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Sammanfattning av utvecklingen mot strategiresultaten och 

insatsportföljens genomförande 

Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och insatsportföljens genomförande 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2016 

Utveckling mot strategiresultaten*   

Insatsportföljens genomförande**  

 

Översikt: Bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och insatsportföljens genomförande per 

resultat 

 

Stödområde 1: Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ förebygga konflikter och 

åstadkomma försoning i Darfur 
2016 

Resultat 1:  Stärkt förmåga att genom 

lokala fredsinitiativ förebygga 

konflikter och åstadkomma försoning i 

Darfur 

Bedömning av utvecklingen mot strategiresultatet    

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Stödområde 2: Ökad kunskap och möjligheter för kvinnor att hävda sina mänskliga 

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

för barns rättigheter 

2016 

Resultat 1: Ökad kunskap och 

möjligheter för kvinnor att hävda sina 

mänskliga rättigheter, inklusive 

sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter samt ökad respekt för 

barns rättigheter 

Bedömning av utvecklingen mot strategiresultatet  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

Stödområde 3: Stärkt förmåga hos civilsamhället att verka för ökad respekt för de 

mänskliga rättigheterna och därigenom bidra till stärkt demokrati 
2016 

Resultat 1: Stärkt förmåga hos 

civilsamhället att verka för ökad 

respekt för de mänskliga rättigheterna 

och därigenom bidra till stärkt 

demokrati 

Bedömning av utvecklingen mot strategiresultatet  

Bedömning av insatsportföljens genomförande  

* Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten under 2016: 

Grön: Utvecklingen mot strategiresultaten har gått i önskvärd riktning. 

Gul: Utvecklingen mot strategiresultaten har delvis gått i önskvärd riktning. 

Röd: Utvecklingen mot strategiresultaten har inte gått i önskvärd riktning. 

**Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande under 2016: 
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Grön: Insatsportföljen har genomförts enligt plan.  

Gul: Insatsportföljen har i huvudsak genomförts enligt plan.  

Röd: Insatsportföljen har inte genomförts enligt plan. 

Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer 

Utvecklingen av strategins förväntade resultat har delvis gått i önskvärd riktning och insatsportföljen 

som består av tre insatser har  huvudsakligen  genomförts enligt plan. Förutsättningarna för utveckling 

inom strategins områden begränsas av av den politiska kontexten samt fortsatta säkerhetsproblem. 

 

Utvecklingen mot strategiresultaten är gul, till skillnad från 2014 och 2015 då den bedömdes vara röd. 
1 De stödområden Sverige finansierar har svagt politiskt stöd i Sudan och utvecklingssamarbetets 

möjligheter att påverka dessa på ett övergripande plan är begränsade. Det har dock visat sig möjligt att 

genomföra verksamhet som visar resultat och genomslag inom avgränsade områden och framförallt på 

lokal nivå. Resultaten har i flera fall kompletterats av den politiska dialog som Sveriges ambassad fört, 

till exempel inom barn i väpnad konflikt.  

 

Insatsportföljens genomförande bedöms vara grön, då insatser som initierats under första delen av 

strategiperioden har börjat visa resultat, tidigare år har den bedömts vara gul 2014 – 2015 2. Sida har 

valt rätt portfölj, givet internt begränsade personalresurser, med insatser som genomförs av väl 

förankrade samarbetspartner med kapacitet att flexibelt anpassat verksamheten till lokal kontext.  

1. Ekonomi 

Utbetalat belopp inom strategin 

2016:  

60 miljoner 

kronor 

Totalt strategibelopp: 240 miljoner 

kronor3 

Avtalat belopp: 60 miljoner 

kronor 

Strategiperiod: 2014-2016 

Antal avtalade insatser  

2016-12-31: 

 

 34 stycken 

  

 

