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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 

 

Stödområde 1: MR, demokrati, rättsstatens principer och 
jämställdhet 

Mål3  Portfölj4 

1.1 Förbättrade förutsättningar att påverka politiska processer, utkräva 
ansvar och MR tillgodosedda 

 

   

1.2 Förbättrade förutsättningar för fredligt samhälle, rättssäkerhet, rättvisa    

1.3 Stärkt kapacitet att förebygga GBV och diskriminering    

 
Stödområde 2: Miljö, klimat och hållbar inkluderande ekonomisk 
utveckling 

   

2.1 Förbättrade förutsättningar och tillgång till sysselsättning, anständiga 
arbetsvillkor, hållbart företagande, fri och rättvis handel 

 

   

2.2 Hållbart nyttjande av naturresurser, klimatförändringar, produktivitet i 
jordbruk 

 

   

2.3 Ökad motståndskraft hos fattiga människor inklusive i 
flyktingmottagande samhällen 

 

   

2.4 Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet    

 
Stödområde 3: Jämlik hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter 

   

3.1 Förbättrad och jämlik hälsa och sjukvård    

3.2 Ökad tillgång till och respekt för SRHR    

3.3 Ökad hälsomässig motståndskraft och social trygghet för barn    

 

  

 

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:  
2 400 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
652 MSEK 

Antal insatser 2019:  20 
(inkl. QUISP, exkl. 6 
konsultuppdrag, NOGAMU 
UNHCO)  

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Utvecklingsutmaningarna i Uganda kvarstår i stora drag, likaså ojämlikheten mellan regioner och 

befolkningsgrupper vilken delvis förstärkts av flyktinginflödet och befolkningstillväxten. Ekonomins 

tillväxttakt är fortsatt relativt god, men möter inte behovet av adekvat sysselsättning eller 

inkomstmöjligheter för den stora och växande gruppen ungdomar5. Stundande nationella val 

förstärker vissa trender, som ett krympande demokratiskt utrymme och ett hårdnande debattklimat, 

särskilt avseende rättighetsfrågor och utsatta grupper eller minoriteter. 

Den stora och ökande ojämlikheten mellan regioner är påtaglig med ökande fattigdomsnivåer i landets 

östra delar. Trots stora ansträngningar från såväl den ugandiska regeringen som givarsamfundet är 

mobiliseringen av resurser för att hantera det stora antalet flyktingar, särskilt till de norra och västra 

delarna, otillräcklig. Det kraftiga inflödet av flyktingar har avtagit under 2019, men Uganda är 

fortfarande det land i Afrika som tar emot mest flyktingar.  

Utarmningen av naturresurser, bland annat avskogning, är tydlig i hela landet och har direkt inverkan 

på människors möjligheter att försörja sig. Den snabba befolkningsökningen, inte minst i 

flyktingområden, har under 2019 fortsatt att sätta stor press på såväl naturresurser som tillgång till 

utbildning och kvalitativ hälsovård. Tillgången till energi har fortsatt att öka6 och förväntas ha positiv 

inverkan på takten för utarmning av naturresurser och på företagsamhet och landets produktivitet. 

Tillväxttakten för ekonomin är överlag god, 6,5% 2018/20197 och andelen utländska 

direktinvesteringar ökar, men tillväxten är inte inkluderande, sårbar för klimatpåverkan och landets 

ökande skuldbörda ger anledning till viss oro. Planerna för oljeutvinning har stött på ytterligare 

förseningar och är föremål för politisk inblandning. Tillgången till produktiva arbetstillfällen, inte 

minst för unga, fortsätter att vara en central utmaning för människors möjligheter att ta sig ur 

fattigdom. De institutionella utmaningarna är påtagliga, särskilt avseende implementering av politik 

och budget på lokal och regional nivå.  

Under 2019 intensifierades debatten om de stundande nationella valen som förutses hållas i 

januari/februari 2021. Sittande president Museveni avser kandidera för en sjätte mandatperiod och 

ledaren för oppositionsrörelsen People Power Movement, Bobi Wine, har också tillkännagivet sina 

intentioner att ställa upp i presidentvalet. Efterfrågade valreformer som ska öka valens trovärdighet 

lades fram i parlamentet av regeringen, men kritiserades för att endast utgöra kosmetiska förändringar 

som inte kommer att leda till en fri och rättvis valprocess8. Även oppositionen har presenterat några 

reformförslag som är mer långtgående. Tiden är knapp och det är tveksamt om några förslag kommer 

 

5 35% av befolkningen är mellan 10–19 år (adolescents), ”Young people Fact Sheet” UNFPA Uganda. 
6 National Energy Policy, oktober 2019. 
7 Siffran framtagen efter s.k. omräkning av ekonomin 2019. Ekonomins omslutning uppräknades till 

storleksordningen 122,6 biljoner ugandiska shilling.  
8 https://www.independent.co.ug/electoral-reforms-govt-skipped-supreme-court-recommendations/ 
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att hinna antas och genomföras före valen. Tendenser av politiskt motiverat våld har fortsatt under 

2019 och lett till inskränkningar i yttrande-, mötes- och föreningsfriheten. Den politiska oppositionen, 

särskilt People Power, har fortsatt lyckats attrahera stora delar av landets unga, vilket delvis förändrat 

det politiska landskapet och diskursen. Under 2019 har statens agerande i förhållande till 

civilsamhället förändrats, då man bl.a. infört en valideringsprocess för civilsamhällesorganisationer 

(CSO) verksamma i landet, samtidigt som finanspolisen intensifierat sin granskning av utvalda CSO:s 

och deras externa finansiering. Utvecklingen bedöms i någon mån ha spätt på narrativet om CSO:s 

som ”utländska agenter”. Korruptionsanklagelser kopplade till ett antal framstående organisationer 

inom demokrati och mänskliga rättigheter spelade regeringen väl i händerna, då de använts för att 

anklaga civilsamhället för allmän misskötsel. Även givarsamfundet har i vissa medieartiklar anklagats 

för att stödja oppositionen.  

Frågor om sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) är fortsatt kontroversiella bland folkflertalet. 

Ett uttalande av en minister9 angående ett lagförslag som skulle skärpa straffet för ”grova 

homosexuella handlingar” till dödsstraff, ledde till en intensiv debatt och ett allmänt hårdnat 

opinionsläge. En rad våldsincidenter som involverade HBTQI-personer skedde under hösten, drivna 

av både allmänhet och polis, några med dödlig utgång. Risken för en motreaktion är hög för de 

samarbetspartners som arbetar eller sammankopplas med känsliga frågor som exempelvis SRHR eller 

sexuella minoriteter. Eftersom en betydande del av portföljen involverar arbete med jämställdhet, 

könsrelaterat våld och SRHR, och då civilsamhället samt akademiska institutioner utgör centrala 

samarbetspartners för Sida i Uganda, kan det krympande demokratiska utrymmet i allmänhet och 

känsligheten kring SRHR-frågor i synnerhet påverka strategigenomförandet. 

Planen för strategins operationalisering omhändertar ett flertal av de utmaningar som identifierades i 

ambassadens multidimensionella fattigdomsanalys10, vilken fortfarande bedöms vara relevant. 

Portföljen bedöms överlag vara väl balanserad i förhållande till kontexten och strategins olika 

områden11. Ovan nämnda förändringar i strategisammanhanget har direkt inverkan på både 

genomförande av portföljen och sannolikheten att nå strategimålen. Ansträngningar har därför gjorts 

för att stärka insatser inom, exempelvis, hållbar naturresursanvändning och människors 

motståndskraft, såväl ekonomiskt som klimatmässigt. Portföljen har också anpassats för att nå särskilt 

sårbara grupper (vilket ur många av fattigdomens dimensioner utgörs av ungdomar, kvinnor och 

flyktingar) samt att stärka människors röst och makt kopplat till sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Stärkt fokus på landets norra (och allra fattigaste) delar möter upp utmaningar kopplade till regional 

ojämlikhet.  

