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1 Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

 

Stödområde 1: MR, demokrati, rättsstatens principer  
och jämställdhet 

Mål1  Portfölj2 

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 
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    

 

  

 

1 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. 
2 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:  

 
1 151 MSEK 

Antal insatser 2020: 

 
27 (inkl. QUISP, exkl. 6 
konsultuppdrag, NOGAMU, 

UNHCO, WB-GPOBA) 

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 
Covid-19-pandemin har fått konsekvenser för samhället i stort och under år 2020 påverkat 

genomförandet inom samtliga strategiområden. Samtidigt har pandemin visat på och delvis förstärkt 

områdenas relevans för fortsatt fattigdomsminskning. Den har också visat på Sidas förmåga att 

anpassa verksamheten utifrån nya förutsättningar. 

Valen som hölls i januari 2021 präglades av begränsat demokratiskt utrymme för oppositionen, media 

och delar av det civila samhället, en ojämn demokratisk spelplan, begränsningar av möjligheten till 

valövervakning samt oroligheter och missnöjesyttringar som många gånger möttes av kraftigt övervåld 

från säkerhetsstyrkornas sida. Den sittande presidenten Museveni återvaldes med 58 procent av 

rösterna mot oppositionens huvudkandidat som fick 35 procent. Många av Ugandas givarländer har 

uttryckt kritik mot bristen på respekt för mötes-och yttrandefriheten under valprocessen och 

begränsningen av tillgången till sociala medier samt den totala nedstängningen av internet. 

Coronapandemin föranledde införande av direktiv kring storleken på valmöten. Dessa föreskrifter var 

motiverade men kom att tillämpas ojämnt över det politiska spelfältet och har delvis använts som 

förevändning för inskränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter. Oppositionen hävdar valfusk 

och överklagar valresultatet. Den digitala utvecklingen (vilken bland annat stöds av Sida) har dock 

verkat som en positiv kraft för såväl demokratiska processer som för ekonomisk inkludering, 

transparens och anti-korruption.  

Det ugandiska civilsamhället utgör fortsatt en stark röst och har visat förmåga att organisera sig. Ett 

ökat statligt repressivt förhållningssätt gentemot civilsamhället, liksom en ökad ömsesidig misstro 

mellan stat och civilsamhälle vilken även spiller över på utländska bidragsgivare, har emellertid 

påverkat genomförandet av strategin. Exempelvis har en insats i stor utsträckning avstannat helt,3 

medan andra drabbats av åtgärder som syftat till att försvåra arbetet med deltagande, transparens och 

insyn i valprocessen.   

Den stora och ökande ojämlikheten är fortsatt en central utvecklingsutmaning som tar sig olika uttryck 

i de olika dimensionerna av fattigdom och påverkar hur människor förmår ta sig ur fattigdom. Under 

2020 fokuserades strategigenomförandet bland annat på regional ojämlikhet och portföljen har 

följaktligen stärkts i delar av landet där fattigdomen är som djupast och mest utbredd, inte minst i 

flyktingdistrikt. Under pandemin har emellertid flera aspekter av urban fattigdom synliggjorts. 

Förändrad trend avseende ojämlikhet mellan stad och landsbygd, inklusive fickor av fattigdom i 

urbana miljöer, behöver bevakas.  

Pandemins utbredning under 2020 har inneburit en stor påfrestning på hälsosystemet och har överlag 

haft negativ inverkan på jämlik tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård4. Den nedstängning av 

skolor och affärsverksamheter som infördes för att förhindra spridning har också lett till en ökning av 

tonårsgraviditeter och könsbaserat våld. Människors bristande hälsostatus, bland annat hos barn och 

 

3 Democratic Governance Facility, insatsnummer 10615 
4 Exempelvis genom ett minskat antal vaccinationer och ett minskat antal HIV-exponerade nyfödda som får antiretroviral behandling. 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

4  

 

unga, är fortsatt en central aspekt i arbetet mot fattigdomsminskning. Vid sidan av pandemins 

hälsomässiga effekter har den också fått stor påverkan på människors möjlighet att försörja sig och 

bidragit till en försämrad situation för kvinnors mänskliga säkerhet samt alltmer utmanat situationen 

för sårbara grupper att göra sin röst hörd, t.ex. inom SRHR. Under 2020 har Sida arbetat för ett stärkt 

rättighetsfokus överlag, inklusive människors möjlighet att göra sin röst hörd, exempelvis inom hälso- 

och SRHR-området5 och inom strategiområdet inkluderande ekonomisk utveckling. Ambassadens 

kontinuerliga arbete med multidimensionell fattigdomsanalys har varit ett stöd i arbetet för att flexibelt 

anpassa och justera portföljen efter förändrade förutsättningar.  

