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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

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

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

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

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

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

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

och drar även framåtblickande slutsatser. 

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

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

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

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

strategirapporter: Strategirapport år 1, årlig strategirapport och fördjupad strategirapport.  

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. 

Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående strategi 

(i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den förändringsteori 

som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt hur verksamheten 

ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 
 

2. Den årliga strategirapporten skrivs för de år då varken en fördjupad översyn eller 

operationalisering genomförts.  
 

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad översyn 

genomförts. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategi-

genomförandet som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska sammanfatta 

genomförandet av hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) samt ge tydliga 

rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade strategirapporten utgör Sidas 

huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 

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

för strategirapportens framtagande (t.ex. rapportering, reserapporter, studier, utvärderingar, analyser 

och anteckningar från partnermöten).                                                                                                      

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en 

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

genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver lyftas till UD. 

 

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

strategimål i linje med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring 

resultatområden. Mallen använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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”Trafikljusen” är Sidas viktigaste signalsystem för att följa hur det går i strategigenomförandet. En 

bedömning görs för varje strategimål och ger en snabb överblick av nuläget. Bedömningen och 

motiveringen till denna utgör narrativet i resultatredovisningen (kapitel 3) i strategirapporten.                           

I strategirapporten bedöms två aspekter: 

1. Utveckling mot strategimålet: Strategimålen anger vad Sidas arbete ska bidra till under en 

angiven strategiperiod och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. 

Trafikljusbedömning för utveckling mot strategimålet används för att få en snabb uppfattning om 

utvecklingstrender inom de målområden i kontexter där Sida är aktiv. Sidas insatser kan vara med 

och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi är aktiva, men det handlar ofta om större 

komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, regional och/eller global nivå, där ett stort 

antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på utvecklingen i kontexten. Trafikljusbedömningen 

och färgsättningen motiveras och beläggs utifrån tillgänglig statistik, källor eller rapporter. 

 

Bedömning av utvecklingstrender i kontexten i förhållande till strategimålen:  

 Grön:  Utvecklingen går framåt 

Gul:  Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt 

Röd:  Utvecklingen går bakåt 

 

2. Portföljens relevans: Sidas strävan är att sätta samman och upprätthålla en relevant och väl 

avvägd portfölj i förhållande till utvecklingsutmaningar i respektive strategikontext, strategins mål 

och Sidas ambitioner avseende förväntade förändringar och resultat. Portföljens relevans, dvs. om 

Sida har satt samman en väl avvägd portfölj av insatser och aktiviteter som bedöms bidra till 

förändring i linje med strategimålet.    

 

Sida måste löpande justera sin förändringsteori och portfölj utifrån olika aspekter:             

(i) föränderlig kontext och sammanhang, (ii) efter den styrning som myndigheten får och  

(iii) beroende på om aktiviteter inte gett eller förväntas ge resultat. Trafikljusbedömningen och 

färgsättningen av detta trafikljus beaktar och utgår från dessa aspekter. 

 

Bedömning av portföljens relevans:  

Grön:  Portföljen är relevant 

Gul:  Portföljen är delvis relevant  

Röd:  Portföljen är inte relevant   
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1 Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

 

1. Hållbar fred Mål3  Portfölj4 

1.1 Mer inkluderande fredsprocesser.    

1.2 Förättrade förutsättningar för fredliga och inkluderande samhällen.     

2. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer    

2.1 Förbättrad rättssäkerhet och stärkt ansvarsutkrävande.    

2.2 Förbättrade förutsättningar för kvinnors, flickors och barns rättigheter.    

3. Miljö, klimat, lantbruk och energi    

3.1 Ökad och tryggare livsmedelsförsörjning.    

3.2 Mer hållbar tillgång till vatten och sanitet.    

3.3 Ökad produktion av och tillgång till förnybar energi.    

 

 

 

 

 

 

 

3 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt;  

  Gul: Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt; Röd: Utvecklingen går bakåt. 
4 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant.  
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2 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
1 600 000 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
401 527 MSEK 

Antal insatser 2019: 
11 

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Det senaste året har inneburit en dramatisk scenförändring, där det sudanesiska folket genom fredliga 

protester lyckades avsätta President al-Bashir efter 30 år vid makten. Efter en turbulent vår och 

sommar kom en maktdelningsöverenskommelse, i form av undertecknandet av en politisk och 

konstitutionell deklaration, på plats. Under denna överenskommelse har en civilledd 

teknokratregering, under översyn av ett civilt-militärt råd, tre år att förbereda Sudan på fria val och ett 

civilt och representativt demokratiskt styre. 

Sudan står inför avsevärda utmaningar efter 30 år av ojämn makt- och resursfördelning som resulterat i 

en bred underutveckling. Makroekonomisk reform och fredsbyggande är högst på den civilledda 

teknokratregeringens agenda. Båda är komplicerade att hantera samtidigt som Sudans befolkning 

ställer krav på konkreta förbättringar och det internationella samfundets resurser inte på långa vägar 

motsvarar de behov som behövs för att stödja den hårt ansatta regeringen. Så kommer det också 

troligen att förbli en lång tid framöver i avvaktan på avlistning från USA:s lista över länder som 

sponsrar terrorism (SSTL), vilket är förknippat med skuldavskrivning till IFI:s och världssamfundet. I 

förlängningen förväntas det senare generera tillgång till förmånlig finansiering samt återintegrering i 

det internationella systemet. 

Sudans ekonomi befinner sig fortsatt i fritt fall, med en eskalerande försämring av den humanitära 

situationen som direkt konsekvens. Befolkningens sedan tidigare redan begränsade motståndskraft 

eroderas av stegrande inflation, och den andel av befolkningen som är i behov av humanitärt stöd har 

det senaste året ökat från 5,75 till 9,3 miljoner6, motsvarande en fjärdedel av befolkningen.  

