt aktivt deltagande i vissa styrgruppsmöten. Under 
strategins första år kommer detta att ske genom nära samarbete mellan Sidas huvudkontor och 
ambassaden.  

Landets ägarskap kommer att följas genom bevakning av den sudanesiska regeringens ambition att 
utveckla sin fattigdomsstrategi och lokala indikatorer för uppföljning av Agenda 2030 samt övrig 
utveckling av strategier och planer inom de sektorer som Sveriges strategi omfattar.  

Sidas arbete kommer under strategigenomförandets första år domineras av beredning av nya insatser, 
eftersom den nya strategin breddar tidigare strategiområden och utökat uppdraget med ett nytt område 
och en tredubblad budget. I takt med att insatsportföljen etablerats och teamet utökats med fler 
medarbetare på ambassaden är ambitionen att fokus ska flyttas från insatshanteringscykelns 
beredningsfas till uppföljningsfasen. En omfattande halvtidsöversyn planeras för att säkerställa 
verksamhetens relevans, i Sudans snabbrörliga kontext, under hela strategiperioden. 

 
 
 
 


