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Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer 

Slutsatser och rekommendationer för resterande del av strategiperioden 

Sida genomförde under våren 2015 en halvtidsöversyn av resultatstrategin för Sveriges internationella 

bistånd i Sudan. Sida genomförde således en analys av nuvarande insatsportfölj och anordnade en 

tvådagars workshop, som en del av halvtidsöversynen. Syftet var att bedöma om resultatstrategin 

fortfarande är relevant i förhållande till den nuvarande kontexten i Sudan, om den nuvarande 

portföljen är relevant för att uppnå strategins mål samt om genomförandet av portföljen är på rätt spår 

och kan anses vara effektiv och ändamålsenlig. En bidragande del till denna process var att med hjälp 

av OECD/DAC och det ramverk för systemanalys som arbetats fram, se över kontextuella utmaningar 

och möjligheter. Systemanalysen skulle också bidra till att bedöma det svenska biståndets relevans och 

effektivitet, samt identifiera möjligheter för ett fortsatt svenskt engagemang i Sudan vad gäller 
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utvecklingsbiståndet. Översynen visar att strategin fortfarande är relevant trots den svåra politiska 

kontexten, och att det svenska utvecklingssamarbetet i stor utsträckning genomförs enligt plan.  

Nedan redogörs i korthet för de mest relevanta observationer om portföljsammansättningen och 

resultatuppfyllelse från halvtidsöversynen: 

 Med hänsyn till den komplexa kontexten i Sudan bör Sida överväga att säkerställa att 

landkunskapen är tillfredställande. Idag finns begränsad förståelse för kontexten utanför de 

omedelbart ansvariga handläggarna för programmen. Mot bakgrund av de relativt begränsade 

medel som kanaliseras till givargemensamma mekanismer bör Sida säkerställa att tematiska 

rådgivare och andra viktiga sektoriella experter medverkar i programmering och uppföljning. 

 Det finns behov att på ett tydligare sätt integrera Sveriges övergripande perspektiv inom 

portföljen, framför allt bör fokus på jämställdhet och kvinnors rättigheter stärkas ytterligare. 

Även miljö- och klimatfrågor bör integreras bättre då dessa har stor betydelse för 

fattigdomsbekämpning, livsmedelsförsörjning, konfliktförebyggande arbete samt ekonomisk 

tillväxt i den sudanesiska kontexten.  

 Det finns synergier mellan humanitära insatser och utvecklingsinsatser, men dessa kan stärkas 

ytterligare. Insatserna inom ramen för utvecklingsbiståndet har bidragit till att möta 

humanitära behov i Sudan. Synergier skulle ytterligare kunna stärkas genom fördjupad 

gemensam analys och planering. Det finns också ytterligare möjligheter att stärka synergier 

med det globala och regionala programmet, liksom Sveriges internationella politiska 

engagemang inom jämställdhet och fred och säkerhet för att uppnå bättre resultat och 

måluppfyllelse. 

Mot bakgrund av att strategperioden löper ut december 2016, finns ingen förutsättning att ändra i 

portföljsammansättningen genom nya insatser. Beredning av fortsatt stöd genom FN förutses under 

resultatområde 1 under 2016. Under de andra två resultatområden har insatserna nyligen inletts och är 

inte aktuella att förändra. Svenska prioriteringar för dialog med genomförandepartner kommer att 

fortsätta.  

Slutsatser och rekommendationer inför anvisningar för kommande 

strategi 

Följande rekommenderar bör beaktas och vägleda en eventuellt ny strategiperiod: 

 Engagemanget i Sudan bör baseras på en klar förändringsteori som på ett rimligt sätt tar hänsyn 

till Sveriges komparativa fördelar (se nedan) och omfattningen av det svenska biståndet.  

 Om ett fortsatt utvecklingsbistånd till Sudan övervägs bör den kommande strategiperioden omfatta 

fem år och cirka en miljard kronor. Möjlighet till expansion finns, t ex har samtliga nuvarande 

partners möjlighet till ytterligare absorbering av medel. Exempelvis skull EU kunna absorbera ett 

fördubblat stöd jämfört med nuvarande volym på 30 MSEK under två år. I enlighet med vad Sida 

tidigare anfört, senast i budgetunderlaget för 2017-2019, bör bilaterala portföljvolymer uppgå till 

minst 200 miljoner kronor per år i länder i konflikt eller postkonflikt. 

 Strategigenomförande i länder där kontexten kännetecknas av politisk och ekonomisk 

oförutsägbarhet samt säkerhetsmässiga utmaningar för biståndet kräver närvaro på plats av ett 

flertal utsända. Landkunskapen beträffande Sudan vid Sida i Stockholm behöver också förbättras. 
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Även dessa skäl talar för att biståndsvolymen bör ökas för att motivera tilldelning av kritisk massa 

av personal. 

 En eventuellt ny strategi bör beakta de betydande risker som är förknippade med den extremt 

komplexa miljön för biståndsorganisationer, inklusive begränsade möjligheter till fältbesök för 

programuppföljning och aktiv dialog med partner på grund av regeringens ovilja att samarbeta 

med och ge tillträde. 

 Mot bakgrund av den svåra och föränderliga kontexten bör en ny strategi ha en betydande grad av 

flexibilitet och anpassningsbarhet, inklusive utrymme att förebygga humanitära behov med tidiga 

utvecklingsinsatser för att stärka människors motståndskraft. 