Situationen är i skrivande stund prekär; att lyfta subventionerna kommer innebära ytterligare 

försämringar för den redan hårt ansatta befolkningen. Uteblivna reformer innebär dock att ekonomin 

fortsätter ner i avgrunden med Sudans befolkning i släptåg. Den civilledda teknokratregeringens ansats 

att i 2020 års budget addressera reformbehov genom att gradvis lyfta bränslesubventionerna strandade 

efter motstånd från revolutionsrörelsen Forces for Freedom and Change (FFC). Detta exempel är 

också belysande för det komplicerande förhållande den civilledda teknokratregeringen har med den 

gatans demokrati som de har att leda till fria val och en representativ demokrati. 

För Sverige och övriga internationella samfundet är det viktigt att på ett ansvarsfullt sätt stödja den 

civilledda teknokratregeringen. Mot denna bakgrund beslutade Sveriges regering att i december 2019 

utöka det pågående utvecklingssamarbetet med Sudan med 400 miljoner kronor de kommande tre 

åren. Vid ambassaden i Khartoum arbetar politik och bistånd välkoordinerat med stora och små frågor. 

Detta syns inte minst i arbetet med bland annat vängruppen Friends of Sudan och i styrgruppen för 

 

5 Humanitarian Response Plan Sudan, April 2019, s. 6 

6  Humanitarian Response Plan Sudan, januari 2020, s. 7 
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givarkkordinering på marken – i det under 2019 nyskapade Sudan International Partners Forum (SIPF) 

– för att bidra till ett ökat, snabbt, samordnat och sekvenserat stöd till Sudan.  

 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget 

Det internationella biståndet och givarkontexten i Sudan präglas ännu av att biståndet i många år, av 

politiska skäl, dominerats helt och hållet av humanitära insatser. Givet senaste årets förändringar 

förväntar sig Sida att internationella samfundets engagemang i Sudan kommer öka markant. 

Den enskilt största givaren av humanitärt bistånd till Sudan är USA, som enligt lag också är 

begränsade till just humanitärt bistånd som följd av att Sudan finns med på USA:s lista över länder 

som sponsrar terrorism (SSTL). Bland de traditionella bilaterala humanitära givarna återfinns förutom 

Sverige också Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien och Tyskland. Även 

EU:s generaldirektorat för humanitärt bistånd, ECHO, är en central aktör. 

EU är också, tillsammans med Sverige och Storbritannien, de mer framträdande aktörer som verkar 

inom både det humanitära biståndet och utvecklingssamarbetet. EU:s bistånd till Sudan kommer 

främst från 11:e EDF:ens reserver, då Sudan inte skrivit under Cotonouavtalet. Sammantaget är 

givarsamfundet i Sudan betydligt mindre än vad som är brukligt, vilket också resulterat i att Sveriges 

roll inom biståndssektorn är större än vad strategins omfattning i normalfallet borde innebära. 

En rad icke-DAC-aktörer har förhållandevis bred närvaro, varav de främsta är Förenade Arabemiraten, 

Kina, Qatar och Saudiarabien. I synnerhet Förenade Arabemiraten och Saudiarabien förväntas ha en 

central roll att spela i kommande ansträngningar att stabilisera den sudanesiska ekonomin.  

FN dominerar genomförandet av både humanitärt och det knappa långsiktiga utvecklingsstöd som 

finns. Strukturerna är fortfarande tungt centrerad kring den humanitära responsen. IMF och 

Världsbanken har begränsade möjlighet att arbeta i Sudan, som en konsekvens av USA:s SSTL. Båda 

flyttar dock fram positionerna i takt med att både den civiledda teknokratregeringen och det 

internationella samfundet ser makroekonomisk reform som nyckeln till en stabil övergång till fria val 

och en representativ demokrati. 

Med innevarande strategi kom Sverige att ta en central plats i givarkollektivet och har genom att 

effektivt samordna och koordinera politik och bistånd både inom ambassaden och externt skapat en 

konkret plattform för Team Sweden. Detta har till dags dato bidragit till att stärka Sveriges roll i den 

framväxande normativa dialogen med den nya civilledda teknokratregeringen. Vid ambassaden i 

Khartoum var Sida också under 2019 en av medskaparna till den nya och ovan nämnda 

givarkoordineringsmekanismen Sudan International Partners Forum, SIPF. Det sistnämnda ser ut att 

bli en central länk mellan det nya sudanesiska styret och det internationella samfundet under 

övergångsperioden. 
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2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Sudanstrategin har många beröringspunkter med andra svenska strategier, inte minst med den 

humanitära strategin men också strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället. 

• HUM-strategin: Sudan har de senaste två åren varit ett pilotland för FN: s nya sätt att arbeta såväl 

som ett pilotland för EU inom ramen för nexus kring humanitärt stöd och utvecklingssamarbete. De 

flesta aktörer i Sudan har varit involverade i en bredare dialog för att hitta lösningar som 

framgångsrikt överbryggar avståndet mellan dessa två pelare. Under 2019 skedde en förflyttning i 

dialogen mot den humanitära responsen i takt med att den ekonomiska situationen successivt 

förvärrades och det blev därför allt mer angeläget att fokusera på snabb och livräddande respons. I 

2020 års humanitära krisanalys7 påpekar Sida att det är svårt att försvara en humanitär respons som tar 

in nexus eller FN:s reformagenda då det nu handlar om att prioritera tillgänglig finansiering. Sida, som 

bedriver både humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete med Sudan, kommer fortsätta sitt arbete 

med att brygga gapet mellan humanitärt stöd och utvecklingssamarbete för Sudans sårbara befolkning. 