Stödområde Utfall 2016, i MSEK 

Stödområde 1: Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ förebygga konflikter 

och åstadkomma försoning i Darfur 
20 

                                                           
1 Enligt Sidas årsredovisning 2014 och 2015. 
2 Enligt Sidas årsredovisning 2014 och 2015. 
3 Ursprungligt strategibelopp uppgick till 360 miljoner kronor. I RB 2015 och 2016 har beloppet förändrats till 60 respektive 
65 miljoner kronor. 
4 Sida stödjer tre program i Sudan (UNDP/DCPSF, Unicef samt EU-delegationen). Sidas administrativa system (BISI) 
inkluderar automatgenererad statistik som härrör från äldre insatser, varför antalet insatser enligt BISI är 5.  Dessa äldre 
insatser kommer att avslutas när all rapportering kommit in och eventuella återbetalningar är gjorda.   
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Stödområde 2: Ökad kunskap och möjligheter för kvinnor att hävda sina mänskliga 

rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt ökad 

respekt för barns rättigheter 

25 

Stödområde 3: Stärkt förmåga hos civilsamhället att verka för ökad respekt för de 

mänskliga rättigheterna och därigenom bidra till stärkt demokrati 

15 

Utbetalningarna till programmen har genomförts  i enlighet med plan. I Sidas regleringsbrev 2016 

angavs volymen till högst 65 miljoner kronor. Det innebar en sänkning i relation till ursprungligt 

angivet strategibelopp 2014 - 2016 som var 360 miljoner kronor. 

2. Bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten och 

insatsportföljens genomförande  

2.1 Ändrade förutsättningar (med påverkan på flera/samtliga resultat) 

Förutsättningarna för strategigenomförandet har inte ändrats nämnvärt sedan strategin beslutades.  

Några regioner har  konflikt och det råder brist på respekt för demokrati och mänskliga rättigheter i 

hela landet. Genomförandet av utvecklingssamarbetets insatser försvåras av att regeringen begränsar 

möjligheten för internationella organisationer att verka effektivt.  

 

I Darfur har den utdragna konflikten lett till en ständigt pågående humanitär kris och ökad  fattigdom, 

som också drabbat kvinnor och barn.  Detta har framförallt haft negativ inverkan för resultatområdet, 

stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ förebygga konflikter och åstadkomma försoning i 

Darfur, som Sverige stödjer men har också bäring på de andra båda områdena.  

 

Regeringens strikta kontroll av civilsamhället och media har fortsatt,5vilket har haft negativ inverkan 

för svenskt stöd inom samtliga områden. Samarbetspartner har medvetet valt bort  att arbeta  med 

politiskt känsliga frågor och fokuserat verksamheten mot samhällsservice.6 Regeringens 

Sudaneringsplan, som syftar  till att enbart inhemska organisationer ska verka i landet, har försvårat 

situationen ytterligare. Problemen har varit mest påtagliga då civilsamhällesorganisationer nekats 

tillträde vid humanitär kris. Uppföljningen av svenskt stöd  har försvårats då Sverige vid ett flertal 

tillfällen haft problem att få resetillstånd inför planerade fältbesök.  

 

2.2 Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten 

och insatsportföljens genomförande 

 

                            År 

Övergripande bedömning av: 
2016 

                                                           
5 Se t ex http://www.icnl.org/research/monitor/sudan.html 
6 Se t ex EU CSO-programmets årsrapport 2016. 

http://www.icnl.org/research/monitor/sudan.html
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Utvecklingen mot strategiresultaten  

Insatsportföljens genomförande  

 

Utvecklingen mot strategiresultaten är gul, till skillnad från 2014 och 2015 då den bedömdes röd. 7 

Konfliktnivån i Darfur har minskat och utvecklingen lokalt, i de samhällen där insatser genomförts 

med svenskt stöd, har varit positiv.  Grundorsaken till den övergripande konfliktdynamiken i Darfur är 

dock avhängig regeringens och andra parters prioriteringar, vilket utvecklingssamarbetet har 

begränsad möjligheter att påverka.  På ett övergripande plan går utvecklingen långsamt inom område 

två, men det finns framsteg som att regeringen antagit en nationell handlingsplan mot barn i väpnad 

konflikt , och en liknande plan har accepterats av den dominerande väpnande oppositionsgruppen  i 

delstaterna Södra Kordofan och Blå Nilen, SPLM-N. Dessutom har grupperna i Darfur, JEM och 

SPLA-MM återbekräftat tidigare överenskomna handlingsplaner. 

 

Insatsportföljens genomförande bedöms vara grön, då insatser som initierats under första delen av 

strategiperioden har börjat visa resultat, tidigare år har den bedömts vara gul 2014 – 20158   

 

2.3 Stödområde 1: Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ 

förebygga konflikter och åstadkomma försoning i Darfur 

2.3.1 Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ förebygga konflikter och 

åstadkomma försoning i Darfur 

                            År 

Bedömning av: 
2016 

Utveckling mot strategiresultatet*    

Insatsportföljens genomförande**  

* Övergripande bedömning av utvecklingen mot strategiresultaten under 2016: 

Grön: Utvecklingen mot strategiresultaten har gått i önskvärd riktning. 