 

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

åstadkomma försoning i Darfur”, i den befintliga strategin är snävt formulerat. Dels pågår 

våldsamma konflikter i andra delar av Sudan (främst i Blå Nilen och Södra Kordofan) med 

liknande konfliktorsaker och aktörer, och dels adresserar ”lokala fredsinitiativ” inte de större 

underliggande orsakerna till konflikterna i Darfur. Därtill kommer ”fredsinsatser” på lokal nivå ha 

begränsad effekt och uthållighet utan en politisk lösning på konflikterna. 

 Konfliktdynamiken i Sudan är i ständig förändring. Efter fyndigheter av olja och guld har 

konflikter kring markrättigheter- och ägande uppstått, vilket kan läggas till tidigare konflikter 

mellan centrum och periferin, mellan etniska grupper, samt över utnyttjande av naturresurser och 

landområden (främst mellan bofasta och nomader). En eventuell ny strategi för Sudan bör baseras 

på noggrann nationell konfliktanalys.  

 En eventuellt ny strategi bör baseras på områden där Sverige kan skapa mervärde. Svenskt 

mervärde bedöms finnas fördel inom jämställdhet, med fokus på kvinnors/flickors egenmakt, 

genomförande av FN-resolution 1325, SRHR, konflikthantering och försoning och inom området 

demokrati och mänskliga rättigheter. Vidare har Sudan har flera miljö- och klimatutmaningar, 

bland annat kopplade till jordförstörelse och vattenbrist. Utmaningarna kan komma att förstärkas 

med ett varmare klimat. Miljö och klimat är ett område där flera givare och aktörer har engagerat 

sig i Sudan. Sverige skulle eventuellt kunna bidra till detta arbete med direkt relevans även för 

ekonomisk utveckling, jämställdhet och konfliktförebyggande.  

Områdena ovan bör övervägas och prioriteras i samband med att underlag för ny välfokuserad 

strategi tas fram. 

 En internationell närvaro i Sudan har inverkan på regimens agerande och spelar en politisk och 

diplomatisk viktig roll att stödja aktörer som verkar för en demokratisk utveckling och mänskliga 

rättigheter. En internationell närvaro kan också vittna om övergrepp samt rapportera om MR-brott.  

1. Kontextanalys 

Sudan är Afrikas tredje största land med stora naturresurstillgångar, bland annat olja. Södra Sudans 

självständighet 2011 har haft en allvarlig inverkan på Sudan ekonomi. Landet förlorade därmed tre 

fjärdedelar av oljeproduktionen, två tredjedelar av exporten samt hälften av skatteintäkter när 

Sydsudan bröt sig lös från Sudan. Förlusten av oljeinkomster samt den drastiska sänkningen av 

oljepriset har lett till en dramatisk minskning av intäkterna, stigande inflation, stigande 

livsmedelspriser och en försvagad valuta. Eftersom landets budget var helt beroende av oljan som 

huvudintäkt blev det nödvändigt att spara på utgifterna. För att kompensera de minskade intäkterna 
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vidtog regeringen i Khartoum åtstramningsåtgärder såsom minskade federala överföringar till 

regionerna, skattehöjningar och en gradvis minskning av subventioner, framför allt subventioner av 

bränsle, socker och vete. Den ekonomiska krisen innebär ökade levnadskostnaderna för vanliga 

sudaneser men drabbar hårdaste de allra fattigaste. 

Fattigdom och återkommande regionala konflikter, i synnerhet i regioner som Darfur, Södra Kordofan 

och Blå Nilen, liksom bristen på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och utbredd 

korruption är stora utmaningar för utveckling. Dessutom finns fortfarande ett antal utestående frågor 

från separationen att lösa mellan Sudan och Sydsudan.  

Sudan utgör en extremt komplex miljö för biståndsorganisationer att verka i och att bedriva 

utvecklingssamarbete liksom humanitärt arbete. Sudans regering begränsar systematiskt 

internationella hjälporganisationers verksamhet samt hindrar tillträde till konfliktområden. Den 

sudanesiska regeringen fortsätter förbjuda och utvisa internationella hjälporganisationer ur landet, en 

process som pågått sedan 2009. Enligt regeringen finns en västerländsk politisk agenda för den 

humanitära verksamheten.  

Utrymmet för oppositionspartier, media och civila samhället att verka är starkt begränsade. Detta 

påverkar särskilt möjligheten att verka i demo/MR- samt freds- och stabilitetsrelaterade insatser. Den 

volatila säkerhetssituationen och tillträdesmöjligheter är ytterligare försvårande faktorer. 

2012 lanserade den sudanesiska regeringen en sudaniseringsplan i syfte att ”nationalisera” alla 

humanitära insatser. Även om begränsningar för internationella icke statliga organisationer hade 

funnits i flera år avser regeringen nu att fullt genomföra planen till slutet av 2016. Sudaniseringsplanen 

innebär enligt regeringen att stärka den nationella kapaciteten genom t.ex. krav på att internationella 

organisationer ska anställa sudanesisk personal istället för internationella experter. Regeringen 

tillämpar också restriktioner för utländska biståndsarbetare att verka i landet och möjligheter till 

fältbesök, vilket försvårar programuppföljning och aktiv dialog med partners. En begränsad 

internationell närvaro (med personal) kan leda till svårigheter att följa upp biståndsverksamheten.  