  

 

9 Minister för etik och integritet Simon Lokodo i en intervju med Reuters, 10 okt 2019. 
10 Multidimensionell fattigdomsanalys, Ambassaden Kampala 2017.  
11 MDPA översyn av portfölj och målgrupper, Ambassaden Kampala, december 2019.  
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2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

 Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten 

utgör: 7,9 %.12 

Strategins andel av det totala biståndet utgör 2 %. 13 

De fem största givarna är: USA, 

Världsbanken/IDA, Storbritannien, Global 

Fund, EU. 14 

Sverige är den 9 största givaren. 

Av EU MS är Sverige den näst största givaren efter Tyskland 

(inkluderar man Storbritannien blir Sverige tredje största). 15 

EU-delegerat samarbete: 0 sek   

Med utgångspunkt från de deklarationer som undertecknats16, har Uganda inlett en process under 2019 

för att förbättra utvecklingseffektiviteten och givarsamordningen i landet. Som ett led i detta arbete har 

en elektronisk plattform för givarsamordning17 tagits i bruk och en dialog med givare har förts för att 

uppdatera formerna för samarbete18. Detta i ljuset av den Nationella Utvecklingsplanen och ett 

förändrat givarlandskap. Ett antal studier kopplade till utvecklingseffektivitet har gjorts under 2019, 

bl.a. som en del av Ugandas delade ordförandeskap i GPEDC19. EU för en dialog med 

medlemsstaterna på nationell nivå om hur samverkan kan stärkas och effektiviseras20. Inget nytt 

ramverk för samarbete/givarkoordinering har beslutats. 

75% av givarfinansieringen kommer från OECD/DAC-länder och återstående 25% kommer i första 

hand från Kina och Indien (huvudsakligen lån), samt Arabländer och privata stiftelser som står för en 

mindre andel (ca 7%).21 Endast OECD/DAC-givare finns emellertid representerade i 

givarkoordineringsmekanismer så som LDPG (Local Development Partners Group).  

Sveriges stöd har framför allt kanaliserats genom civilsamhälle och multilaterala organisationer. Inga 

givare har generella budgetstöd, men några givare har under 2019 övervägt eller avtalat om 

sektorbudgetstöd (däribland EU). Sverige har tre kärnstöd till partners22. Sverige stödjer tillsammans 

med sex andra givare den största gemensamma finansieringsmekanismen för demokrati och mänskliga 

rättigheter, DGF, och ger även stöd till en gemensam jordbruksfond, aBi, tillsammans med Danmark 

och USA. Sverige har tagit en ledande roll vad gäller stöd till jämställdhet och demokrati och har 

innehaft delat ordförandeskap för jämställdhetsgruppen under viss tid 2019. Sverige har en 

framskjuten position inom forskningsområdet givet vårt långsiktiga stöd till Makerere-universitetet. 

 

12 OECD – DAC. Workbook for Aid. Net ODA/GINI% for 2017.  
13 Sidas development aid to Uganda for 2019 (40,8 million dollar)/by Uganda’s total net ODA from 2017 

(2 008 000 000). 
14 OECD – DAC. Workbook for Aid. Net ODA/GINI% for 2017.  
15 OECD – DAC. Workbook for Aid. Net ODA/GINI% for 2017.  
16 Parisdeklarationen (2005), Accra Agenda for action (2008) och Busan Commitment (2011) samt Addis Ababa 

Action agenda (2015) 

17 Aid management Platform till vilket givarna ska rapportera stöd utanför budgeten (off-budget).  
18 Uganda Development Cooperation Policy 2013 och Uganda Partnership policy (2012).   
19 Global Partnership for Effective Development Cooperation.  
20 Inom ramverket ”Working Better Together”.  
21 Uganda Partnership Policy, Ministry of Finance, Planning and Economic Development, 2013.  
22 UN Women insats 51180099, OHCHR insats 11724, Agriculture Business Initiative (aBi), mjuk 

öronmärkning, insats 51180110. 
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Samarbetet ska fasas ut men effekter bortom biståndet är förväntade.  Aktivt deltagande i 

hälsogivargruppen samt arbetsgruppen för SRHR har också givit Sverige en röst inom dessa tematiska 

områden.  

Sverige har under 2019 tagit ett flertal initiativ kopplade till centrala svenska prioriteringar så som 

anti-korruption, anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter (HBTQ). Inom anti-

korruptionsområdet har Sverige spelat en central roll i att skapa en plattform för dialog, koordinering 

och samarbete mellan givare och organisationer från civilsamhället. Inom arbetsmarknadsområdet har 

Sida givit stöd till framtagande av evidens,23 vilket använts för att mobilisera givare och lokala aktörer, 

samt på olika sätt sökt stimulera en nationell dialog och nya former av partnerskap för 

sysselsättningsskapande och anständiga arbetsvillkor. Inom HBTQ området har Sida och ambassadens 

politiska sektion tagit flera initiativ till dialog med HBTQ-organisationer i syfte att finna lämpliga 

former för att stödja dessa särskilt utsatta grupper. En gemensam nordisk dialog kring detta pågår, 

både för att visa på brett enat stöd och för att samordna givargruppen så att de få aktörer som verkar i 

landet inte överbelastas. 

Genom såväl gåvomedel som en garanti har Sida under 2019 verkat för att mobilisera ytterligare 

resurser och kapital för utveckling. Genom en garanti till en ugandisk bank24 har Sida slutit avtal för 

att öka utlåning till förnybar energi. Sida har också sökt verka katalytiskt och stimulerat innovationer 

och marknadsutveckling för förnybar energi, digitala lösningar inom jordbruk25, hälsa, utbildning26 

och även digital tillgång till juridiska tjänster för fattiga27. Ambassaden har också fört en nära dialog 

med såväl energiministeriet som ugandisk och svensk privat sektor inom energiområdet28, vilket lett 

till att ett MoU skrevs under mellan Sverige och Uganda med syfte öka samarbetet på energiområdet 

och samtidigt stimulera hållbara lösningar och offentlig-privat samverkan.  

2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Flera svenska strategier har tydliga kopplingar till den bilaterala strategin för Uganda och dess 

resultatområden/strategimål. I vissa fall handlar det främst om att insatser kompletterar varandra och 

det sker ett ömsesidigt informationsutbyte, men i några fall kan man även se synergieffekter. Exempel 

på det senare är den nationella kompetens inom olika tematiska områden som det mångåriga 

forskningssamarbetet29 genom Makerere-universitetet och även ITP-kurser30 byggt upp; kompetens 

som sedan kunnat utnyttjas i arbetet med den bilaterala strategin. Till exempel har ITP-deltagare i 

programmet för produktiv sysselsättning samt Arbetsförmedlingen inkluderats i de dialoger som 

 

23 Bland annat en sysselsättningsdiagnostik tillsammans med ILO och Arbetsmarknadsministeriet (MGLSD), 

Insats 51180134.  
24 Stanbic Renewable Energy Guarantee, Insats 51180131. 
25 Renewable Energy Challenge fund, United Nations Capital Development Fund (UNCDF), insats 51180122.  
26 Connect Programme, Leaving no-one behind in the Digital Era, United Nations Capital Development Fund 

(UNCDF), insats 11620. 
27 Hague Institute for Innovations in Law (HiiL), insats 51180135.  
28 Lett av den politiska sektionen men i nära samverkan med Sida/utvecklingssamarbetet. 
29 Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021 
30 Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling 

2018–2022. 
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ambassaden fört med ugandiska partners för att identifiera relevanta samarbeten. Vidare har, inom 

ramen för den bilaterala strategin, till exempel FAO använt jämställdhetsanalys och konfliktanalys 

från Makerere-universitetet för att utforma sitt projekt. Inom det hälsoprojekt som Sida stödjer genom 

Världsbanken31 finns en komponent om ”implementeringsforskning” med öppen anbudsprocess, där 

forskare på Makerere universitetet tog hem majoriteten av forskningsanslagen. Detta bekräftar en god 

kvalitetsnivå i universitetets anbud och stärker ytterligare nationell forskningskapacitet och nationellt 

ägarskap genom att bilaterala insatser bygger vidare på nationell forskning och evidens.  