Gul: Utvecklingen mot strategiresultaten har delvis gått i önskvärd riktning. 

Röd: Utvecklingen mot strategiresultaten har inte gått i önskvärd riktning. 

**Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande under 2016: 

Grön: Insatsportföljen har genomförts enligt plan.  

Gul: Insatsportföljen har i huvudsak genomförts enligt plan.  

Röd: Insatsportföljen har inte genomförts enligt plan. 

 

 

                                                           
7 Enligt Sidas årsredovisning 2014 och 2015. 
8 Enligt Sidas årsredovisning 2014 och 2015. 
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Indikatorer 
Utgångsläge 

2013 
Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2017  

Standardindikator: Antal insatser som 

bygger på konfliktanalys i länder som anges 

”sviktande” enligt OECD (standardindikator) 
- 100%  100%  100% 

Antal lokala konfliktlösningsmekanismer 

(CBRM) på plats i Darfur 
160 709 2510  n/a11 

 

 Konflikten har sin grund i en spänning  mellan centrum och periferi. Den ekonomiska och politiska 

makten är starkt centraliserad till Khartoum, på bekostnad av medbestämmande för befolkningen i 

övriga delar av landet. Konfliktnivån i Darfur har minskat under 2016, vilket förbättrar 

förutsättningarna för genomförandet av lokala fredsinitiativ. Utvecklingen med avseende på 

strategiresultatet har varit positiv i de samhällen där insatser genomförts med svenskt stöd, dock 

kvarstår ett stort mått av instabilitet i regionen.   

 

Utvecklingen mot strategiresultaten bedöms  delvis gå i önskvärd riktning (gul) och är ”on-track”.  

Dock kvarstår Sidas analys och kommentar från Strategirapporten 2015 dvs att Resultatområdet,  i den 

nu gällande strategin är snävt formulerat. Det pågår konflikter i delar av Sudan (främst i, Blå Nilen och 

Södra Kordofan), och "lokala fredsinitiativ", likt dem Sida stödjer, påverkar inte de underliggande 

orsakema till konflikterna, vilket riskerar att ge begränsad effekt och uthållighet  för uppnådda resultat 

vid strategiperiodens slut. 

 

Insatsens delprojekt har kunnat genomföras enligt plan (grön), då de organisationer som får svenskt 

stöd i stor utsträckning har hållit en låg profil vad gäller för regeringen känsliga frågor, visat 

transparens och fört dialog med relevanta myndigheter. Insatserna har begränsats i omfång och till 

områden där våldsamheter inte pågår i större skala. Sida har noga följt de diskussioner som förts i och 

med sanktionslättnader, i syfte att förbereda fortsatt dialog med myndigheter om till exempel tillträde. 

 

Sverige stödjer FN:s utvecklingsprogram (UNDP) via en fond, Darfur Community Peace and Stability 

Fund (DCPSF). Fondens arbete har konkret resulterat i 16 inkomstbringande inititiativ, fyra nya 

marknader, upprättandet av 16 lokala kommittéer för hantering av naturresurser samt att tre 

migrationsrutter upprättats så att nomader med boskap kunnat samarbeta med bofasta bönder.12 13  

Fondens arbete bidrar också till stödområde 3, då arbetet omfattar lokala civilsamhällesorganisationer.  

 

Fattiga människors perspektiv på utveckling reflekteras framförallt i att stödet riktar sig till lokal nivå i 

en av landets fattigaste regioner. Det har möjliggjort fattigdomsbekämpning. Rättighetsperspektivet 

speglas i att arbetet inkluderat befolkningen i Darfur. Projektförslag från alla områden och grupper har 

välkomnats och lokala organisationer har uppmuntrats att söka stöd. Ett specifikt  ansöknings-

                                                           
9 DCSPF Annual Report, 2015, sid 12. 
10 DCSPF Biannual Report, 1 January to 30 June 2016, sid 13. 
11 En ny fas för DCSPF utarbetas för närvarande, inklusive ett nytt resultatramverk.  
12 DCSPF Biannual Report, 1 January to 30 June 2016, sid 20. 
13 DCPSF,  Phase 2, Revised Terms of Reference, sid 2. PlanIt id: 51230001.  
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förfarande har varit reserverat för lokala civilsamhällesorganisationer. UNDP har visat full transparens 

i hanteringen.   