Ansvaret för det sistnämnda förskjuts emellertid i hög grad från det humanitära till 

utvecklingssamarbetet. 

• Strategin för stöd genom svenska organisationer i civila samhället: Två svenska organisationer 

får just nu stöd genom svenska organisationer och båda genomgår i Sudan en tuff process av att förnya 

sig organisatoriskt i den nya kontexten.  

 

Det finns generellt potential att utveckla och bygga vidare på synergieffekter mellan såväl strategier 

som de faktiska insatser och partners som Sida stödjer, och Sida har också genomfört en första 

kartläggning av civilsamhällesaktörer. 

 

2.4  Integrering av perspektiven 

Inför Sidas underlag inför den innevarande strategin8 gjordes en analys av fattigdom och sårbarhet i 

flera dimensioner, inklusive tillgång till resurser, makt och röst, mänsklig säkerhet samt möjligheter 

och val. I denna analys underströks obalansen mellan centrum och periferi. Därutöver saknades 

entydiga mönster varför Sidas bedömning var att Sudan har mycket olika förutsättningar och kulturella 

variationer och det finns behov av stöd både i delar som drabbats av konflikter och i de mer stabila 

delstaterna. Sida avser genomföra en ny analys, i förenklad form, för att bättre förstå hur perspektiven 

rimligen bör integreras givet alla de utmaningar som ett nytt Sudan står inför. Det är tydligt att Sudan 

nu till överlägsen del består av fattiga och sårbara människor, men att landet och dess hela befolkning 

önskar ta sig från konflikt och oenighet mot fred och försoning. 

 

 

 

7 The Sudan Humanitarian Crisis Analysis 2020, s. 8-9 

8 Underlag till strategi för utvecklingssamarbetet med Sudan, september 2017, s 5-6 
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3 Resultatredovisning 

3.1 Stödområde 1: Hållbar fred 

Liksom den övergripande politiska situationen i Sudan, så förändrades även förutsättningarna för att 

skapa en hållbar fred under 2019 i och med al-Bashirs fall. Med den ICC-åtalade president al-Bashir 

vid rodret var förhoppningarna om en genuin fred tämligen utsiktlösa, men med den nytillträdda civila 

regeringen finns det en helt annan grogrund för freds- och försoningsarbete. Fredsförhandlingar pågår 

i skrivande stund mellan regeringsrepresentanter och de väpnade grupper som i årtionden stridit mot 

den tidigare regimen.  

3.1.1. Mer inkluderande fredsprocesser, där kvinnor och unga deltar i större 

utsträckning.  

Strategimål  

 

Den sudanesiska kontexten har under decennier präglats av marginalisering av olika grupper, inklusive 

kvinnor, unga och människor boendes i landets periferi. Det var också dessa grupper som stod vid 

frontlinjen under 2019 års revolution. Även om vikten av inkludering av samtliga samhällets alla 

grupper lyfts i revolutionens fotspår så återstår ännu mycket konkret arbete för att kvinnor och unga 

ska få åtnjuta sina fulla rättigheter. Samtidigt som den civilledda teknokratregeringen uttryckt sin fulla 

sympati för just kvinnor och ungas situation präglas alltjämt den sudanesiska kulturen av starkt 

patriarkala strukturer. I kölvattnet av revolutionen har tidigare marginaliserade grupper förvisso fått 

ökat självförtroende att uttrycka sina åsikter och missnöje. Samtidigt har över 30 år av allmän 

repression satt djupa spår, ochförtroendeklyftan mellan landets periferi och den Khartoum-baserade 

eliten kommer ta generationer att reparera.  

 

Sida bedömer att de stora utmaningarna till trots, så har förutsättningarna för att strategimålet ska 

kunna uppnås anses ha förbättrats markant. Den civila övergångsregeringens genuina strävan för att få 

till stånd en hållbar fred har renderat i en total scenförändring från föregående regim. 

 

Mot ovan motivering bedöms utvecklingen inom strategimålet ha gått framåt.  

 

 

Portfölj  

Två insatser bidrar sedan 2019 till strategimålet, där det tidigare kärnstödet till UNICEF:s 

landprogram under 2019 kompletterades av ett stöd till Saferworld UK genom en delegering av medel 

till Strategin för Hållbar fred. För 2019 var utfallet för delmålet därmed 19,5 MSEK.  

Logiken bakom beslutet att delegera medel till en annan strategi handlade om att Sida identifierade ett 

behov av att snabbt stödja de positiva krafterna under 2019 års folkliga resning. Av de tre alternativ 

som bedömdes, så valdes Saferworld delvis på grunderna av att det var det förslag som tydligast 

ansågs kunna stärka kvinnor och ungas röst i samhället. Sida har uttryckligen gett Saferworld mandat 

att i viss mån förändra ursprungliga planer, i takt med att kontexten utvecklas.  
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Med ytterligare ett stöd inom delmålet bedöms portföljens relevans vara god. Sida identifierar dock ett 

fortsatt behov av att stärka kvinnor och ungas deltagande i den nuvarande övergångsperioden, samt att 

stärka länken mellan freds- och försoningsarbete på lokal, mellanstatlig och nationell nivå. 

Mot bakgrund av ovan motivering så anses portföljen vara delvis relevant för strategiområdet. 

 

3.1.2. Förbättrade förutsättningar för fredliga och inkluderande samhällen på 

lokal nivå.  