I andra fall finns främst komplementaritet, där insatser inom de globala/regionala strategierna 

fokuserar på andra aktörer eller nivåer (lokal, regional, nationell) och där resultat från dessa 

samarbeten kan påverka den kontext som den bilaterala strategin verkar i. Inom hälsoområdet till 

exempel stödjer den regionala SRHR-strategin32 policyutveckling nationellt, medan den bilaterala 

strategin stödjer utveckling och genomförande av statliga och kommunala tjänster, dvs det som 

policyutvecklingen vill styra. Här sker informationsutbyte och samordning mellan strategiägarna inom 

Sida, vilket bidrar till en bättre förståelse för helheten och mindre risk för ev. dubbelfinansiering. Även 

den humanitära strategin33 och den bilaterala kompletterar och informerar varandra, då man i flera fall 

samarbetar med samma nationella partners och/eller riktar sig mot samma målgrupper. Den 

humanitära strategin finansierar insatser i Uganda som även bidrar till de bilaterala målen, vilket kan 

ses som en form av synergieffekt34. Inom området för demokrati och mänskliga rättigheter verkar både 

bilaterala, globala, regionala och partnerstyrda strategier35. Informationsdelning sker här, ffa vad gäller 

vilka lokala partners som stödjs. En annan form av komplementaritet sker inom insatser där medel 

allokeras från två olika strategier, som till exempel inom resultatområde två, där en insats36 finansieras 

både av den bilaterala strategin och resiliens-initiativet under den regionala Afrika-strategin. 

2.4  Integrering av perspektiven 

Ambassaden har under 2019 sökt stärka arbetet med integrering av perspektiven med särskild tonvikt 

på miljö/klimat, jämställdhet och konflikt. Steg har också tagits för att öka fattigdomsfokus i 

insatserna, bland annat genom att engagera partners i en dialog om multidimensionell fattigdom37. 

Med en bättre gemensam förståelse för multidimensionell fattigdom finns god grund för dialog med 

våra samarbetspartners om både fattigdoms- och rättighetsperspektivet; ett arbete som kommer att 

fortsätta under 202038. I den fattigdomsanalys som genomfördes 2017 konstaterades det att 

 

31 Access to Justice (IDLO), insats 51180098. 
32 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015–2019. 
33 Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017–2020. 
34 t.ex. krediter till flyktingar på lika villkor som för värdlandets invånare, GCAMF Refugees Financial Inclusion 

Guarantee programme, insats 52040537.   
35 Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och 

rättsstatens principer 2018–2022, Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om 

Sahara 2016–2021, Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016–2022. 
36 Mutual and Interrelated Resilience Programme, MIRP, Svenska Kyrkan, insats 12835. 
37 Ex dialog om fattigdomsperspektiv generellt i en insatsberedning av 11620 Connect, UNCDF, samt stärkande 

av programdokumentation/rapportering om hur insatsen når de fattigaste.  
38 UM:s uppföljning av fattigdomsanalysen från 2017 är ett led i detta arbete. MDPA-kartläggning i december 

2019.   
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konfliktperspektivet behöver stärkas i portföljen. Bl.a. som en konsekvens av detta påbörjades en 

beredning med fokus på fredliga samhällen39 under 2019. UM har även sökt höja ambitionsnivån vad 

gäller uppföljning av konfliktperspektivet i hela portföljen. Arbetet har kompletterats och understötts 

av ex. en konfliktutbildning för ambassaden samt partners under 2019. En uppföljning av 

fattigdomsanalysen som gjordes under 2019 visade på fortsatt behov av integrering av 

miljö/klimatperspektiv i alla strategiområden samt ett behov av att stärka rättighetsperspektivet inom 

strategiområde 2. Fortsatta ansträngningar kommer därför att göras under 2020.   

Exempel på integrering av perspektiv under 2019 finns från både berednings- och uppföljningsfas. I en 

insatsberedning bedömdes en partner (UNCDF) vara svag inom jämställdhetsområdet, trots gedigen 

kompetens på huvudkontorsnivå. UMs dialog med partnern lokalt har satt tydligt fokus på en central 

svensk prioritering och sökt stimulera samarbeten inom FN-familjen, framför allt med UN Women, 

för ökat lärande. En annan beredning, inom resultatområde 1 (demokrati och MR), involverade miljö- 

och klimatexpertis i beredningsteamet för att säkerställa adekvat integrering av perspektivet. Hur 

detta sedan tas vidare av samarbetspartnern i genomförande och i rapportering återstår att följa upp.  

I uppföljningsfasen har tematisk expertis nyttjats för analys och integrering av olika perspektiv i 

insatser, vilket sedan använts i dialogen med partners. Till exempel har jämställdhets- och 

konfliktanalyser gjorts i anslutning till inceptionsfasen för en insats inom resultatområde 240. Tidigare 

avseende samma insats har både en utbildning för partners och riktat stöd från Sida Stockholms 

rådgivare inom miljö och jämställdhet använts för att stärka dialogen kring dessa perspektiv. Här har 

ambassaden gjort en investering i kontinuerlig dialog med partnern om perspektiven. Inom ett större 

pågående stöd till civilsamhället (DGF) har en Sida-finansierad BBE med jämställdhetskompetens 

placerats i organisationen för att stärka hur jämställdhetsperspektivet kan genomsyra alla delar i 

verksamheten och för att ge stöd till genomförande partners angående jämställdhetsintegrering. 

Hållbarheten i denna kompetenstillförsel för organisationens jämställdhetsarbete och dess påverkan på 

resultaten behöver bevakas vidare.  

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Den multidimensionella fattigdomsanalys som ligger till grund för operationaliseringen av strategin 

har under 2019 börjat få synbara konsekvenser för portföljsammansättningen. Ökat fokus har lagts vid 

att söka nå landets fattigaste delar41 och portföljen har en än tydligare inriktning på att nå de mest 

sårbara grupperna så som flyktingar, kvinnor och ungdomar42. Tonvikt har också lagts vid stärkande 

av sociala skyddsnät, vilket förväntas bidra till ökad resiliens för barn och deras hushåll. Fokus på 

stärkt resiliens genomsyrar även andra insatser i portföljen, exempelvis med flyktingar som 

 

39 Peaceful Societies, Saferworld, insats 12588.  
40 Climate resilient livelihood opportunities for WEE (FAO), insatsnr 11530. 
41 Portföljöversyn multidimensionell fattigdom, december 2019, visar att 5 av 20 insatser har huvudfokus i norra 

delar av landet och 14 av 20 insatser når norr, dvs genom landsomfattande program.  
42 10 av 20 insatser har kvinnor som huvudsaklig målgrupp, 8 av 20 når särskilt unga kvinnor/flickor, 10 av 20 

insatser har fokus på att nå flyktingar och 13 av 20 insatser har fokus på att nå unga.  
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målgrupp43. Ekonomisk och miljö/klimatmässig resiliens är viktiga aspekter i det fortsatta 

strategigenomförandet.  

 

Inriktningen har också stärkts vad gäller makt och röst för utsatta grupper som arbetar med sexuella 

och reproduktiva rättigheter44, dels genom en specifik insats och dels genom svenskt ledarskap i en 

nordisk dialog med aktiva inom LBTQI-rörelsen. Innevarande strategiperiod förutses ytterligare stärka 

portföljens inriktning för hållbart användande av naturresurser genom en specifik insats, men även 

genom ytterligare mainstreamning i hela portföljen, ett arbete som inletts under 2019. Strategisk 

dialog med privat sektor övervägs45 för att ytterligare höja ambitionsnivån och mobilisera privata 

aktörer och privat kapital utöver redan befintligt arbete. Detta för att ytterligare stärka systematiska 

ansatser och lokalt ägarskap46 i arbetet med marknadsutveckling och mobilisering av privata 

aktörer/kapital för utvecklingsresultat47.  

Ambassadens ansträngningar avseende anti-korruptionsområdet fortsätter, både för att mobilisera 

exempelvis civilsamhället och givargruppen för stärkt arbete med anti-korruption, och för att utveckla 

vårt eget arbetssätt som gör det enklare att upptäcka och förebygga korruption i utvecklingssamarbetet. 

Den utvärdering av ambassadens anti-korruptionsarbete som gjordes under 2019 utgör en bas för 

lärande och förbättrade arbetsmetoder48. Arbete med korruptionsfall är resurskrävande och påverkar på 

så vis andra delar av insatshanteringen. Några samarbeten har haft mer besvärlig 

korruptionsproblematik än andra och lärdomar utav detta dras för framtida arbete och arbetssätt.   