 

De tematiska prioriteringama har delvis integrerats i programmet. Sverige har särskilt drivit miljö och 

klimatperspektivet samt att UNDP ska driva dessa frågor på ett tydligare sätt. Konfliktperspektivet har 

integerats i den planering, ansökningsförfarande och uppföljning UNDP ansvarat för. Sveriges dialog 

med UNDP har resulterat i att organisationen rekryterat en rådgivare för jämställdhet.  

 

2.4 Stödområde 2: Ökad kunskap och möjligheter för kvinnor att hävda 

sina mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa 

och rättigheter samt ökad respekt för barns rättigheter 

2.4.1 Ökad kunskap och möjligheter för kvinnor att hävda sina mänskliga rättigheter, 

inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt ökad respekt för 

barns rättigheter 

                            År 

Bedömning av: 
2016 

Utveckling mot strategiresultatet  

Insatsportföljens genomförande  

 

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2014 
Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

Number of girls and boys (includlng 

adolescents) who benefited from FCPU 

(segregated by age, sex and abilities) 

including GBV/witness/offenders 

41 843 51 851 90 023 81 000 

Number of active community based child 

protection networks (CBCPN) 
150 492 557 250 

Number of additional states have that laws 

criminalizing FGM/C 
4 0 0 4 (in total 8) 

 

Utvecklingen i landet  av stödområde 2 går mycket långsamt och står helt stilla inom vissa delar. 

Traditioner och normer hindrar kvinnor att hävda sina mänskliga rättigheter, vilket också påverkar  

utvecklingen av sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter inklusive respekten för barnets 

rättigheter. Det nationella ägarskapet  att verka för barnets rättigheter är dock starkt hos huvudansvarig 

myndighet och civilsamhälles-organisationer,  men återfinns bara delvis hos faktiska beslutsfattare.  

Familje- och strafflagstiftningen är inkonsekvent formulerad i relation till konstitutionen och 

lagstiftningen har tolkats på olika sätt i landet. 14 Övergrepp som könsrelaterat- och sexuellt våld mot 

kvinnor och flickor är särskilt allvarligt i konfliktdrabbade områden.  

 

                                                           
14 Se ex https://www.cmi.no/publications/5303-family-law-reform-in-sudan 

 



                                      STRATEGIRAPPORT 
 

 

7 

 

Utvecklingen mot strategiresultaten har delvis gått i önskvärd riktning (gul) och bedöms ”on-track”.  

Den generella utvecklingen inom stödområdet gör det dock inte troligt att Sida vid strategiperiodens 

slut uppnår det resultat som anges i strategin.   

 

Insatserna har kunnat genomföras enligt plan (grön) då Unicef inom ramen för sitt Child Protection 

program har ett mycket gott samarbete med lokala aktörer. Stödet till Unicef har varit mycket viktigt 

för den process som lett fram till att regeringen antagit en nationell handlingsplan mot barn och 

väpnad konflikt, och att en liknande plan accepterats av den dominerande väpnade opposisionen  i 

delstaterna Södra Kordofan och Blå Nilen, SPLM-N. Dessutom har grupperna i Darfur, JEM och 

SPLA-MM återbekräftat tidigare överenskomna handlingsplaner. Sverige har varit drivande  i det 

arbetet på politisk nivå.  Den nationella kampanjen Saleema har haft positiv effekt på 

attitydförändringar om könsstympning. 15 Lokala mätningar som Unicef gjort visar att kvinnlig 

könstympning generellt minskar, ny analys indikerar en nedgång med 21% mellan generationerna 

kvinnor 30-35 år och flickor 0-14 år.16  

 

Fattiga människors perspektiv reflekteras i valet att samarbeta med Unicef som både arbetar med att 

påverka normer och leverera konkreta samhällsstjänster. Insatserna har riktats till de mest 

marginaliserade människorna i de fattigaste delarna av landet. Rättighetsperspektivet speglas bland 

annat i syftet att stärka det nationella systemet för barns skydd genom lokala  nätverk (Community 

Based Child Protection Networks), som ska leda till ökat deltagande och ansvarsutkrävande. 

 

De tematiska prioriteringama har delvis integrerats i programmet. Konfliktperspektivet återfinns 

genomgående i Unicefs breda samarbete med lokala samarbetspartner, civilsamhälle och myndigheter.  