Strategimål  

 

Även om den övergripande utvecklingen i kontexten under 2019 tagit steg i positiv riktning, så har 

utvecklingen på lokal nivå endast sett marginella framsteg vad gäller förutsättningarna för fredliga och 

inkluderande samhällen. Strategimålets försiktiga ambition begränsad till lokal nivå står delvis att 

finna i att med den tidigare regimen så fanns där varken vilja eller tillit för att kunna stärka 

fredsbyggande på annat än lokal nivå. Med den nya civilledda regeringen har förutsättningarna för att 

kunna nå en landsomfattande fred förbättrats väsentligt. Ett fredsavtal skulle i det längre perspektivet 

ge ökad legitimitet åt staten att ta en mer aktiv roll i att stödja försoningsarbete på lokal nivå.  

 

Samtidigt som det pågår långdragna fredsförhandlingar i Juba, så rapporteras det om ökade oroligheter 

i flera delar av landet. Orsakerna är många, inklusive UNAMID:s tillbakadragande i Darfur, men även 

att många internflyktingar nu ser möjligheten att flytta tillbaka till sina hemtrakter – hemtrakter som 

numera befolkas av nya herrar. Sammantaget så har förutsättningarna för fredsbyggande stärks på en 

nationell nivå, men samtidigt så genererar den nya dynamiken även nya utmaningar. Dock får den nya 

civilledda regerings ambition om att uppnå en inkluderande fred för hela Sudan anses vara ett stort fall 

framåt i relation till strategimålet. 

 

Mot ovan motivering bedöms utvecklingen inom strategimålet ha gått framåt.  

 

Portfölj  

 

Under 2019 levererade tre stycken insatser mot strategimålet, med den totala summan 35,5 MSEK.  

 

Implementeringen de två huvudsakliga stöden inom strategimålet, UNDP:s Community Stabilization 

and Security Programme (C2SP) och den givargemensamma fonden Darfur Community Peace and 

Stability Fund (DCPSF) begränsades av den politiska turbulensen under 2019. Sida har under 

innevarande partnerskap drivit förbättringsagendor inom ramen för dessa två program. Flertalet av de 

studier som syftar till att stärka både DCPSF och C2SP, bland annat en konfliktanalys inom C2SP och 

en pilot inom jämställdhet och fredsbyggande inom DCPSF, försenades kraftigt under året till följd av 

den politiska turbulensen.  

Det är samtidigt tydligt att de båda insatserna har stärkt fredsbyggande på lokal nivå, framförallt 

genom arbetet med de kommittéer som etableras vid implementeringens inledningsfas. Dessa 

kommittéer syftar bland annat till att lösa konflikter på lokal nivå, samt att distribuera och planera 

lokalsamhällets resurser. Modellen får anses framgångsrik i att stärka sammanhållning och 

försoningsarbete på lokal nivå, även om tydliga vertikala länkar till statliga och mellanstatliga 

institutioner ofta är undermåliga eller helt saknas.  
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Portföljens nuvarande komposition anses ligga i linje med strategimålet, men givet de förändringar 

som skett i kontexten så finns det nu utrymme att höja ambitionsnivån ytterligare och stärka den 

vertikala länken inom befintliga stöd, men potentiellt även undersöka möjligheter att stödja den 

nationella freds- och försoningsprocessen.  

 

Mot bakgrund av ovan motivering så anses portföljen vara delvis relevant för strategiområdet, i 

synnerhet då kontexten genomgår en transformation och ambitionsnivån behöver höjas ytterligare.  

 

3.2 Stödområde 2: Mänskliga rättigheter, demokrati och 

rättstatens principer 

Demokrati och MR-frågor har under många år varit komplicerade att arbeta med i Sudan vilket gjort 

det svårt att realisera tillhörande strategimål. Under sista halvan av 2019 så förändrades det politiska 

klimatet och det finns nu förbättrade förutsättningar för att utveckla en mer relevant och strategisk 

portfölj.  

3.2.1. Förbättrad rättssäkerhet och ökad transparens samt stärkta 

förutsättningar för ansvarsutkrävande  

Strategimål  

2019 var ett tumultartat år i Sudan. Årets första månaderna, under det folkliga upproret, fängslades, 

torterades och sköts hundratals demonstranter. Internet och sociala medier blockerades helt under 

perioder. Händelserna har skapat många nya sår, i tillägg till de gamla, som nu måste bearbetas, och 

kravet på övergångsrättvisa har därigenom ökat ytterligare. Samtidigt så kännetecknas månaderna efter 

att transitonsregeringen tog över av en genuin vilja att genomföra demokratiska förändringar och 

öppna upp för organisationer som verkar för mänskliga rättigheter. Det civila samhället har bjudits in 

till samtal om landets framtid och en viktig milstolpe var när premiärminister Hamdouk i september 

bjöd in OHCHR till att etablera sig i Sudan. Många reformer har blivit utlovade, inklusive 

valreformer, reformer kring yttrande och mötesfrihet och säkerhetssektorreformer, men än så länge 

bygger det på politisk vilja. Man måste även hålla i medvetandet att maktbalansen mellan militären 

och de civila aktörerna är skör. Men under sista månaderna av 2019 öppnades ett unikt fönster för att 

på ett mer strategiskt sätt arbeta med mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Det 

internationella samfundet kommer sannolikt spela en kritisk roll för övergången till demokrati. 

Sammantaget är det dock en omvälvande förändring som Sudan genomgått, och det råder inget tvivel 

om att förutsättningarna för att uppnå strategimålet har förbättrats väsentligt. 

 

Mot bakgrund av ovanstående motivering anses förutsättningarna för att strategimålet ska uppnås ha 

gått framåt. 