Fördelning mellan strategiområden 

Fördelningen av medel mellan strategiområden illustreras i diagrammen nedan. Diagram A visar hur 

totalt avtalat belopp är fördelat49 medan diagram B visar fördelning mellan strategiområden om den 

planerade portföljen implementeras fullt ut och i linje med strategiplanen för 2020.50 

Diagram 1. Fördelning mellan strategiområden 

 

43 MIRP, insats 12835, med fokus på ekonomiskt och klimatmässig resiliens.  
44 SRHR advocacy, insats 51180092.  
45 Möjligheter utforskas kopplat till EUs SB4U (sustainable Business for Uganda platform) plattform samt FNs 

Agenda 2030/SDG plattform.  
46 Exempelvis genom stärkt MSD-ansats (market systems development) i operationalisering av portföljen och 

stärkta resultatramverk för att mäta resultat på systemnivå (ex. Connect 11620 och Garanti för förnybar energi 

insats 51180131).  
47 Exempelvis Renewable Energy Guarantee med Stanbic Bank, Insats 51180131. 
48 Utvärdering av ambassadens Anti-korruptionsarbete, Niras, 17 maj 2019. 
49 Per november 2019. Totalt belopp för samtliga aktiva insatser under strategiperioden. Dvs. inkluderar även 

insatser ingångna under föregående strategi (2014-2018).  
50 Totalt belopp i diagram A är knappt en miljard lägre än totalt belopp i diagram B (3,4 miljarder SEK).  
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Med utgångspunkt i den trend som visas genom figurerna ovan (och som utvecklas vidare i 

ambassadens strategiplan 2020) kan det noteras att andelen resurser till strategiområde 1 föreslås ligga 

på samma nivå som idag (en kraftigt ändrad politisk kontext kan däremot påverka resursfördelning). 

Ökningen av strategiområde 2 är ett resultat av pågående förändringar och val från operationalisering. 

Den relativa minskningen av strategiområde 3 härrör från ökningar inom andra områden samt ett antal 

insatser som avslutas 2020/21.    

3.1 Stödområde 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, 

rättsstatens principer och jämställdhet 

Mål 1.1: Förbättrade förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar att 

påverka politiska processer, utkräva ansvar och få sina mänskliga 

rättigheter tillgodosedda. 

Strategimål  

Under 2019 har diskussionerna inför valåret 2021 intensifierats. Rapporter har vittnat om fortsatta 

kränkningar av mänskliga rättigheter, yttrande-, förenings- och mötesfrihet när säkerhetsstyrkor använt 

våld och arresterat demonstranter, universitetsstudenter och oppositionsledare. Även rapporter om 

godtyckliga arresteringar och användning av så kallade ”safe houses”51 ökade under året. Öppna 

diskussioner och intresse från parlamentsledamöter om ”safe houses” visar dock att det finns utrymme 

för kritik och utredningar från offentligt håll. Ett framsteg var att lagen Human Rights Enforcement 

Act 2019 antagits, vilken föreskriver straffrättsliga påföljder för kränkningar av mänskliga rättigheter.  

Organisationer i det civila samhället (CSOs) har under året fortsatt vara en stark röst och kritisk 

motpol till regeringen. Men då det regerande partiet tenderar att sammanlänka kritiska röster till den 

politiska oppositionen, förväntas utrymmet för civilsamhället fortsatt krympa inför valet. Flera CSO:er 

har också uttryckt sin oro över den validering av registrerade civilsamhällesorganisationer som den 

statliga NGO-byrån påbjöd under året, eftersom det av dem uppfattats som ett nytt sätt att ytterligare 

kontrollera civilsamhället. Därutöver har de inrapporteringskrav avseende extern finansiering som 

finanspolisen ställde till en utvald skara enskilda organisationer spätt på oron för utvecklingen. Under 

 

51 Enskilda hus, utan skylt, som används av ffa säkerhetstjänsten där individer kvarhålls utan laglig rätt. 

Civilsamhället vittnar även om att misshandel och tortyrliknande behandling förekommer medan statliga 

företrädare förnekar existensen av dessa s.k. safe houses. 

 

26%

23%

51%

0%

A. Totalt avtalat belopp

RA1 RA2 RA3

26%

33%

41%
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2019 dominerade ämnet korruption diskussionen som omgett civilsamhällssektorn efter att några 

högprofilerade CSO:er varit föremål för korruptionsanklagelser och kriminaltekniska revisioner.   

Portfölj  

Portföljen bedöms vara relevant då de befintliga projekten fortsatt bidrar till strategimålet. Till 

exempel gav under 2018 den Sida-stödda bidragsfaciliteten DGF52 stöd till 58 genomförande 

partners53 inom en rad områden relevanta för strategimålet. T.ex. har flera DGF-partners aktivt deltagit 

i och bidragit till ett förbättrat policy- och lagstiftningsramverk, vilket bland annat resulterat i 

antagandet av Human Rights Enforcement Act under 2019. Dessutom har diskussionen kring och 

arbetet mot korruption till stor del baserats på revisionsrapporter från DGF och deras 

samarbetspartners, vilket skakat om inom sektorn men även bidragit till ett välbehövligt samtal om 

civilsamhällets egen ansvarsskyldighet. Dessa diskussioner förutses leda till förbättrade system för 

ansvarsutkrävande inom civilsamhället och på så vis bidra till dess oberoende och resiliens. Vidare har 

Sidas partner Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) fortsatt stötta nätverket 

Women Human Rights Defenders som arbetar för kvinnors rätt att åtnjuta mänskliga rättigheter. Sidas 

kärnstöd till UN Women och OHCHR har bidragit till jämställdhetsbudgetering på både central och 

lokal nivå54. OHCHR kontinuerliga rådgivning och fortbildning till Ugandas kommission för 

mänskliga rättigheter (UHRC) har resulterat i att organisationen uppnått ”A-status” i enlighet med 

Parisavtalets principer55. 

Mål 1.2: Förbättrade förutsättningar för ett fredligt samhälle, stärkt 

rättssäkerhet och förbättrad tillgång till rättvisa 

Strategimål  

Under året har ett antal konflikter intensifierats medan andra upphört. Huvudsakligen drivs dessa 

konflikter av spänningar kopplade till land- och naturresurshantering, flyktinginflödet, tidigare 

konflikter och nedärvda olösta konfliktorsaker. Under 2019 har bland annat landkonflikten Apaa 

fortsatt56. Vidare har den statliga Kommissionen för landkonflikter, som ska ge rekommendationer för 

markärendetvister, visat att många landskonflikter drivs av ”rika och mäktiga” individer inom såväl 

regeringen som privata företag. Det handlar framför allt om investeringar i naturresursutnyttjande. En 

positiv händelse inom strategiområdet under året är antagandet av en National Transitional Justice 

Policy i juni 2019, vilken bygger på insikter från fredsarbetet i norra Uganda. Policyn innebär ett nytt 

steg mot erkännande av oförrätter och övergrepp, sanningssägande och kompensationsåtgärder. 

Dessutom har diskussioner om ett tydligare kvinnligt perspektiv i fredsprocesser fortsatt till följd av 

regeringens utkast till en tredje handlingsplan till FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 angående 

kvinnor, fred och säkerhet.  