Sida för dialog med den centrala nivån inom Unicef om de engelskspråkiga begreppen equality och 

equity, där det senare föredras av Unicef.  Equity avser exempelvis kvinnors politiska deltagande och 

är betydligt mindre känsligt än det bredare jämställdhetsbegreppet equality, som Sida använder.17 Sida 

arbetar inte aktivt med miljö och klimat inom stödområdet.   

 

2.5 Stödområde 3: Stärkt förmåga hos civilsamhället att verka för ökad 

respekt för de mänskliga rättigheterna och därigenom bidra till stärkt 

demokrati 

2.5.1 Stärkt förmåga hos civilsamhället att verka för ökad respekt för de mänskliga 

rättigheterna och därigenom bidra till stärkt demokrati 

 
 

                            År 

Bedömning av: 
2016 

                                                           
15 Child Notice Sudan 2016. UNICEF The Netherlands, UNICEF Belgium and UNICEF Sweden. 
16 Sudan Child Protection Global Thematic Report , January-December 2016, UNICEF Sudan March 2017. 
17 https://www.cmi.no/publications/5303-family-law-reform-in-sudan 
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Utveckling mot strategiresultatet  

Insatsportföljens genomförande  

 

Indikatorer Utgångsläge 2015 Utfall 2015 Utfall 2016 Mål 2016 

Antal civilsamhälles- 

organisationer som  

genom stöd från EU, 

verkar för stärkta 

rättigheter och/eller 

policypåverkan18 

0 10 

organisationer 

har 

kontrakterats,  

men 

verksamhet har 

inte startat. 

13 organisationer 

är kontrakterade. 

Verksamhet har 

delvis startat. 

N/A. 

Antal civilsamhälles- 

organisationer som  

genom stöd från 

UNDP:s Darfur 

Community Peace and 

Stability Fund 

(DCPSF), får stöd  att 

verka för ökat 

deltagande i lokala 

freds- och 

försoningsinitiativ19 

39 7 nya. N/A.  (Inga nya 

civilsamhälles-

organisationer 

kontrakterades 

2016 då nästa 

allokeringsrunda 

planerades tidigt 

2017.) 

N/A. (Inga nya 

civilsamhälles-

organisationer 

kontrakterades 

2016 då nästa 

allokeringsrunda 

planerades tidigt 

2017.) 

  

 

Den politiska situationen i landet har fortsatt att påverka förutsättningarna för stödområde 3 negativt.20 

Den auktoritära och repressiva samhällsstyrningen, med stark kontroll över civilsamhällesgrupper, 

media och aktivister21 har begränsat dessa aktörers möjlighet att verka för ökad respekt för de 

mänskliga rättigheterna och att bidra till stärkt demokrati. Civilsamhället har fortsatt begränsats 

särskilt vid arbete med för regeringen känsliga frågor. Förhållandet har varit densamma under hela 

strategiperioden. 

 

Utvecklingen mot strategiresultaten har inte gått i önskvärd riktning (röd) och bedöms inte ”on-track”.   

Sveriges stöd är begränsat till ett antal tidsbegränsade projekt och förutsättningarna för civilsamhället 

att arbeta effektivt saknas. Det är därför inte troligt att Sida vid strategiperiodens slut uppnår det 

resultat som anges i strategin. 

 

Den  insats Sverige stödjer, EU-delegationens CSO-program,22 har i huvudsak kunnat genomföra sitt 

arbete enligt plan (gul). EU-delegationen har bland annat kontrakterat ett antal samarbetspartner som 

anökt om medel genom ett så kallat ”call for proposals” förfarande. Generellt har den lokala EU-

delegationen varit en resurssvag samarbetspartner avseende givarkontakten och Sida kan komma att 

behöva föra parallell dialog med Bryssel om resurssättning. Sida har ännu ingen ll resultatrapportering 

                                                           
18 Ytterligare en indikator från CSO-programmet har identifierat och resultat i relation till den rapporteras 2017. 
19 Uppföljning av indikatom är avhängig UNDPs och givarnas beslut om fortsatt verksamhet genom DCPSF. 
20 Se exempelvis www.icnl.org/research/monitor/sudan.html 
21 Se exempelvis CIVICUS uttalande till MR-kommitten: http://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/united-
nations/geneva/1521-fundamental-freedoms-being-violated-in-sudan-civicus-statement-at-the-human-rights-council 
22 Insatsnummer 51230009. 
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från insatsen. CSO-programmet bidrar också till stödområde 2 då ett antal projekt berör barns och 

kvinnors rättigheter. 