 

Portfölj  

 

Under 2019 levererade två insaster på strategimål 2.1 om totalt 20 MSEK. 

UNICEF fick under 2019 ökat stöd från Sida för att stärka kapaciteten och implementering på 

nationell och lokal nivå  med fokus på hela barnets perspektiv och påverkansarbete för att förbättra 
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lagar och policies. UNICEF har tillsammans med regeringen utarbetat flera lagförslag som ska stärka 

skyddet för barn i Sudan, men dessa har ännu inte antagits därför att det tidigare inte funnits tillräcklig 

politisk vilja. Däremot så blev ”the Code of Conduct for law enforcement officals” ratificerad och 

implementeringen har nu påbörjats. I slutet av 2019 så slöt Sida ett avtal med UN Women om att 

sekondera sju jämställdhetsrådgivare till regeringen inom olika ministerier för att säkerställa att 

jämställdhetsperspektivet integreras i lagar och planeringsarbete. En av dessa jämställdhetsrådgivare 

kommer att placeras på premiärministerns kontor. Under 2019 kom det en förfrågan från Sudans 

övergångsregering till UNICEF och UNFPA om de kan bistå med rådgivare för att stärka regeringen 

med teknisk kompetens. Bland annat ska de revidera och föreslå förändringar av nuvarande lagar och 

policies samt kapacitetsstärka administrationen. Rådgivarna kommer att placeras på flera ministerier. 

Portföljen är fortfarande underutvecklad men på grund av den förändrade politiska situationen finns 

det nu god potential att utöka densamma. Under andra halvan av 2019 inledde Sida samtal med 

internationella MR-organisationer som ämnar etablera sig i landet. Även deltagarperspektivet – att 

stärka det civila samhället – behöver vidareutvecklas i portföljen. 

Mot bakgrund av ovan motivering så anses portföljen vara delvis relevant för strategimålet, framförallt 

då det nu finns förbättrade möjligheter att arbeta med frågor knutna till mänskliga rättigheter och ett 

ökat deltagande.   

3.2.2. Förbättrade förutsättningar för kvinnors och flickots åtnjutande av de 

mänskliga rättigheterna, samt för barns rättigheter 

Strategimål  

Strategimålet anses relevant, framförallt då kvinnor och barn ännu lever under svåra förhållanden. 

Även om centrala konventioner och MR-instrument antas, så kommer kvinnor och barn under 

överskådlig framtid förbli utsatta till följd av kulturella, sociala och religiösa värderingar. Den strikta 

tolkningen av islam begränsar kvinnors liv, och i synnerhet på landsbygden är både kvinnlig 

omskärelse, våld mot kvinnor och barnäktenskap vanligt förekommande. Kvinnor förnekas även 

ekonomiska rättigheter, och i många fall även rätten att äga land. Med den nya civilledda regeringen 

har det nu öppnats ett fönster för partners att i högre grad arbeta med påverkansarbete.  

Även om problemen är djupa och ännu består, så har förutsättningarna för att arbeta med dessa 

normativa frågor förbättrats. Till exempel deltog Sudan under 2019 för första gången på 30 år i den 

globala kampanjen ”16 dagar av aktivism”. Under ICPD 25 i Nairobi gjorde Sudan flera betydande 

åtaganden för att skapa förbättrade förutsättningar för kvinnor och ungdomar. Dessa åtaganden 

inkluderar juridiska reformer men också ökad tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa samt 

familjeplanering för kvinnor runt om i landet. Regeringen har även genom budgeten för 2020 åtagit sig 

att öka finansieringen till universell sjukvård, vilket även inkluderar nämnda områden.  

Sidas bedömning är att förutsättningarna för att strategimålet ska kunna uppnås har gått framåt. 
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Portfölj  

 

Under 2019 levererade 4 insaster på strategimål 2.2 för totalt 51,6 MSEK  

Både UNFPA och UNICEF fick ökat stöd under 2019. Stödet till UNFPA gick framförallt till att 

stärka deras närvaro i Sudan genom en etablering av regionala kontor. Under april till december 

månad ökade behovet av humanitära och livräddande interventioner inom området sexuell och 

reproduktiv hälsa. Ökningen berodde dels på övergrepp som skedde under de folkliga protesterna, men 

hänger även samman med att antalet människor i behov av humanitärt stöd ökade kraftigt under året. 

Situationen tvingade UNFPA att inkludera både nya målgrupper och geografiska områden som 

ursprungligen inte ingår i deras strategi. UNFPA lyckades dock under året att expandera närvaron av 

sina mobila kliniker för obsestrik, samtidigt som derasremiss-system stärktes. UNFPA och National 

Medical Supplies Fund utförde under året en baslinjestudie i Sudans samtliga 15 stater för att 

kartlägga behov. Till följd av den politiska transformationen under andra halvan av 2019 har UNFPA 

även förmått utöka sina kampanjer kring påverkans- och normativt arbete.  

Det utökade kärnstödet till UNICEF har använts för att stärka deras ansats ’The Whole Child 

Approach’. Sidas stöd inkluderar sedan 2019 även områdena hälsa, WASH och social trygghet. 

UNFPA och UNICEF har under 2019 även utarbetat en avsiktsförklaring för att stärka 

synergieffekterna dem emellan.  

Den jämställdhetsrådgivare som Sida finansierar på UNRCO har under året arbetat med att stärka 

koordinering av och kunskap om jämställdhet inom samtliga FN-organisationer.  

Avtalet med Plan International skrevs under i november 2019. Plan International arbetar för att stärka 

unga kvinnors rättigheter, där de avser nå ut till 60 byar där de arbetar med att påverka kulturella 

normer till att minska kvinnlig omskärelse och barnäktenskap. Plan International har utarbetat en 

avsiktsförklaring med UNICEF och Rädda Barnen för bättre koordinering av deras respektive arbete.  