Den sudanesiska regeringen genomför regelbundet militära offensiver gentemot rebellerna främst i 

regionerna Darfur, Södra Kordofan och Blå Nilen. Dessa offensiver medför en ökning av 

internflyktingar (IDPs) och ytterligare försämring av den humanitära situationen. Eftersom den 

sudanesiska regeringen systematiskt även hindrar tillträde till konfliktområden för humanitära aktörer 

försvåras möjligheten att nå ut till människor i nöd. Regeringen mörklägger också offensivernas 

konsekvenser på civilbefolkningen. Senaste offensiven mot rebellerna SLA-Abdul Wahids fäste i 

Jebel Marra i mitten av januari ledde till att minst 105,000 personer har drivits på flykt från sina hem. 

Det förekommer obekräftade uppgifter som talar om grova våldtäkter och tortyr. Regeringens förnekar 

alltid uppgifterna om fördrivningar och brutalitet mot civilbefolkningen och hävdar att de strider som 

har förekommit är avslutade och att de mindre antal personer som flydde striderna kanåtervända till 

sina hem. I samband med striderna inför de sudanesiska myndigheterna ännu hårdare begränsningar 

för internationella aktörer att få tillträdde till konfliktområden. Den sudanesiska regeringen hävdar 

vidare att de humanitära aktörerna ger felaktig information om antalet internt fördrivna och vilseleder 

omvärlden, vilket skadar landets anseende. 

Sida har tre insatser i Sudan som kanaliseras via FN och EU.  
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2. Svenska biståndspolitiska prioriteringar 

Utvecklingssamarbete i Sudan innebär omfattande utmaningar på grund av den komplexa miljön som i 

hög grad bidrar till svårigheter för biståndsorganisationer att bedriva verksamhet. Att hitta partners 

som ha goda förutsättningar samt förmåga att genomföra och följa upp sina program på ett 

tillfredställande sätt är svår. Större delen av givarsamfundet samt FN ägnar sig huvudsakligen åt 

humanitärt bistånd (främst till Darfur regionen).  Det finns få givare som bedriver långsiktiga 

utvecklingsinsatser och givararkitekturen är splittrad och ostrukturerad. I december 2014 förklarerades 

FNs Resident Coordinator/Humanitarian Coordinator samt UNDP Country Director persona non grata. 

Sedan 2009 har sudanesiska regeringen utvisat en mängd internationella NGOs och infört restriktioner 

för internationella och multilaterala organisationer. Oron för att falla i onåd med regimen i Khartoum, 

med negativa konsekvenser för den egna organisationens verksamhet eller risken för att bli persona 

non grata, medför inte sällan till att organisationerna håller en låg profil i ”politiskt” känsliga frågor. 

Inga nya internationella NGOer etablerar sig i Darfur för närvarande. 

Enligt resultatstrategin bör Sveriges bistånd koncentreras till ett fåtal insatser. Dessutom bör stöd 

direkt till statliga strukturer i möjligaste mån undvikas. I samband med 

operationaliseringsdiskussionen fastställdes att genomförandet av resultatstrategin för Sudan ska ske 

med begränsade administrativa resurser. Sida fastställde att antalet insatser bör ligga på 3-5 insatser. 

Prioriterade kanaler bör vara fonder genom multiaktörer samt, om möjligt, partnerskap med andra 

givare där möjlig delegering bör undersökas.  Sidas bemanning vid UM Khartoum har begränsats till 

en utsänd. 

Inför operationaliseringsarbetet genomfördes under hösten 2014 en fördjupad studie (mapping) av 

andra givare, samt det svenska mervärdet inom ramen för strategins samtliga resultatområden. Baserat 

på studien, tillsammans med konsultationer med andra givare och partners, identifierades insatser i 

linje med strategin, utöver den pågående insatsen i Darfur:  

1. Inom ramen för resultatområde 1: beslut om stöd fattades 2014 till den givargemensamma UNDP-

ledda DCPSF-fonden (Darfur Community Peace and Stability Fund), vars syfte är att stödja lokala 

fredsprocesser. Sverige har sedan 2009 stött DCPSF.  

2. Inom ramen för resultatområde 2: stöd till UNICEFs barnskyddsprogram, vilket bidrar till en 

förbättrad situation och rättigheter för barn och kvinnor, inklusive SRHR.  

3. Inom ramen för resultatområde 3: stöd till EU:s fond för stöd till civilsamhället där insatser 

relaterade till demokratisering och mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors rättigheter, får särskilt 

fokus.  

På grund av förseningar i genomförandet av den fördjupade mapping-studien, liksom förlängda 

handläggningstider, kom beslut om stöd inom resultatområde 2 och 3 att fattas under september och 

oktober 2015. Detaljerade resultatramverk med indikatorer för områdena i strategin har således 

utvecklats i samband med strategirapporteringen 2015.  

Sidas insatsportfölj i Sudan bedöms reflektera 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, 

funktionshindrade och människor i de fattigaste lokalsamhällena. Resultaten och insatsportföljen 

avspeglar att målen är att bidra till förbättrade levnadsvillkor för dessa grupper och individer i 
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samhället, både genom att leverera förbättrade samhällstjänster men också genom att stärka dessa 

gruppers och individers förmåga att själva påverka sin livssituation. Samtliga insatser har ett starkt 

fokus på lokalsamhällen där de största möjligheterna till påverkan bedöms finnas men insatserna 

skulle kunna stärkas ytterligare på regional nivå. För tillfället är landet indelat i 18 regioner. I samtliga 

insatser finns komponenter där icke-diskriminering och deltagande på lokal nivå står i fokus. Det finns 

dock stora begränsningar i möjligheten att inverka på regeringens politik för en fredlig utveckling och 

respekt för de mänskliga rättigheterna (jmf ovan), vilket försvårar måluppfyllelsen. Att på en mer 

övergripande nivå kunna bidra till ökad transparens och öppenhet och regeringens ansvarstagande för 

sin befolkning är en stor utmaning. Begränsningar avspeglas även på lokal nivå givet regeringens 

starka kontroll över all utvecklingsverksamhet, i synnerhet sådan som kan bedömas ifrågasätta 

regeringens politik och samhällsstyrning. Inom exempelvis resultatområde 2 arbetar dock Sidas 

avtalspart UNICEF med påverkansarbete på olika samhällsnivåer inklusive, den nationella, med bl.a. 

lagstiftningsreformer för barns och kvinnors rättigheter, vilket bedöms gå delvis framåt.  