 

Fattiga människors perspektiv, rättighetsperspektivet samt de  tematiska prioriteringama har 

integrerats i det förberedande arbetet. Sida har i dialogen med EU-delegationen särskilt drivit 

jämställdhet.  

3. Synergier med andra svenska strategier 

Utbetalt belopp inom andra anslagsposter som gick till 

landet/regionen 2016  
 140 miljoner kronor 

Humanitära insatser, ap. 1  131 miljoner kronor 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap 5, 

(inklusive ap 33 Strategiskt inriktade bidrag om 3 miljoner 

kronor) 

9 miljoner kronor 

 

Sverige har fört dialog med givare, FN-systemet och civilsamhällesaktörer i syfte att öka 

engagemanget för synergier mellan humanitära insatser och långsiktigt utvecklingssamarbete. Sidas 

utsända handläggare i Khartoum  arbetar med båda dessa områden. Detta har möjliggjort en stärkt 

analys och konsekvent dialog vilket resulterat i ökad integreringen av resiliens hos några 

samarbetspartner. Ett exempel är dialogen om stöd till en samarbetspartner inom WASH-sektorn 

(water, sanitation and hygiene). 23 Handläggaren har också aktivt representerat Sverige vid planeringen 

av den första treåriga humanitära responsplanen i landet, som bland annat syftar att stärka 

resiliensaktiviteter.  Sidas humanitära samarbetsorganisationer har samtidigt fått möjlighet att söka 

stöd om tre år, istället för som tidigare ett år.  

 

Liksom tidigare år har Sveriges stöd till Unicefs barnskyddsprogram inte varit öronmärkt. Unicef har 

därför kunnat använda medel flexibelt  även för humanitära insatser inom Child Protection vid behov. 

Inom ramen för samarbetet med Unicef har under året utbyte särskilt mellan Enheten för rättvisa och 

fred och INTEM/MULTI (Sidas fokalpunkt för UNICEF) ägt rum i syfte att dela information och 

harmonisera pågående stöd.  

4. Givarkontext 

Biståndets andel av statsbudgeten utgör cirka 8 

procent  2014, (inklusive humanitära insatser som 

utgör cirka 80 procent  av biståndet).   

Sveriges andel av det totala biståndet är 2,5 procent 

 

                                                           
23 Swedish Mission Council Humanitarian frame 2017-2019.  Insats-nummer i Planit: 10462. 
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Det finns ingen givargemensam samarbetsstrategi.  

Gemensam EU-strategi finns inte. Begränsad EU-

gemensamfinansiering inom det globala programmet 

Civil Society Organisations-Local Authorities 

Programme (CSO-LA- beslutet). 

 

De fem största givarna är USA, AFESD (The Arab 

Fund for Economic and Social Development), EU, 

Storbritannien och Japan. 

Sverige är den femte största bilaterala givaren. 

Av EU:s medlemsländer är Sverige den andra största 

givaren. 
 

Källa: OECD DAC; Dataset: Aid (ODA) disbursements to countries and regions [DACZa]. Det inkluderar inte stöd till Sudan 

från icke-traditionella givare.  

 

Sverige representeras av den svenska ambassaden i Khartoum. Ambassadören är även 

sidoackrediterad till Sydsudan.  Ett antal svenska företag handlar med och investerar i Sudan. Sveriges 

Sudanpolitik drivs framför allt inom ramen för EU, med för Sverige särskild betoning av kvinnors 

deltagande i fredsprocesser samt barn i väpnad konflikt. 

 

Sudan är en mycket politiserad biståndskontext vilket påverkar möjligheterna att koordinera såväl 

långsiktiga som humanitära program. De bilaterala givarnas intressen är inte harmoniserade, många 

givare arbetar med humanitära insatser, andra fokuserar arbetet till  migration och de icke-traditionella 

givarnas agendor är inte alltid kända. Några multilaterala aktörer har en särskild hantering av sitt stöd 

till landet.24  

 

Strukturer för koordinering finns men är mer utvecklade för de mer omfattande humanitära insatserna  

än för det långsiktiga utvecklingssamarbetet.  Generellt fungerar koordineringen bättre inom program, 

än mellan dessa. Ett exempel är UNDP-fonden DCPSF genom vilken Sverige, Norge, Schweiz och till 

viss del Storbritannien och USA samordnar sitt arbete. Försök har gjorts att samordna positioner inför 

större multilaterala processer som Världsbankens strategiarbete, men med varierad framgång.   