Genom EU:s CSO-program fick 43 000 ungdomar och kvinnor på landsbygden och i flyktingläger 

utbildning och kapacitetshöjande insatser. De har även gett stöd till gräsrotsorganisationer för att 

stärka kvinnors och ungdomars rättigheter. 

 

3.3 Stödområde 3: Miljö, klimat, lantbruk och energi 

Att stödja vatten-, energi- och jordbrukssektorer har alla fastställts som prioriteringar av den civila 

övergångsregeringen. Alla dessa prioriteringar ligger även väl i linje Sidas målformulering inom 

stödområde 3. Om den nya regeringen tillnärmelsevis lyckas uppfylla sin högt satta ambitionsnivå, så 

finns det med Sudans variationsrika och omfattande naturresurser goda förutsättningar för att bygga en 

inkluderande ekonomiskt utveckling. Mycket är dock avhängigt ett inkluderande, nationellt fredsavtal 

– men även om ett fredsavtal träffas återstår omfattande problem för den nya regeringen att tackla, inte 

minst den eskalerande humanitära krisen som har långgående implikationer på 

matosäkerhetssituationen för miljontals människor i Sudan.   
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3.2.3. Ökad och mer hållbar produktivitet inom lantbruket samt tryggare 

livsmedelsförsörjning  

Strategimål  

 

Jordbrukssektorn är den huvudsakliga inkomstkällan i Sudan, och sysselsätter cirka 60-80% av 

befolkningen.. Under de senaste decennierna har Sudan präglats av låg jordbruksproduktivitet och lider 

idag av flera problem, inklusive svagt statlig engagemang, bristande nationell kapacitet, ekonomisk 

isolering, bristfällig infrastruktur, samt en hög påverkansgrad av klimatförändringar. Den förra regimen 

dominerade ägarskapet av land- och vattenresurser. I de mer produktiva områdena arrenderar en 

kapitalstark elit mark med möjlighet till hög avkastning, medan den stora majoriteten småbrukare 

fortfarande utövar traditionell regnbaserat jordbruk med låg avkastning, vilket oftast endast förslår till 

att täcka det egna hushållets konsumtion.  

 

Sudan lider hårt av miljöförstöring och klimatförändringar, vilka är en konsekvens av bland annat 

tilltagande befolkningstillväxt, avskogning, överanvändning av naturresurser och knappa vattenresurser. 

Konkurrensen om knappa naturresurser bidrar till konflikter och har lett till omfattande fördrivingar. 

 

Den civila övergångsregeringen har pekat ut jordbrukssektorn och en högre grad av förädlande av 

råvaror som en av dess högsta prioriteringar för att få till stånd ökad ekonomisk tillväxt och 

självförsörjning. Men livsmedelssituationen är och kommer inom den närmsta tiden även förbli dyster, 

vilket inte minst påvisas av den tilltagande andelen människor i behov av humanitärt stöd, senast 

uppskattad till 9,3 miljoner människor. Den allt försämrade livsmedelsförsörjningen drivs i huvudsak 

på av den ekonomiska krisen och den tilltagande inflationen, men även andra aspekter likt de omfattande 

översvämningar som inträffande under 2019 har bidragit till ökade priser på råvaror.  

 

Från ett mer positivt perspektiv, så har det under 2019 skett en successiv förbättring av koordinering 

mellan regeringen och det internationella samfundet kringjordbrukssektorn, och det finns numera en 

tematisk arbetsgrupp inom jordbrukssektorn inom ramen för SIPF. 

 

Med den nya teknokratregeringen bedöms utvecklingen möjligtvis vara något mer gynnsam än tidigare 

i relation till det strategiska målet. Regeringen saknar dock i nuläget både tydlig vision och kapacitet, 

samtidigt som den ekonomiska krisen på daglig basis drar in människor i en situation av 

livsmedelsosäkerhet.  

 

Mot bakgrund av ovanstående bedömning anses utvecklingen ha gått delvis bakåt mot strategimålet. 

 

Portfölj  

I tillägg till existerande partnerskap med ZOA och kärnstöd till UNICEF, tecknades under 2019 

ytterligare tre avtal med WFP, Mercy Corps och Oxfam inom målområdet, med ett totalbelopp om 54,5 

MSEK. De tre nya stöden befinner sig alla i en initial fas. Det partnerskap Sida ingick med ZOA under 

2018 försenades till följd av den politiska instabiliteten i landet under året och implementeringen har 

under 2019 års slut precis påbörjats.  

Sida anser att den nuvarande portföljen bör ger mer tonvikt till att stärka den nationella kapaciteten kring 

att mobilisera kapital och få tillgång till internationella finansieringsinstrumentet och fonder. Sida anser 
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även att ytterligare ansträngningar krävs för att stärka mainstreaming av miljöperspektivet i merparten 

av Sidas nuvarande partnerskap. 

Baserat på ovanstående bedömning anses portföljen delvis bidra till det strategiska målet. 