Sidas halvtidsöversyn noterar att det finns utrymme att ytterligare stärka de olika perspektiven (de 

fattigas perspektiv, konfliktperspektivet, jämställdhet, rättighetsperspektivet, samt miljö och klimat) 

för att öka möjligheten till resultatuppfyllelse. Dessutom bör redan existerande synergier mellan 

insatserna tydligare synliggöras och användas för ökat effektivitet. 

Beträffande aktörsvalen utgör FN och EU två väl etablerade partners som, trots ovan nämnda 

begränsningar, bedöms ha god kapacitet och möjlighet att bidra till måluppfyllelse tack vare deras 

politiska mandat och verksamhet på olika nivåer.  

3. Ekonomi 

Strategiperiod: 2014 – 2016 

 

Belopp MSEK Totalt 

strategibelopp* 245 

Utbetalat belopp totalt  79 

Kvarvarande belopp för resterande strategiperiod 65 

Utbetalat belopp per resultatområde och år 2014 2015 

Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ förebygga konflikter och 

åstadkomma försoning i Darfur 

21 21 

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

inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt ökad respekt för 

barns rättigheter 

 23,6 

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

rättigheterna och därigenom bidra till stärkt demokrati 

 15 

Övrigt -1,92 0,36 

*i strategin anges sammantaget cirka 360 miljoner kronor under 2014-2016 men i regleringsbrevet för 2015 och 2016 anges 
60 MSEK för respektive år. Därmed halverades regeringen strategibeloppen för 2015 och 2016. I regleringsbrevsändringen 
2016-03-31 ska ”volymen för stödet genom strategin för Sudan ska uppgå till högst 65 miljoner kronor 2016”. Genom att 
regeringen sätter en max gräns för strategibeloppet undantas Sudan den flexibilitet som gäller andra geografiska strategier 
där Sida medges att ”inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp i 
samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent”. 
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Ointecknat 

belopp 

(MSEK)  

Avtalat 

belopp 

totalt (MSEK) 

Avtalat belopp per 

resultatområde och år 

(MSEK) 

                        

2016 

 

2017 

 

2018 

20 40 Stärkt förmåga att genom 

lokala fredsinitiativ 

förebygga konflikter och 

åstadkomma försoning i 

Darfur 

   

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   

Stärkt förmåga hos 

civilsamhället att verka för 

ökad respekt för de 

mänskliga rättigheterna 

och därigenom bidra till 

stärkt demokrati 

15   

 
 
För sista året av strategin är 1/3 av årets strategibelopp ointecknat 20 MSEK. Resterande 2/3 delar är 

avtalat. Sida planerar en beredning av stöd till den givargemensamma UNDP-ledda DCPSF-fonden 

under 2016. 

4. Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens 

genomförande per resultat 

4.1 Resultatområde 1: Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ 

förebygga konflikter och åstadkomma försoning i Darfur 

                            År 

Bedömning av: 2014 2015 

Strategiresultatens måluppfyllelse   

Insatsportföljens genomförande   

 

Konfliktdynamiken i Darfur har förändrats över tid. Efter några år av minskade våldsamheter så har 

stridigheterna ökat markant de senaste åren och jämförs med situationen 2003-4 när konflikten utbröt. 

Situationen måste beskrivas som mycket komplex med olika typer av konflikter och en uppsjö av 

aktörer. Efter fyndigheter av olja och guld har konflikter kring markrättigheter- och ägande uppstått, 
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vilket kan läggas till tidigare konflikter mellan centrum och periferin, mellan etniska grupper, samt 

över utnyttjande av naturresurser och landområden (främst mellan bofasta och nomader). 

Internflyktingarna (IDP:s) i läger utanför städer runt om i Darfur har i de flesta fall varken möjlighet 

eller incitament att återvända hem och/eller ge upp sin IDP-status. 

Komplexiteten ökar då allianser skapas och bryts (t ex så tecknas fredsavtal med vissa rebellgrupper 

men inte andra, och bryts sedermera), och då Khartoum inrättar nya administrativa och politiska 

lösningar och tillsättningar för Darfur (t.ex. utökades antalet delstater i Darfur 2012 från tre till fem, 

och nu hålls en mycket omdiskuterad folkomröstning kring delstaternas status).  

Trots allt har emellertid både lokala och internationella NGOs kunnat genomföra projekt under 

DCPSF i Darfur som bidragit till stärkt förmåga att åstadkomma lokala fredsinitiativ. Det är inte helt 

tydligt varför just DCSPF lyckas genomföra projekt där andra, liknande aktörer blivit utslängda eller 

begränsade (se ovan). UNDP hävdar att låg profil, transparens och dialog med DRA, samt andra 

relevanta myndigheter varit en lyckad kombination. Dock är insatserna begränsade i omfång och till 

områden där våldsamheter inte pågår i större skala, som östra Darfur och delar av norra och västra 

Darfur. Givet att projektaktiviteter pågår med goda resultat, om väl begränsat, bedöms insatsportföljen 

genomföras enligt plan. 