Portfölj  

Beredning av en ny insats som bidrar till att främja konfliktlösning och fredliga samhällen påbörjades 

under 2019 och fyller därmed en lucka i portföljen som identifierats i samband med MDPA-analysen 

 

52 Democratic Governance Facility, insatsnr 10615. 
53 50 av dessa var civilsamhällesaktörer och 8 offentliga organisationer. 
54 Ugandas kommission för jämställdhet (EOC) 
55 Handlar om status och funktionalitet av nationella institutioner som främjar och skyddar mänskliga rättigheter, 

enligt definition och kriterier som fastställts i UN HR Commission resolution 1992/54 och UNGA:s resolution 

48/134. 
56 en stamkonflikt som rör markäganderätt i norra Uganda 
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2017. Portföljen anses nu relevant. Sidas samarbetspartner OHCHR har drivit utvecklingen av en 

nationell handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, som bl.a. ska behandla 

frågeställningar kring mark, utnyttjande av naturresurser och interaktionen med berörda 

lokalsamhällen. Under 2019 har Sidas kärnstöd till UN Women bidragit till att de kan ge stöd till 

Ugandas ministerium för jämställdhet, arbete och social utveckling för att utarbeta en tredje nationell 

handlingsplan för UNSCR 1325. För att öka tillgången till juridisk hjälp och rättvisa för landets fattiga 

lanserades ett nytt projekt med International Development Law Organisation (IDLO) under 2019, som 

involverar både civilsamhällesorganisationer och statliga aktörer. Vidare har Sida-stödda DGF:s 

partners tillhandahållit juridisk hjälp till nära 50 000 personer/ärenden57. Även UN Women har 

erbjudit gratis rättshjälp till ca 20 000 personer, varav ungefär 15 000 kvinnor, i sju marginaliserade 

landsbygdsdistrikt. Cirka 40% av de fallen behandlade markfrågor, 20% våld och resterande handlade 

om allmänjuridisk rådgivning.  

Mål 1.3: Stärkt kapacitet att förebygga könsrelaterat våld och diskriminering 

mot kvinnor och flickor 

Strategimål  

Utvecklingen av det juridiska ramverket gällande sexuellt och könsbaserat våld (SGBV) i Uganda tog 

steg framåt under 2019 när parlamentet, efter att ha erkänt problematiken, föreslog flera 

lagförändringar som syftar till att motverka SGBV. Bland annat lagen om äktenskap och skilsmässa, 

anställningslagen och sexualbrottslagen. Under 2018 lanserade också Ugandas polismyndighet en ny 

jämställdhetspolicy som främjar jämställdhet och respekt för rättigheter och värdigheten för kvinnor, 

män, flickor och pojkar som söker sig till eller arbetar inom polisen. Sociala och kulturella normer är 

emellertid fortfarande ett problem kopplat till SGBV. Traditionella ledare och trosbaserade 

organisationer tenderar att bekräfta stereotypa könsroller och patriarkala strukturer, vilket påverkar 

jämställdhet- och icke-diskrimineringsarbetet negativt. Ett stort mörkertal bedöms finnas vad avser 

rapportering av SGBV och våld i hemmet. Antalet fällande domar för våldtäkter och våld i hemmet 

ökade från 826 domar 2017 till 1173 under 201858.  

Portfölj  

Sidas portfölj bedöms vara fortsatt relevant, exempelvis genom stödet till UN Women som adresserar 

strategimålet på ett relevant sätt. UN Women ger stöd till en rad olika aktörer och allianser i 

civilsamhället (t.ex. Domestic Violence Act Coalition) vilka förespråkat lagstiftningsförändringar som 

legat till grund för de lagförslag som nu läggs fram i parlamentet. Kärnstödet till UN Women bidrar 

också till att bygga upp medvetenhet och kapacitet för insamling av data vid ett antal institutioner, 

såsom polisen, rättsväsendet och åklagarmyndigheten. Till följd av ett stort antal fall av sexuella 

trakasserier antog Makerere Universitet, med stöd från UN Women, en ny policy för sexuella 

trakasserier för att säkerställa rapportering från offren och ansvar för förövare. Den UNW-ledda ”16 

Days of GBV activism” engagerade t.ex. 140 parlamentsledamöter i HeForShe-kampanjen59. Sidas 

kärnstöd till UN Women tillåter organisationen att ägna tid och resurser åt deras normativa och 

samordnande mandat, vilket gör att de på så vis kan bidra till att öka jämställdheten och motverka 

diskriminering även inom projekt och program som genomförs av andra delar av FN-familjen. T.ex. 

har en jämställdhetsrådgivare placerats på UN resident coordinators kontor för att förbättra 

 

57 DGF Annual Report 2018 (insats 10615). 
58 UNW Annual Report 2018, s. 34. (insats 51180099) 
59 UNW Annual Report s. 33 (insats 51180099) 
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jämställdhetshänsyn i deras arbete. Vidare har en uppföljnings- och utvärderingsexpert från UN 

Women placerats på SDG-sekretariatet vid premiärministerns kontor för att stärka uppföljning av de 

globala hållbarhetsmålen liksom av jämställdhetsintegreringen däri. Därutöver har ambassaden aktivt 

medverkat i en rad kampanjer och utåtriktade events till stöd för jämställdhet och kvinnors och 

flickors rättigheter, vilket förstärks via ett aktivt engagemang i sociala medier.   

3.2 Stödområde 2: Miljö, klimat och hållbar inkluderande 

ekonomisk utveckling 

Mål 2.1: Förbättrade förutsättningar för och tillgång till produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, hållbart företagande och fri 

och rättvis handel 

Strategimål  

Bristande tillgång till produktiva jobb med anständiga arbetsvillkor är en fortsatt begränsning för 

inkluderande ekonomisk utveckling. Befolkningsökningstakten, som inte avtagit under 2019, försvårar 

måluppfyllelse och leder till utanförskap, särskilt för unga ugandier. Prognoser visar på behov av 

skapande av mellan 600 00060 och 1 miljon arbetstillfällen per år61. För att uppnå detta behövs en 

koherent politik för ekonomisk och strukturell omvandling som dels säkerställer en mer effektiv och 

konkurrenskraftig jordbrukssektor och samtidigt driver utveckling av sektorer utanför jordbruket. 2019 

har inte visat på substantiella förändringar i politisk inriktning eller strukturomvandling som kan leda 

till målsättningar för SDG 8 (ex. 8.2-8.4, 8.6, 8.9). Vissa jobbintensiva sektorer har dock utvecklats 

positivt vilket förhoppningsvis kan få effekt på sysselsättningsgraden. Viss positiv utveckling noteras 

också vad gäller hållbart företagande (och dialogen därom), särskilt vad gäller miljömässig 

hållbarhet62. Exempel är bolag som Coca Cola samt kaffeproducenter som arbetat för 

miljöcertifieringar och ökad cirkulär ekonomi. Än så länge är det dock för tidigt för att säga om det 

kan komma att leda till en förändrad kontext för hållbart företagande.  

Portfölj  

Sidas portfölj bedöms vara delvis relevant då den inte fullt ut anpassats i linje med strategins 

operationalisering. När planerade insatser kommer på plats under 2020/2021 beräknas relevansen 

stärkas och mer signifikanta resultat för produktiv sysselsättning och hållbart företagande kunna 

uppnås. I linje med operationalisering och strategiplan är portföljen inriktad på att stödja systemiska 

och katalytiska initiativ på sysselsättningsområdet. Mobilisering av andra aktörer har  bidragit till 

stärkt genomförande under 2019, bland annat genom att Sida tagit initiativ till ett informellt 

sysselsättningsnätverk för givare (se även 2.2). Fokusering i portföljen på strategiskt utvalda 

sektorer/värdekedjor förväntas ge stärkt genomslag i såväl verksamhet som kommunikation med 

partners. Resultat från pågående insatser (där sysselsättning är ett delsyfte) kan noteras från 

exempelvis en givargemensam jordbruksfond, genom vilken Sida har bidragit till skapande av nära 

 

60 IMFs prognos, Economic Outlook, oktober 2019.  
61 Samlat evidens från bland annat Afrikanska utvecklingsbanken, Sida, Mid-term review studier för den 

nationella utvecklingsplanen II mm.  
62 Ex har Coca-Cola och ett flertal andra bolag arbetat för att stärka initiativ kopplade till cirkulär ekonomi.  
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6000 jobb63. Särskilt goda resultat för sysselsättning kan kopplas till kaffesektorn, en sektor som också 

visar på stärkt ekonomisk egenmakt för kvinnor samt framväxt av hållbarhetsinitiativ från privat 

sektor64. Inom jordbrukssektorn har flera av de jordbruksprodukter som den givargemensamma 

jordbruksfonden satsat på stått för den största genomsnittliga ökningen i export 2014-2018.65 Resultat 

från andra strategiområden och mål förväntas stärka förutsättningar för ökad sysselsättning, 

exempelvis tillgång till energi för de fattigaste samt ökad digital inkludering för flyktingar (se 3.2.4).  