 

3.2.4. Mer hållbar vattenresursförvaltning samt ökad tillgång till vatten och 

sanitet  

Strategimål  

 

I Sudan finns alltjämt en stor andel människor boendes i konfliktmiljöer, som ofta saknar trygg tillgång 

till vatten för egen konsumtion, men även för bevattning av jordbruk och kreatur. Problemen inom 

landets vattenresursförvaltning är dock inte avgränsade till behov av ytterligare investeringar, utan 

kräver även stora insatser för att skapa hållbara system för att hantera knappa vattenresurser och 

samtidigt beakta ett konfliktperspektiv. Vattenresursförvaltning har även identifierats av den civila 

övergångsregeringen som ett prioriterat område. Ministeriet för Konstbevattning och vattenresurser har 

en aktiv roll i IWRM-nätverket, vilket administreras av ett sekretariat lett av UNEP och ZOA. De 

befintliga samordningsstrukturerna existerar endast på nationell nivå, och återfinns ännu ej på 

delsstatsnivå. I förlängningen finns det en ökad grogrund för att genom dessa förbättrade förutsättningar 

stärka tillgången till vatten på lokal nivå och hantera vattenresurserna på ett hållbart och konfliktkänsligt 

vis. Det bör dock betonas att den nya civilledda regeringen framskrider långsamt, samtidigt som behoven 

inom området ännu är omfattande. 

 

Baserat på ovanstående analys anses utvecklingen ha gått delvis framåt i förhållande tillstrategimålet. 

 

Portfölj  

 

Under 2019 tecknade Sida inom området ett avtal med Oxfam, vilket i tillägg till befintligt kärnstöd till 

UNICEF och ett stöd till ZOA innebar att finanseringen inom området totalt uppgick till 18 MSEK under 

året. Som nämnt ovan så ingick Sida ingick partnerskap med ZOA 2018, men på grund av den politiska 

situationen betalades inga pengar ut under 2019. Både ZOA och Oxfam använder sig av en liknande 

ansats inom integrerade vattenresursförvältning (IWRM) för att arbeta mot strategimålet. Detta 

tillvägagångssätt syftar till att förbättra den sociala sammanhållningen mellan olika aktörer, och 

samtidigt förbättra situationen kring sanitet. Ansatsen förväntas i förlängningen bidra till reducerade 

konfliktnivåer och till att öka motståndskraften mot klimatförändringar. 

De faktorer som Sida identifierat som bidragande till en hållbar vattenresursförvaltning inkluderar 

flertalet faktorer relaterade till tillgängligheten till grundvatten, bristande möjligheter till underhåll av 

befintliga vattenpumpar, konflikt och en allmänt ineffektiv användning av befintliga vattenresurser.  

Sida bedömer att ytterligare fokus kommer att krävas för att stärka vattenresursförvaltning i Sudan, både 

genom att stödja en nationell IWRM-strategi, men även genom att förbättra tillgången till vatten på 

gräsrotsnivå genom förbättrad drift, underhåll och hantering av befintlig infrastruktur av landets 

vattenförsörjningssystem . 

Sida bedömer mot ovanstående analys att portföljsammansättningen är på rätt spår mot det strategiska 

målet, men ännu endast delvis bidrar till att uppfylla målet. 
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3.2.5. Ökad produktion av och tillgång till förnybar energi  

Strategimål  

 

Tillgången till elektricitet är fortsatt begränsad i Sudan, särskilt på landsbygden. 75% av befolkningen i 

på landsbygden förlitar sig på traditionell metoder och biomassa för matlagning och uppvärmning, vilket 

har en negativ inverkan på både klimat och hälsa. Kvinnor och barn är särskilt utsatta av förorenad luft 

och låg belysningskvalitet. Samtidigt utgör bristande belysning en säkerhetsrisk för kvinnor under 

kvälls- och nattetid. Den civila övergångsregeringen har uttryckt en stark vilja om att stödja förnybara 

energikällor, som en del i en uttalad strategi att minska beroendet av importerat fossilt bränsle. 

Världsbanken samarbetar för närvarande med regeringen för att utarbeta en strategi för 

subventionsreform, vilken kommer ha fokus just på att stärka Sudans inom förnybar energi 

Förnybar energi är som sagt en tydlig prioritering för regeringen, och om deras retorik även backas upp 

av handling finns det framöver goda förutsättningar för att uppnå det strategiska målet. Ännu så länge 

har dock den civila teknokratregeringen inte omsatt vilja till handling, samtidigt som 

investeringsklimatet i Sudan förblir ogynnsamt.  

Mot bakgrund av ovan analys får utvecklingen mot strategimålet ha gått i en delvis positiv riktning. 

 

Portfölj  

För 2019 bidrog två projekt om 1 MSEK till att stödja strategimålet. Ett femårigt stöd till AECF för att 

implementera REACT  i Sudan har målet att utforma en affärsmodell för förnybar energi som lämpar sig 

i den sudanesiska kontexten. AECF har under 2019 arbetat fram ett projektförslag som avses presenteras 

i mars 2020. Sida stöder förnybar energi genom Oxfams resiliensprojekt, vilket främjar användningen 

av solenergi genom att ersätta motoriserade dieselpumpar med solpumpsystem. 

Sida identifierar ett fortsatt behov av att stödja förnybara energikällor för att säkra människors tillgång 

till ren energi. Tydliga riktlinjer och en strategi krävs från regeringshåll för att skapa goda förutsättningar 

för att utöka användandet av förnybar energi. 

Baserat på ovanstående bedömning anses den nuvarande portföljen endast delvis bidra till att uppnå 

strategimålet. 
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4. Implikationer för innevarande strategiperiod 

Sida ämnar under kommande fortsätta med redan påbörjade processer inom de tre strategiområdena och 

fokus kommer fortsatt ligga på unga och kvinnors deltagande. Sida för också dialog med innevarande 

partners då förändrad kontext kräver förändrade arbetssätt, inte minst vad avser demokrati/MR men 

också för de prioriterade målgrupperna. Möjligheter har även öppnat sig för att arbeta med offentliga 

institutioner på nationell, regional och lokal nivå och inte som tidigare endast på gräsrotsnivå. Sida 

bedömer vidare att stöd till vertikalt arbete som det mest effektiva sättet att stödja den civilledda 

teknokratregeringen och Sudans utveckling mot demokrati. 