Indikatorer Utgångsläge 

2013 

Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Det 

svenska 

bidraget 

2015 

 

Mål 2016 

SI: Antal insatser som 

bygger på konfliktanalys i 

länder som anges 

”sviktande” enligt OECD. 

- 100% 100%   100% 

Antal lokala effektiva 

konfliktlösningsmekanismer 

(CBRM) på plats i Darfur. 

160 21
1
 38

2
  21 MSEK 260 (2017) 

 

Sida har stött Darfur Community Peace and Stability Fund (DCPSF) med 21 MSEK under 2015. 

DCPSF är en gemensam givarfond som administreras av UNDP. Övriga givare inkluderar DFID, 

Nederländerna, Norge, Schweiz, Tyskland och USAID. Syftet med fonden är att stödja initiativ som 

bidrar till att bygga förtroende mellan lokala samhällen i Darfur och därigenom bidra till en 

stabilisering av regionen för att bereda återuppbyggnad och en fredlig utveckling. Genom stödet ges 

bofasta och nomader, gemensamt, ökade förutsättningar att stärka sina förutsättningar för att hantera 

delade naturresurser och utmaningar som ökade klimatpåfrestningar, ökenspridning samt alternativa 

vattenkällor. Fonden stödjer även insatser för möjligheter till alternativa inkomstkällor. Sida har stött 

fonden med god erfarenhet sedan 2009. Helårsrapporten för 2015 inväntas inom kort. 

Sedan dess start har DCPSF bidragit till över 200
3
 mekanismer för konfliktlösning. Under första 

månaderna under 2015, har 41
4
 inkomstbringande aktiviteter inletts i form av mikrokrediter, 

                                                           
1
 Resultatet återspeglar antalet additionella CBRM under 2014. 

2
 Resultatet återspeglar antalet additionella CBRM t o m juni 2015; se DCPSF Bi-Annual Report 2015: 1 January-

30 June 2015. 
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insatsvaror och tjänster inom jordbruk, kommunala projekt för kvinno- och ungdomsgrupper och 

vaccinering av boskap som ett led i att stärka eftersatta gruppers möjlighet att delta i 

utvecklingsprocesser. Dessa aktiviteter har också ett konfliktförebyggande syfte, genom att föra 

samhällen närmare varandra. 180 kilometer nomadvägar har märkts ut i syfte att minska möjliga 

konflikter mellan nomader och bofasta
5
. UNDP beräknar att aktiviteter under de första sex månaderna 

av 2015 har kommit 178 000 människor till gagn. En löpande utmaning under fonden är kvinnors 

deltagande i konfliktlösningsaktiviteter, samt hållbarheten av insatserna och koordinering med 

humanitära interventioner. Detta är och förblir prioriterade frågor för Sida för DCSPF under 2016.  

Stödet till DCPSF bedöms även bidra till resultatområde 2 (se nedan) genom att exempelvis stödja 

kvinnors och barns deltagande i lokala försonings- och försörjningsinitiativ. 

4.2 Resultatområde 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 

                            År 

Bedömning av: 2014 2015 

Strategiresultatens måluppfyllelse   

Insatsportföljens genomförande   

Insatsen under resultatområde beslutades i slutet av 2015, därav ingen måluppfyllelse 2014.  

Indikatorer
6
 

Utgångsläge 

2014 
Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Det 

svenska 

bidraget 

2015
7
 

 

Mål 2016 

# of girls and boys 
(including adolescents) 
who benefited from FCPU 
(segregated by age, sex 
and abilities) including 
GBV/witness/offenders  

41 843 41 843 51 851    81 000  

# of active community 
based child protection 
networks (CBCPN) 

150  150 492
8
    931  

# of additional states have 
laws criminalizing FGM/C  

5 5 0
9
    8 

                                                                                                                                                                                     
3
 Målet vid programmets slut är 260. Det ska noteras att antalet aktiva CBRM har sjunkit i antal då vissa projekt 

har avslutats och inte längre följs av DCPSF; se DCPSF 3rd Quarterly Report 1 July 2015-30 September 2015. Den 
senaste siffran avseende antalet aktiva CBRM är 157 enligt kvartalsrapport 3. 
4
 Uppnått resultat i juni 2015; målet i december 2015 är totalt 52. 

5
 Målet vid programmets slut är 308 kilometer. Sju nya vägar märktes ut under första halvåret 2015, vilket väl 

överstiger de planerade fyra för hela året; se DCPSF Bi-Annual Report 2015: 1 January-30 June 2015 s. 15.  
6
 Indikatorerna för resultatområdet har identifierats under 2015 i samband med att insatsbeslut för stöd till 

UNICEF togs.  
7
 Det svenska bidraget är tematiskt/icke öronmärkt och kan därför ej urskiljas. 

8
 492 är det totala antalet CBCPN vid årets slut; totalt 342 nya aktiva CBCPN etablerades under 2015. 

9
 Ytterligare fem stater har påbörjat lagframtagande. 
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Rapporteringen från resultatområdet i strategin återspeglar i huvudsak en insats, tematiskt stöd till 

UNICEFs program ”Child Protection” inom ramen för UNICEFs Sudan Country Action Programme 

Plan (CPAP) 2013-2016
10

, men refererar även till övriga insatser som bidrar till resultatområdet. 