Mål 2.2: Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster, ökad 

motståndskraft mot klimatförändringar samt ökad hållbar produktivitet 

och produktion i jordbruket 

Strategimål  

Ugandas ekonomi är beroende av sina naturresurser så som vatten, fiske, skog, våtmarker, land och 

mineraler. Utvecklingen under 2018 synliggjorde ekonomins bristande resiliens. Ohållbart användande 

av naturresurser i kombination med ett antal faktorer kopplade till klimatförändringar, fick direkta 

konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen med synbara försämringar av bland annat jordbrukets 

produktivitet. Ytterligare faktorer har under 2019 sett negativ utveckling, så som överfiske, utsläpp 

och skogsavverkning. Avskogning är en särskilt stor utmaning (påverkad av snabb befolkningsökning) 

och skogstillgången har minskat från 24% till 9% av Ugandas totala areal under de senaste 30 åren. 

Viss positiv effekt av återplantering börjar emellertid synas vilket balanserar upp avskogningstaken 

något. Förbättringar kan också noteras i jordbrukssektorns bidrag till BNP66 om än i huvudsak från 

bättre väderförhållanden under 2019. Regeringens, såväl som givarkollektivets miljö/klimatsatsningar, 

har varit otillräckliga och projekt har ofta designats i mindre skala eller för en avgränsad geografi. 

Regeringens strategi för grön tillväxt (2017/2018) bedöms ha potential att mobilisera aktörer och 

resurser i syfte att stärka motståndskraft mot klimatutmaningar men än så länge är 

genomförandetakten låg.  

Portfölj  

Sidas portfölj bedöms vara relevant och är inriktad på såväl miljö/klimatintegrering i insatser, som 

specifika insatser som direkt syftar till att stärka produktivitet i jordbruket67. Emedan goda resultat från 

befintlig portfölj noteras från 2019, förväntas resultaten ytterligare stärkas med tillägg av ny insats 

(givargemensam fond för hållbar naturresursanvändning kopplat till turism) under 202068. Under 2019 

har Sida, genom stöd till en givargemensam jordbruksfond bidragit till att inkomster för de 

jordbruksfamiljer som berörts av insatsen har ökat med nästan 60%, bl.a. med anledning av bättre 

produktkvalitet, produktion av större volymer samt bättre tillgång till marknader69. Kvinnors utsatthet 

och bristande motståndskraft mot miljö/klimatförändringar adresseras särskilt av FAO i två av 

 

63 Årsrapport 2018 (s.11) från Agriculture Business Initiative (aBi Development), insats 51180110. 
64 Kaffeproducenten Kyagalany har ex. miljöcertifierat allt sitt kaffe och aBi har infört hållbarhetskriterier 

(ESG/SRI) i sin screening av privat sektor. Årsrapport 2018 från aBi, insats 51180110.  
65 Årsrapport 2018 (s.11) från Agriculture Business Initiative (aBi Development), insats 51180110 
66 Statistik från omräkning av budgeten oktober 2019 (samt vis analys av Världsbanken inför Economic Outlook 

februari 2020) där jordbrukssektors andel av BNP beräknas till 24,2%.   
67 Årsrapport 2018, Agriculture Business Initiative, aBi, Insats 5118010 och Climate Resilience Livelihood 

Opportunities for Women Economic Empowerment, FAO Insats 11530.  
68 Insatsens fokus på hållbar naturresursanvändning kopplat till turism-sektorn. 
69 Agriculture Business Initiative, aBi, Insats 51180110. 
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Ugandas fattigaste regioner, Karamoja och West Nile. Stödet är i sin första fas och synbara resultat 

förväntas under 2020.  

Mål 2.3: Ökad motståndskraft hos fattiga människor inklusive i 

flyktingmottagande samhällen 

Strategimål  

Bristen på resiliens präglar stora delar av det ugandiska samhället såväl ekonomiskt, som socialt och 

miljö/klimatmässigt. Med begränsade möjligheter till en stabil inkomst, bl.a. på grund av 

arbetsmarknadens svaga utveckling i kombination med ex. avsaknad av sociala skyddsnät, ökade 

matpriser och snabb befolkningsökningstakt, är människors förmåga att ta sig ur resursfattigdom 

fortsatt små. Detta rör inte minst flyktingar vars möjligheter till produktiva jobb i praktiken är 

begränsade.  

Ungdomars mycket utsatta situation, inte minst på arbetsmarknaden, spär på risken för oroligheter och 

konflikt. Risker kan också kopplas till Ugandas närhet till konflikterna i Sydsudan och DRC och det 

stora antal flyktingar som ytterligare ökat trycket på samhällsservice och naturresurser. 2019 har satt 

fokus på resiliens kopplad till miljö/klimatfaktorer. Ekonomins återhämtning under 2019 (se även 2.2) 

är nära kopplad till förbättrade väderförutsättningar och visar på ekonomins (och jordbrukets) 

sårbarhet i förhållande till miljö och klimatrelaterade faktorer. Under 2019 har dock antalet 

översvämningar och jordskred ökat och epidemier av skadedjur har varit vanligt förekommande. Miljö 

och klimatfrågor har av regeringen identifieras som en central utmaning i den nya utvecklingsplanen 

som ska beslutas under 2020 och ett flertal åtgärder har vidtagits på området. Regeringen har visat 

handlingskraft inom exempelvis krisförebyggande planering och i skapandet av 

flyktingresponsmekanismer70, men genomförandet är underfinansierat.  

Portfölj  

Sidas portfölj är relevant och under 2019 har ytterligare ett antal insatser kommit på plats som bidrar 

till måluppfyllelse71. Den portföljöversyn som genomfördes 2019 synliggjorde ökad mainstreaming av 

resiliens i portföljen samt ökad tonvikt på flyktingar som målgrupp.72 Sida har även verkat för ökad 

samverkan mellan humanitära och utvecklingsaktörer, exempelvis genom stöd till ett konsortium där 

fokus är på resultat som ökad läskunnighet, vattentillgång och minskat könsbaserat våld i områden 

med ett stort antal flyktingar från Sydsudan och DRC. En insats73 i norra Uganda har kommit på plats 

som förväntas bidra till förbättrad vattenresurshantering, förbättrade försörjningsmöjligheter, 

ekonomisk egenmakt för kvinnor samt förbättrad hälsostatus. Satsningar inom andra strategiområden 

så som på sociala skyddsnät för barn74 samt förbättrad mödrahälsa75 bidrar också till stärkt resiliens för 

 

70 National Policy for Disaster Preparedness and Management, Office of the Prime Minister, October 2010. 

Samt Comprehensive Refugee response mechanism and framework (CRRF).   
71 MDPA mappning, december 2019 visar att 10 (av 20) insatser riktar sig mot flyktingar som målgrupp, att 14 

insatser (av 20) har fokus på Norra Uganda, 12 (av 20) insatser har fokus på östra Uganda, dvs. de två fattigaste 

delarna av landet. Analys har också lett till beslut om framtida stärkt fokus på hållbar naturresursanvändning.  
72 MDPA mappning, december 2019, 10 (av 20) insatser i Sidas portfölj har ex. flyktingar som målgrupp.  
73 Food and Agriculture Organization (FAO), insats 11530.   
74 Sociala Skyddsnät, WFP/Unicef, Insats 11739 
75 Reproductive Maternal and Child Health services/WB, insatsnr 10191 och Improving maternal, newborn and 

Child Health, nr 10717. 
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exempelvis flyktingar och gravida kvinnor. Portföljens utveckling i riktning mot jobbskapande och 

ökad energitillgång förväntas också bidra till stärkt ekonomisk resiliens.  