Följande aspekter kommer att prioriteras särskilt under det fortsatta strategigenomförandet:  

 

• Inom området Hållbar fred finns där nu helt nya möjligheter att på allvar arbeta med att stödja 

en inkluderande fredsprocess på nationell nivå. Sida undersöker för närvarande de olika 

möjligheterna till detta. 

 

• Det finns nu helt nya möjligheter att stärka civilsamhällets roll som en viktig aktör för 

fungerande demokrati. Sida ser nu över två olika metoder. Den första är att tillsammans med 

andra givare underlätta för nationella organisationer att verka i Sudan (juridiska ramverket och 

gynnsam miljö) och den andra är att underlätta för en svensk civilsamhällsaktör att etablera sig 

i Sudan. Sida ser också över möjliga samarbeten med internationella MR/demokrati-

organisationer som har som delkomponent att utbilda och stärka lokala 

civilsamhällesorganisationer.  

 

• Sida undersöker möjligheten att integrera strategiområden två och tre genom att stärka 

kapaciteten hos lokala organisationer och lokalsamhällen så att de kan utöva sina rättigheter när 

det gäller skydd och planering av naturresurser. Inom detta område återfinns ett behov av att 

stärka kvinnornas möjligheter att delta i fredsbyggnadsprocessen kring naturresursrelaterade 

konflikter. 

 

• För arbetet med förnybar energi avser Sida ägna särskild fokus på framöver då det förefaller 

vara det område där kombinationen normativ dialog, nexus kring hum-fred-utveckling samt 

privatsektorsanknytningen kan ge störst utdelning. 
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Bilaga 1 P6 rapport Sudan 2019 

      

  

All data in report is per December 31, 2019. It is an annex to the Strategy Report submitted to the 
Ministry of Foreign Affairs. 

 

 

     

  

Average Annual Strategy 
Amount 2019: 

320 000 KSEK 

 

  

     

  

Total Strategy Outcome 2019: 228 276 KSEK 
 

  

     

 

Table 1.   Financial Overview 2019 per Area of Support/Objective in 
Strategy 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 
2019 

Strategy Areas of Support Objective Outcome 
2019 
(KSEK) 

Sudan 2018-
2022 

Total 
 

228 276 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result 28 139 

Total 28 139 

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

19 500 

Improved conditions for peaceful and 
inclusive societies at the local level 

35 500 

Total 55 000 

Human rights, democracy 
and the rule of law 

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

20 000 

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

51 637 

Total 71 637 

Environment, climate, 
agriculture and energy 

Increased and more sustainable 
agricultural productivity, and 
improved food security 

54 500 

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

18 000 

Increased production of, and access 
to, renewable energy 

1 000 

Total 73 500 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 2nd year with total duration of 5 years.   

 

  

  

 

  

       

   

 

 

 

       

 

 

     

        

  

Table 3.      Agreed Amounts per Area of Support for the Strategy 
Period 

 

 

 

 

 

      

   

Information on area of support/objective in strategies was phased into Sida’s systems starting 2012, 

but is incomplete up to 2015. This relates only to system generated data. Sidas contributions have 

always been assessed in relation to decided strategies incl. areas of support and objective (and 

previously areas and subareas). Correct information on division per area of support for 2015 and 

earlier is available in the previous strategy reports. 
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Table 4. Assessment of the Likelihood of Achieving the Contribution 
Objectives 

 

 

      

   

The two pie charts show the assessments of the likelihood of achieving the objectives of the 
contributions included in the strategy portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) accumulated 
disbursed amount. The data is system-generated and aggregated based on the Conclusion on 
Performance (CoP) in Trac. In connection with the CoP, the question of the likelihood of achieving 
the contribution objective is answered according to a four-point scale, namely: 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Not likely 

4. Not appraisable¹ 
 

 

  

      

       

   

 

 
 

 

  

     

 

      

 

    

 

* Agreements newer than one year are assessed as “very likely” by default. 

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 are new 

and have no equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments made in Trac 6 are 

grey.  

***Note that this table does not include contributions and payments made under the frame of the 

previous strategy as is the case with table 1 and 2 as contributions that are phased out or are 

about to be phased out are not of interest for this type of analysis. 
 

¹ Assessment  "Not appraisable"  is justified in cases when: 

•There is not enough data to make an assessment (eg in difficult environments or late reports) 

•The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup d'état, 

extensive staff change of partner, corruption claim or similar.) 

•The contribution itself has changed significantly (eg, the goal, scope, or timeframe of the 

contribution has been changed) 
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Table 5.   Outcome on All Appropriations in the Selected 
Country/Region  
(incl. Country Allocation) 

 

   

 

Anslagspost Utfall 2019 
(KSEK) 

Avtalad 
bemyndiganderam 
(KSEK) 

ID03 Partner 
country ENG 

Appropriation Outcome 
2019 (KSEK) 

Agreed frame of 
Outstanding 
commitments 
(KSEK) 

Sudan 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 183 514 0 

103 Stöd genom svenska organisationer i 
det civila samh (7 1:1.5) 

7 834 1 648 

106 Afrika (7 1:1.9) 208 611 392 678 

 

Total 399 959 394 326 
 

   

The first three digits is a Sida-internal code. The numbers in brackets after the title is the 

appropriation number in the Swedish state budget, for example (7 1:1.6) is expenditure area 7, 

appropriation area 1:1, appropriation 6 = Asia. Appropriations 30, 31 and 33 are managed by the 

MFA and administered by Sida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