Indikatorer härrör från UNICEFs resultatramverk. Avtal med UNICEF undertecknades i oktober 2015, 

men resultat och indikatorer kan följas sedan 2014 då utgångsvärden etablerades (MICS 2014). 

Insatsens fokus ligger på barn, särskilt flickor och unga kvinnor/tonåringar, men genom insatsen stärks 

förutsättningarna för kvinnor att hävda sina mänskliga rättigheter. Enligt 2015 års rapport (mars 

2016)
11

 fortskrider genomförandet på det stora hela i enlighet med plan; UNICEF påvisar 

resultatuppfyllelse och utvecklingen mot det förväntade resultatet i strategin bedöms på det stora hela 

vara ”on-track”. På policynivå kan resultat som t ex undertecknandet av en nationell strategi mot 

barnäktenskap och beslut om ett flertal förordningar i stöd för Child Act 2010 rapporteras under 2015. 

UNICEF gav tekniskt stöd till utarbetandet av en nationell plan för att stoppa rekryteringen av barn till 

väpnade grupper inklusive den nationella armén; planen undertecknades i mars 2016 och utgör ett 

bidrag till FN-kampanjen ”Children not Soldiers”. På provinsiell och lokal nivå påbörjade UNICEF 

enligt plan sin omstyrning av verksamheten till de 72 identifierade mest utsatta områdena i landet. 

Resultat som kan rapporteras är bl.a. att totalt 163 155 barn, offer för våld, övergrepp och/eller 

konflikt, under året fick psykosocialt stöd från UNICEF och dess partners
12

; 800 domare, åklagare, 

polis och övrig rättssektorpersonal fick utbildning enligt Child Act 2010; och att ytterligare 287 

lokalsamhällen under året deklarerade att överge tillämpningen av FGM/C, vilket bidrog till 

totalresultatet 2 175
13

 i december 2015, motsvarande en befolkning på ungefär 4,35 miljoner.  

Det nationella ägarskapet för att verka för barns rättigheter är till synes starkt hos huvudansvarig 

myndighet, civila samhället och delvis politiska beslutsfattare. Budgetallokeringen till barns skydd och 

rättigheter (social welfare services) är dock bara 2% och sociala normer och stigma t.ex. kring SGBV 

mot flickor och pojkar, FGM/C och barnäktenskap utgör fortfarande hinder. Planerad lagstiftning mot 

FGM/C har ännu inte beslutats. På programnivå finns stora utmaningar med tillgång till, och 

kvalitetssäkring av, information och data vilket delvis försvårar uppföljning av resultat. UNICEF har 

under året utvecklat mekanismer för att förbättra detta. 

Genom Sidas stöd till EUs CSO-program (se nedan) i oktober 2015 förväntas ytterligare ett antal 

insatser för kvinnors rättigheter och barns rättigheter, inklusive till SRHR, att bidra till resultatområde 

2. Projekten startar under 2016 och uppföljning av dessa kommer att kunna påbörjas fr.o.m. 2017. 

Ambassadens dialog kring den nationella handlingsplanen för 1325, samt engagemang i den grupp 

som ska verka kring barn i konflikt ger Sverige ytterligare genomslag inom resultatområdet. 

                                                           
10

 Insatsnummer 51230008. 
11

 Sudan Child Protection Global Thematic Report Janaury-December 2015; se även Sudan End-Year RAM Report 
2015 Child Protection.   
12

 Enligt rapport Sudan End-Year RAM Report 2015 Child Protection är resultatet 162 180. Målet för indikatorn 
enligt Rolling Work Plan 2015-2016 (RWP 2015-2016, daterad mars 2015) uppgår till 197 000. Det bör noteras 
att resultatramverket f n uppdateras för att harmoniseras med UNICEFs globala ramverk.  
13

 Enligt RWP 2015-2016 är det slutliga målet vid utgången av 2016 att 823 lokalsamhällen har deklarerat 
överge tillämpningen av FGM/C. Enligt Sudan End-Year RAM Report 2015 Child Protection är motsvarande siffra 
900. Siffror tycks skifta p.g.a. att UNICEF ibland rapporterar/uppger årliga mål/resultat och ibland ackumulativa 
mål/resultat. Sida har efterlyst klargörande från UNICEF men UNICEF uppger uppdateringen av sitt 
resultatramverk pågår i syfte att harmonisera med det globala ramverket.    
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4.3 Resultatområde 3: Stärkt förmåga hos civilsamhället att verka för 

ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och därigenom bidra till 

stärkt demokrati 

                            År 

Bedömning av: 2014 2015 

Strategiresultatens måluppfyllelse
14

   

Insatsportföljens genomförande
15

   

Insatsen under resultatområde beslutades i slutet av 2015, därav en högre bedömning av 

måluppfyllelsen 2015 jämfört med 2014.  

 

 

 

 

 

 

Indikatorer 
Utgångsläge 

2015 
Utfall 2016 Utfall 2018 Utfall 2019 

Det 

svenska 

bidraget  

 

Mål 2020 

Antal CSO:er som, 

genom stöd från EU, 

verkar för stärkta 

rättigheter och/eller 

policypåverkan* 

0      

Antal CSO:er som, 

genom stöd från 

DCPSF, får stöd för att 

verka för ökat 

deltagande i lokala 

freds- och 

försoningsinitiativ** 

39      

*Ytterligare en indikator från CSO-programmet kommer att identifieras under Q2 2016. Resultat kommer 

formellt att kunna rapporteras tidigast i oktober 2017. 