Mål 2.4: Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet 

Strategimål  

Tillgången till energi har ökat från 15% 2013 till 28% 2019, men fortfarande har Uganda en lång väg 

kvar för att nå upp till genomsnittet i Afrika söder om Sahara (42%). Tillgången till energi är en 

särskild utmaning på landsbygden och i peri-urbana miljöer. För att nå 100% av hushållen i enlighet 

med målsättningarna i Agenda 2030/SDG 7 behövs över 10 miljoner anslutningar. Under 2019 har 

Uganda ökat sin elproduktion men utmaningar kvarstår för att tillgängliggöra genererad el, inte minst 

för produktiva syften. Bristande tillgång på el har fortsatt negativ inverkan på företagsamhet, såväl i 

stad som på landsbygd. Detta utgör en begränsning för människors möjligheteter att försörja sig, bidra 

till och dra nytta av ekonomisk utveckling, moderna och förnybara energisystem samt pågående 

digitalisering. Satsningar på energieffektivitet är få och underutvecklade, trots den positiva påverkan 

som de skulle kunna få på både tillgång till energi som på miljön/klimatet.    

Portfölj  

Sidas portfölj bedöms vara delvis relevant. Den är än så länge begränsad och främst fokuserad på att 

stimulera innovationer för ökad tillgång till förnybar energi. Resultat från genomförandet av en 

”challenge fund” visar på utveckling av nya lösningar för matlagning och solenergi utanför ordinarie 

elnät76. Nära 5000 nya anslutningar till sol-el har skapats och lösningar för soldrivna vattenpumpar och 

kylskåp har utvecklats, liksom tillgång till miljövänligare spisar och biogasanläggningar. Som ett sätt 

att öka tillgången till förnybar energi har Sida under 2019 slutit ett avtal med Stanbic Bank för att 

stimulera ytterligare privat kapital för utveckling av sektorn genom små och medelstora företag. Två 

nya insatser förväntas ytterligare stärka portföljens relevans med fokus på både tillgång till energi och 

energieffektivitet.      

3.3 Stödområde 3: Jämlik hälsa, inklusive sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter 

Mål 3.1: Förbättrad och jämlik tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård 

med fokus på kvinnor, barn och unga 

Strategimål  

Behovet av att förbättra tjänster inom hälsosektorn kvarstår inom nästan alla områden. Attityd- och 

beteendeförändringar inom hälsa och SRHR är särskilt viktiga att ta sig an. Den senaste officiella 

statistiken visar en positiv trend för flera centrala hälsoindikatorer under perioden 2011–2016. 

Mödradödligheten minskar, liksom spädbarnsdödligheten och barnadödligheten77 om än från en hög 

nivåer. Inom andra områden uteblir positiva utvecklingskliv; exempelvis har dödligheten för nyfödda 

(första 28 dagarna) varit oförändrad de senaste 20 åren och vaccinationsnivåerna för barn under ett år 

 

76 Årsrapport 2018, Renewable Energy Challenge fund, United Nations Capital Development fund (UNCDF), 

Insats 51180122.  
77 Mödradödlighet: från 438 till 336/100,000 födslar. Spädbarnsdödlighet: från 54 till 43/1000. Barnadödlighet: 

från 90 till 64/1000. 
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är fortsatt låga (78%). Vad gäller ungdomars hälsa är andelen tonårsgraviditeter fortsatt hög på 25%, 

varav 34% inträffar i den nedersta inkomstkvintilen och 15% i den översta.  

Ett växande problem är att den nationella finansieringen av hälsosektorn inte ökar i önskvärd takt, 

vilket är en stor utmaning givet den snabbt växande befolkningen. Parallellt minskar 

givarfinansieringen som för närvarandet står för mer än hälften av den totala finansieringen. Det finns 

även stor ojämlikhet i hur resurserna till hälsosektorn fördelas geografiskt med stora per/capita-

skillnader mellan och inom regioner och distrikt.  

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant och väl anpassad till strategins målsättningar. Tonvikt i 

portföljen är på mödra- och barnhälsa. En portföljanalys planeras under 2020 för att undvika luckor 

senare under strategiperioden i takt med att insatser avslutas. Genom Världsbankens program för 

mödra- och barnhälsa som nu omfattar över 700 hälsoinrättningar78, noteras positiva resultat så som en 

ökning av andelen säkra förlossningar, en ökning av andelen kliniker som erbjuder kejsarsnitt, ett 

kraftigt ökat användande av familjeplaneringsmetoder samt en ökning av både antenatal- och 

postnatalbesök. Förseningar i genomförandet, har lett till en omstrukturering, med expansion till 

ytterligare distrikt för att öka takten för genomförande. Under 2019 har 29,587 säkra förlossningar 

utförts inom Världsbankens ”voucher-program”79. Knappt 20% av mödrarna är flickor under 19 år. 

Trots mycket goda resultat så finns utmaningar kopplade till lokalt ägarskap, vilket riskerar att 

investeringar i kapacitet och efterfrågeskapande på sikt går förlorade.  

Mål 3.2: Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter 

Strategimål  

Frågor med koppling till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är i vissa avseenden 

fortsatt kontroversiella. Motstånd som växt sig starkt från USA efter återinförande av ”the Global Gag 

Rule” har fått fäste i Uganda och USA ses som en nära allierad på området. Det politiska motståndet 

samt den folkliga opinionen utgör utmaningar för måluppfyllelse. Det finns ett fortsatt stort behov av 

att både förbättra kvalitet och tillgång till SRHR tjänster samt att arbeta med attitydförändringar. 

Fertiliteten är fortfarande mycket hög (5,8 barn per kvinna) och tonårsgraviditeter vanliga. Under 2019 

har regeringen visat på ökade ansträngningar att konsultera religiösa och kulturella ledare för att 

förbättra förutsättningarna för implementering av det nyligen beslutade sexualundervisningsramverket. 

Satsningar har gjorts för att nå ungdomar, vilket är en särskilt sårbar målgrupp, men det är ännu oklart 

i vilken utsträckning det kan komma att påverka ungdomars SRHR. Det har under 2019 blivit ett 

tuffare klimat för HBTQ-personer och flera allvarliga incidenser har rapporterats, bland annat miste en 

HBTQ-person inom vårt paraplystöd till SRHR livet.  

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant och väl sammansatt. Främst tre insatser har bidragit till 

måluppfyllelse under 2019, men samtidigt har flera av dem även bidragit till måluppfyllelse av andra 

 

78 Årsrapport 2018/19. World Bank Reproductive, Maternal and Child Health Services 2017-21. Insats 10191. 
79 Halvårsrapport jan-jun, samt jul-dec 2019. WB-GPOBA maternal health voucher project. Insats 51180045.  
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strategimål så som förebyggande av könsrelaterat våld.80 Halvtidsöversynen som gjorts av 

”paraplystödet” för SRHR81 visar att man nått ut till de mest utsatta grupperna i samhället och att de 

strategier man använt sig av är framgångsrika (peer-approach, ungdomshörnor, samhällsaktiviteter 

samt stärkande av aktörer som ger hälsoservice). Programmet har kraftigt ökat efterfrågan av SRHR 

tjänster bland ungdomar och utsatta grupper, men däremot är det utmanande för klinikerna att täcka 

behoven. Det bl.a. på grund av att de inte haft tillräcklig tillgång till mediciner och preventivmedel. 

Programmet har nått fler än 141,000 personer med integrerade SRHR tjänster. Beredning av ny insats 

med fokus på påverkansarbete inom SRHR gjordes under 2019 och implementering planeras starta 

2020.  

Mål 3.3: Ökad hälsomässig motståndskraft och social trygghet för barn 

Strategimål  

Rätten till social trygghet tillgodoses endast i mycket begränsad utsträckning i Uganda, med 

huvudsakligt fokus på pensioner till äldre över 80 år. Det finns en ambitiös nationell policy och 

relativt god kapacitet hos ansvariga ministerier, men systemutveckling tar lång tid. En nyligen 

genomförd omfattande genomgång av sektorn visar att endast en femtedel av planerade åtgärder 

genomförts sedan den senaste översynen 2014. Samtidigt finns, på grund av den utbredda 

barnfattigdomen, mer omedelbara behov av omfattande åtgärder för att förbättra situationen för utsatta 

barn, inte minst i flyktingmottagande områden.   