UNDP och Unicef skulle kunna ta en mer aktiv roll vad gäller givarkoordinering. Sida har fört fram  

frågan men ännu inte systematiskt följt upp den.  

 

5. Lärdomar och rekommendationer 

De stödområden Sverige finansierar har svagt politiskt stöd i Sudan och utvecklingssamarbetets 

möjlighet att påverka utvecklingen på ett övergripande plan är begränsat. Det har dock visat sig 

möjligt att genomföra verksamhet som ger resultat inom avgränsade områden. Sida har valt rätt 

portfölj givet begränsade personalresurser, och med väl förankrade samarbetspartner som kan 

genomföra arbete flexibelt. Stödet har fått genomslag på lokal nivå. Det har i flera fall kompletterats 

av den politiska dialog som Sveriges ambassad fört, till exempel avseende stöd till Sudan att utarbeta 

en plan om kvinor fred och säkerhet och för barn och väpnad konflikt samt mänskliga rättgiheter. 

                                                           
24 Sudan har inte undertecknat Cotonou-avtalet, vilket påverkar EUs finansieringsmöjligheter. Världsbanken har inte lånat ut pengar till 
Sudan sedan 90-talet, utan arbetar med medel från sin reserv eller givarfinansierade Trustfunds. 
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Resultat för aktiviteter som ligger nära humanitära insatser, som leverans av samhällsservice har varit 

lättare att nå, än med arbete som syftar till långsiktig utveckling.  

 

Begränsade interna resurser har försvårat arbetet. Generellt behöver resurserna utökas för att anpassas 

till den höga risknivån och svårigheter att rapportera resultat.  Det är inte möjligt att ha samma 

förväntningar på specifik biståndsrapportering för utvecklingssamarbetet med Sudan som för många 

andra programländer. Sverige bör, givet den utdragna humanitära situationen och den höga andelen 

internflyktingar, överväga att utöka dialogen med samarbetspartner om interaktionen mellan 

humanitära insatser och utvecklingssamarbete i syfte att främja hållbar utveckling i hela landet. 

 

Ett par insatser har varit relevanta för flera stödområden. EU-delegationens CSO-program syftar 

huvudsaklingen till att förbättra barns och kvinnors rättigheter, men bidrar också till stödområde två då 

det även omfattar civilsamhällesorganisationer som arbetar med bredare samhällstjänster.  Fonden 

”Darfur Community Peace and Stability Fund” syftar till att förebygga konflikter och åstadkomma 

försoning, men bidrar också till stödområde tre genom att arbetet omfattar lokala 

civilsamhällesorganisationer.  

 

I enlighet med Avdelningen för Afrikas handlingsplan för jämställdhet ska fler insatser ha jämställdhet 

som huvudmål. Portföljen har i kategorin alla sektorer ökat med två procent. Inga nya insatser har 

kommit till under 2016 och förändringen beror på att insatser stängts under året. Avseende integrering 

av miljö och klimat ligger portföljen 26 procent under det mål som är satt. Det bör noteras att det 

ursprungliga målet inte var realistiskt och att det inte funnits budgetutrymme att förändra portföljen.  

 

6. Implikationer för förändringar av innevarande strategi 

Resultatstrategin för Sveriges internationella bistånd i Sudan 2014-2016 har förlängts att inkludera år 

2017. Sida väntar uppdrag att ta fram underlag för ny strategi. Generellt bör Sverige reflektera över det 

svenska mervärdet och kostnadseffektiviten av en förhållandevis liten finansiell portfölj.  

 

Smärre förändringar i insatsportföljen är möjliga, då insatser löper ut och allokeringen för Sudan har 

ökat för 2017. 25 Någon eller några pågående insatser kan absorbera en  utökad volym, till exempel 

stödet till Unicef och kanske DCPSF. Dessa verksamheten ligger mycket nära strategimålen och 

Sveriges dialogfrågor. Organisationerna har god kapacitet och samarbetet fungerar väl. Nya insatser 

kan komma att identifieras och bör stärka pågående stöd, till exempel inom sexuell och reproduktiv 

hälsa och därtill hörande rättigheter, SRHR, eller jämställdhet.  

  

                                                           
25 I Sidas regleringsbrev för 2017 