**Fortsatt uppföljning av indikatorn är avhängig fortsatt planerat stöd till DCPSF. 

 

Det huvudsakliga bidraget till resultatområde 3 förväntas utgöras av en insats, stöd till EUs CSO-

program i Sudan. Beslut om insats togs i oktober 2015, därför finns ännu ingen rapportering. 

Programmet utgör en del av EUs globala ”CSO-LA Programme” som har pågått sedan 2007, med 

Sudan som ett av f.n. 56 mottagande länder. Globalt formulerade förväntade resultat hänvisar till såväl 

ökat utrymme för civila samhället som till ökad kapacitet. EU har på lokal nivå identifierat följande 
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två huvudmål för insatsen i Sudan fr.o.m. 2015: 1) bygga kapacitet hos organisationer från civila 

samhället för att främja en stärkt demokratisk samhällsstyrning och 2) förbättra befolkningens tillgång 

till samhällstjänster och främja en inkluderande och hållbar utveckling genom mobilisering på lokal 

nivå. Programmet i Sudan har inte genomgått någon utvärdering, men rapportering från tidigare 

projekt inom programmet indikerar att resultat har uppnåtts, åtminstone på prestationsnivå. Tretton 

nya projekt identifierades i slutet av 2015 och början på 2016 som med stöd av EU och Sida förväntas 

bidra till stärkt förmåga hos civilsamhället att verka för de mänskliga rättigheterna. Målgrupper är 

särskilt marginaliserade kvinnor, barn, internt fördrivna personer och flyktingar, och människor som 

lever med olika funktionshinder. En stor andel av projekten förväntas komma att arbeta med 

fattigdomsminskning och tillhandahållande av samhällstjänster, d.v.s. särskilt ekonomiska och sociala 

rättigheter. Målet fr.o.m. 2015 är dock även att i ökad utsträckning stödja aktörer som explicit verkar 

för en demokratisk utveckling. Sistnämnda förväntas utgöra en större utmaning givet begränsat 

utrymme för och stark kontroll över CSO:er. Till stöd finns emellertid EUs policy (roadmap) för att 

bredare bidra till att stärka civila samhället i Sudan, liksom möjligheter för organisationerna att 

bedriva påverkansarbete inom ramen för mer tjänsteorienterade projekt. Kapacitetsutveckling av 

lokala CSO:er samt stöd till nätverk och utbyte mellan CS-aktörer fick 2015ett större utrymme i 

programmet för att stärka ägarskap och hållbarhet. 

EU bedöms utgöra en strategisk samarbetspart för Sverige inom resultatområdet. Som medlemsstat 

och delägare i den EU-gemensamma CS-policyn för Sudan liksom givare till CSO-programmet, 

stärker Sverige sina möjligheter till en djupare insyn vad gäller civilsamhällesutvecklingen i Sudan. 

Sidas stöd till DCPSF (se ovan) bedöms även bidra till resultatområde 3 genom ett särskilt CSO-

fönster. Ett 30-tal organisationer som medverkar i fonden har fått ta del av olika former av 

kapacitetsutveckling.  

5. Synergier med andra strategier 

Utbetalt belopp inom andra anslagsposter
*
 som gick till 

landet/regionen 2015:  

MSEK 

Humanitära insatser, ap. 1  ca 111 

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, ap. 5  ca 14 

Sverige ger ett betydande humanitärt bistånd till Sudan för att rädda liv. Det humanitära stödet 

uppgick 2015 till ca 111 MSEK. 

Sveriges utvecklingssamarbete fokuserar bl.a. på att stödja fredsstärkande insatser lokala fredsinitiativ 

i Darfur genom den gemensamma givarfonden DCPSF. Samtidigt har humanitära medel gått till 

partner som har prioriterat den utdragna humanitära krisen i Darfur. Därmed har ansträngningar gjorts 

för att öka synergierna mellan utvecklingsbiståndet och Sudans humanitära landfond, vilken Sida 

stödjer med medel från humanitära anslaget. Genom utvecklingsbiståndet har Sida gett ett icke-

öronmärkt stöd till UNICEFs barnskyddsprogram i Sudan. Därmed kan UNICEF använda Sida-medel 

flexibelt med möjlighet att komplettera humanitära insatser med mer långsiktigt utvecklingsbehov och 

uppnå varaktiga och hållbara lösningar.  

Sidas humanitära enhet har deltagit i halvtidsöversynen av Sudan-strategin för att bättre koordinera det 

humanitära stödet med utvecklingsportföljen, identifiera synergier och möjliga framtida 
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beröringspunkter. Ansvarig humanitära handläggare har ingått och aktivt deltagit i Sudan-teamets 

regelbundna samordningsmöten under 2014-2015. Slutligen har Sudan-ansvariga på Sidas 

Afrikaavdelning varit involverade i diskussionen kring den humanitära enhetens årliga krisanalys. 

Koordineringen av utvecklings- och humanitära portföljen genom gemensam planering och 

uppföljning av den humanitära- och utvecklingsverksamheten kan utvecklas ytterligare. 

6. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör ca 

8%, under 2014, 872 miljoner USD (inklusive 

humanitärt bistånd som utgör ca 80% av biståndet) i 

förhållande till en statsbudget på ca 11,170 miljarder 

USD  

Sveriges andel av totala biståndet utgör 2,5% 

Givargemensam samarbetsstrategi finns inte.  Gemensam EU-strategi finns inte. 