Portfölj  

Portföljen är relevant och den integrerade ansatsen gör att flertalet insatser bidrar till målsättningar 

inom hela strategiområdet. Fokus på flyktingars resiliens skapar också förutsättningar för 

måluppfyllelse inom andra strategiområden (ex. mål 2.3). Systemstärkande stöd genom Unicef, har 

ökat både tillgång, kvalitet och nyttjande av grundläggande sjukvård för mödrar, barn och nyfödda. Ett 

av många resultat är att andelen säkra förlossningar ökat i åtta av nio deltagande distrikt.82 Under 2019 

påbörjades implementeringen av en ny insats som syftar till ökad motståndskraft och social trygghet 

samt förbättrad hälsa och nutrition för utsatta barn i flyktingmottagande områden i norra Uganda. 

Hälsokomponenten är till stor del en fortsättning av pågående Unicef-stöd   men nu med utökat fokus 

på nutrition. Inriktningen på sociala trygghetssystem, med fokus på såväl långsiktigt systemstärkande 

som direktstöd till hushåll, skapar goda förutsättningar för resultat för de allra fattigaste på både på 

kort och lång sikt. Då insatsen är under en ettårig uppstartsfas är det dock för tidigt att rapportera 

resultat. 

4. Implikationer för innevarande strategiperiod 

Slutsatser från strategins operationalisering, vilka bland annat tog avstamp i en multidimensionell 

fattigdomsanalys, är nu synliga i såväl portföljens sammansättning som resultat. Ökat fokus har lagts 

vid att söka nå landets fattigaste delar83 och portföljen har en än tydligare inriktning på att nå de mest 

 

80 UNFPA & UN Women gemensamma program för att förebygga könsrelaterat våld och integrera SRHR, insats 

11709 
81 SRHR Umbrella, insats 51180090.  
82 Årsrapport 2018/19. UNICEF maternal & newborn health West Nile 2017-2020. Insats 10717.  
83 Portföljöversyn multidimensionell fattigdom (dec 2019) visar att 5 av 20 insatser har huvudfokus i landets 

norra delar och 14 av 20 insatser når även de norra delarna, dvs genom sina landsomfattande program.  
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sårbara grupperna, vilket ur många av fattigdomens dimensioner utgörs av flyktingar, kvinnor och 

ungdomar. Portföljen har justerats för stärkt miljö- och klimatfokus, stärkt fokus på resiliens och 

konflikthantering, samt på människors röst och makt kopplat till sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Fokus på landets norra (och allra fattigaste) delar möter utmaningar kopplade till regional ojämlikhet.  

Nämnda justeringar gör att portföljen som helhet anses vara relevant och väl anpassad för att adressera 

Ugandas utvecklingsutmaningar. Den föränderliga kontexten ställer dock krav på ambassadens 

fortsatta anpassningsförmåga. Följande kontexförändringar bedömer ambassaden kan komma att få 

ytterligare implikationer för innevarande strategiperiod.  

• Politiska spänningar kommer sannolikt öka inför valet 2021 och leda till negativa 

konsekvenser för åtminstone delar av civilsamhället, både i termer av minskat 

handlingsutrymme och minskade möjligheter att göra sin röst hörd. Även utrymmet för 

oberoende journalister och akademiker riskerar att begränsas. Det politiskt motiverade 

narrativet om att det ugandiska civilsamhället går utländska länders ärenden istället för att se 

till folkets intresse, kommer sannolikt att förstärkas. En sådan utveckling kan få implikationer 

för strategins genomförandetakt eftersom civilsamhället och akademiska institutioner utgör 

centrala samarbetspartners. Den nära dialog mellan ambassaden och samarbetspartners som 

finns idag är nödvändig och ska upprätthållas. Därutöver har ambassaden beredskap att se 

över samarbetsformer och t.ex. öka andelen kärnstöd i syfte att stärka partners 

anpassningsförmåga.  

• Utvecklingen i för Uganda särskilt känsliga frågor, så som SRHR och sexuella minoriteter, 

kan komma att få implikationer på strategigenomförandet under innevarande strategiperiod. 

Eftersom en betydande del av portföljen involverar arbete med jämställdhet, könsrelaterat våld 

och SRHR, kan det krympande demokratiska utrymmet i allmänhet och känsligheten kring 

SRHR-frågor i synnerhet påverka strategigenomförandet. Steg har redan tagits för att stärka 

organisationer som specifikt arbetar med att skapa gräsrotsefterfrågan på SRHR. Ambassaden 

följer utvecklingen noga och för en strategisk dialog med civilsamhällesaktörer. Ett nära 

samarbete mellan den politiska sektionen och utvecklingssamarbetssektionen finns redan på 

området och tillsammans har initiativ tagits för god samordning med likasinnade, exempelvis 

med andra nordiska länder.  

• Korruption fortsätter att genomsyra alla nivåer av det ugandiska samhället och är ett 

avgörande hinder för reform och utveckling. Konsekvenser av korruptionen märks i 

förändringsprocesser som går i stå, resultat som riskerar utebli och ökad arbetsbörda för 

hantering av korruptionsfall för både partners och ambassaden. I ljuset av detta behöver 

korruption förstås, analyseras och tas i beaktande i alla led i strategigenomförandet. Ett arbete 

pågår för att säkerställa lärande från tidigare erfarenheter från insatshanteringen och 

ambassaden arbetar löpande med att utforska fler sätt att arbeta proaktivt och förebyggande 

kring korruption som reformhinder.  

Den föränderliga kontexten ställer allt högre krav på Sidas förmåga till anpassning. Under 2019 har 

ambassaden tagit flera steg (ex. genom dialog men även i avtal) för att skapa förutsättningar för 

flexibilitet och agila förhållningssätt, för ambassaden/Sida såväl som för de partners som genomför 

svenskt bistånd. Vilka konsekvenser som ovan nämnda förändringar får för strategigenomförandet 

kommer att vara avhängigt ambassadens kapacitet att föra en nära dialog med samarbetspartners och 

förmå agera på förändringar och anpassa verksamheten utifrån en multidimensionell syn på fattigdom. 

Ambassaden är i nuläget väl riggad för att hantera ovanstående utmaningar.  
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Bilaga P6 

      

  

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: 

400 000 KSEK 

 

  

     

  

Total Strategy Outcome 2019: 307 467 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) 

Uganda 
2018-2023 

Total 
 

307 467 

Not allocated to area of 
support 

Not allocated to result -825 

Total -825 

Human rights, 
democracy, the rule of 
law and gender equality 

Improved conditions for women, 
men, girls and boys to influence 
political processes, demand 
accountability and enjoy their 
human rights 

30 788 

Improved conditions for a 
peaceful society, strengthened 
legal rights and improved access 
to justice 

28 482 

Strengthened capacity to prevent 
gender-based violence and 
discrimination against women and 
girls 

46 982 

Total 106 252 

Environment, climate 
change and sustainable,  
inclusive economic 
development 

Improved conditions for and 
access to productive employment 
with decent working conditions, 
corporate social responsibility, 
and free and fair trade 

8 601 

Sustainable use of natural 
resources and ecosystem 
services, greater  resilience to 
climate change and greater 
sustainable productivity and  
production in agriculture 

5 500 

Greater resilience among poor 
people, including in communities 
that  receive refugees 

19 800 
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Greater access to renewable 
energy and improved energy 
efficiency 

9 000 

Total 42 901 

Equitable health, 
including sexual and 
reproductive health and 
rights 

Improved and equitable access to 
basic health and medical care, 
with a  focus on women, children 
and young people 

52 675 

Greater access to and respect for 
sexual and reproductive health 
and rights 

71 037 

Greater health resilience and 
social security for children 

35 000 

Total 158 712 

Phasing out Phasing out 427 

Total 427 
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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 6 years.   

 

  

  

 

  

       

   

* Note that the Disbursed Amt to date includes even payments made in the last year of the 
previous strategy,  114 844 KSEK 

 

 

       

 

 

     

        

  

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) 

 
 

 

  

 

  



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

26  

 

     

 

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) 

Uganda 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 71 438 27 950 

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

21 687 0 

106 Afrika (7 1:1.9) 327 467 895 564 

107 Mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstatens principer (7 1:1.13) 

1 540 1 540 

113 Kapacitetsutveckling och Agenda 
2030 (7 1:1.28) 

4 108 4 730 

114 Forskningssamarbete (7 1:1.32) 57 000 45 271 

 

Total 483 240 975 055 
 

   

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