Begränsat EU-gemensamfinansiering med Sverige 

inom det globala CSO-LA-beslutet. 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: USA, Arab Fund, EU, UK, Japan 

Sverige är den 5:e största bilaterala-givaren. 

Av EU medlemsländer är Sverige den 2:a största 

givaren. 

Källa: OECD DAC; Dataset: Aid (ODA) disbursements to countries and regions [DAC2a] 

 

Det totala biståndsflödet till Sudan 2014 var ca 872 miljoner USD varav DAC medlemsländerna står 

för ca 61% och de multilaterala organisationerna för ca 38%.  

 

De största givarländerna är: USA som gav ca 256 miljoner USD, Storbritannien ca 82 miljoner USD, 

Japan ca 53 miljoner USD, Norge ca 27 miljoner USD, Sverige ca 22 miljoner USD, Tyskland ca 17 

miljoner USD samt Kanada som gav ca 14 miljoner USD.  

 

Bland dem störta multilaterala givarna 2014 är: EU kommissionen med ca 102 miljoner USD, Arab 

Fund [AFESD] med ca 87 miljoner USD, GAVI med ca 59 miljoner USD samt Globala fonden med 

29 miljoner USD. 

7. Lärdomar och rekommendationer 

Nuvarande Sudanportföljen är begränsad genom att utvecklingsbiståndet koncentreras till ett fåtal 

insatser.  

Sida har kanaliserat biståndet genom multilaterala mekanismer, vilket är vanlig praxis i en kontext 

som den i Sudan.  Emellertid kräver en sådan mekanism ett större engagemang med 

genomförandepartner för att säkerställa att dessa bidrag på ett effektivt sätt bidra till att uppnå goda 

resultat inom respektive område samt genomsyras svenska prioriteringar. 

Resultatområdena anses vara fortsatt relevanta, om än i en utmanande kontext.  

Resultatområde 1, Stärkt förmåga att genom lokala fredsinitiativ förebygga konflikter och 

åstadkomma försoning i Darfur, är snävt formulerat. Dels pågår våldsamma konflikter i andra delar av 

Sudan (främst i Blå Nilen och Södra Kordofan) med liknande konfliktorsaker och aktörer, och dels 
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adresserar ”lokala fredsinitiativ” inte de större underliggande orsakerna till konflikterna i Darfur. 

Genom samarbetet inom DCPSF anser Sida att förväntade resultat uppnås. Dialog med myndigheter 

inom detta område är mycket begränsat. Med anledningen av ovan beskrivning kan den geografiska 

begränsningen till Darfur i gällande strategin ifrågasättas, i synnerhet när konflikten är inte är 

begränsad till Darfur.  Utan en politisk lösning på konflikterna kommer ”fredsinsatser” på lokal nivå 

ha begränsad effekt och uthållighet.  

Sida och ambassaden har kunnat fördjupa dialogen inom området barn/kvinnor såsom facilitator kring 

1325 Action Plan. Ambassaden har påtagit sig en ledanderoll för en grupp som kallas ”Group of 

Friends” som skall verka kring barn i konflikt. Goda relationer med genderdirektoratet samt NCCW 

(National Council for Childrens Welfare), förstärker möjligheter att uppnå resultat både inom 

utvecklingsbiståndet och politiska dialogen.  

I Sudan är det svårt att bedriva utvecklingsbistånd som stärker civilsamhällets förmåga att verka 

demokratisk och främja respekten för de mänskliga rättigheterna p.g.a. det begränsade demokratiska 

utrymmet. Likaså är möjligheterna att stödja kvinnor för att hävda sina mänskliga rättigheter, inklusive 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt barns rättigheter, begränsade. Dessa områden är 

känsliga för Sudans regering, vilket försvårar möjligheter att öppet stödja civil samhällets 

organisationer samt föra dialog med sudanesiska regeringen. 

Trots dessa utmaningar är nuvarande partnerskapsform med EU inom ramen för dess globala beslut 

om stöd till CSOs/LA relevant. Samverkan bör ses som ett bra exempel på koordinering och 

implementering av EUs roadmap för stöd till civilsamhället. Finansiering till FN och internationella 

organisationer är fortsatt relevant i en eventuell ny strategi.  

Nuvarande beloppsnivå på 60 MSEK och insatsportfölj på 3 insatser och bör ses över, då det vare sig 

är strategiskt eller ger tillräckligt utrymme för dialog. Samtliga nuvarande partners har i nuvarande 

läge möjlighet till ytterligare absorbering av medel. EU skulle kunna absorbera ett fördubblat stöd. 

UNICEFs barnskyddsinsatser finansieras nu med 20%. Sida skulle kunna finansiera en större del. 

Likaså skulle hälsokomponenter relaterat till SRHR kunna inkluderas. Nuvarande stöd till UNICEF 

skulle således kunna utökas. Aktörer såsom UNDP och UNEP har kapacitet att absorbera medel inom 

klimatområdet. Satsningar på tidig återuppbyggnad skulle kunna inkluderas inom Sidas pågående 

arbete inom flexibla finansieringsmekanismer (DCPSF och CHF) och den roll Sida har inom det 

humanitära biståndet till landet. UNWOMEN har en viktig roll att spela men är i behov av förstärkt 

strategiskt ledarskap och resurser. 

7.1 Implikationer för omstyrning av innevarande strategi 

Se sidan 2.  

7.2 Rekommendationer för kommande strategi 

Se sidan 3. 

 