Trots omfattande stödpaket med anledning av covid-19 har BNP-tillväxten halverats till omkring 3 

procent i slutet av 2020. Liksom i många länder har pandemin förstärkt utmaningarna för människors 

försörjningsförmåga. Många (särskilt små) företag har varit tvungna att lägga ner som ett resultat av 

nedstängningar av ekonomin, med förödande konsekvenser för marknadsutveckling, företagstillväxt 

och produktiv sysselsättning i såväl formell som informell sektor. Tillgången till produktiv 

sysselsättning är fortsatt en central utvecklingsutmaning, inte minst mot bakgrund av landets stora 

andel unga. Strategigenomförandet under 2020 har därför inkluderat givargemensamma 

ansträngningar för att skapa förutsättningar för produktiv sysselsättning, ett starkare fokus på att följa 

upp sysselsättningseffekter i Sidas bredare portfölj samt stöd till sociala trygghetssystem. 

De senaste årens många översvämningar, jordskred och invasion av gräshoppor visar på den centrala 

roll som miljö- och klimatfrågor spelar för människors förmåga att ta sig ur fattigdom. Under år 2020 

har ambassaden fortsatt ansträngningar för att stärka integrering av miljö- och klimatperspektiv i 

insatser6. Under slutet av år 2020 slöts även ett avtal med Världsbanken med syfte att stärka miljö- och 

klimatmässig resiliens samt biologisk mångfald7. Mobilisering av nationella, internationella och 

svenska aktörer för investeringar i förnybar energi har fortsatt, i nära samarbete med ambassadens 

politiska sektion och som en del i arbetet med bredare relationer.  

Genomförandet av den nya nationella utvecklingsplanen, NDPIII, som antogs i juni 2020 kommer att 

påbörjas i en kontext som präglas av ökande skulder, minskad efterfrågan både globalt och regionalt 

samt förseningar i oljeutvinning. Planen har potential att ge förnyad kraft åt ansträngningar för ökad 

utvecklingseffektivitet och ambassaden har påbörjat en intern översyn av strategisk närvaro i 

koordineringsfora samt aktivt deltagit i arbetet med att stärka EU:s samlade röst och synlighet på 

biståndsområdet. Ambassaden har också i viss mån stärkt dialogen om de hållbara utvecklingsmålen, 

ett arbete som också framgent kommer att utvecklas tillsammans med den politiska sektionen. 

Regeringens höga ambitioner att bidra till samt följa upp genomförandet av Agenda 2030 ses som en 

möjlighet till stärkt dialog8.  

  

 

5 CEHURD SRHR advocacy, Insatsnr. 51180092. 
6 Exempelvis genom att i beredningar tydligt visa på klimatförändringar som en av fattigdomens drivkrafter samt behova av att ta hänsyn till 

bristande klimatmässig resiliens inom området inkluderande ekonomisk utveckling. Miljö och klimatfrågor har också starkare genomsyrat 

ambassadens arbete överlag och implementering av en handlingsplan för en grönare ambassad har påbörjats.  
7 Givargemensam fond med fokus på bevarande av naturresurser kopplat till turism. Världsbanken, Insats 12846. 
8 Exempelvis genom inrättandet av en SDG-minister, ett SDG-sekretariat med representation på högsta politiska nivå samt förbättrad statistik 

och en nationell handlingsplan för SDG:ernas genomförande8. 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

5 

 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 7,3 %.9 Strategins andel 2020 av det totala biståndet utgör 3 %. 10 

De fem största givarna är: USA, Världsbanken/IDA, 

Storbritannien, Global Fund, EU Institutioner. 11 

Sverige är den 10e största givaren. 

Av EU MS är Sverige den tredje största givaren efter Frankrike och 

Tyskland. 12 

Den nya utvecklingsplanen som beslutades under 2020 innebär en övergång från fokus på sektorer till 

sektoröverskridande program. Programstrukturen, med 18 program, innebär även en övergång till en 

ny programinriktad samarbetsstruktur och en budget baserad på program istället för sektorer. 

Programansatsen är ett resultat av en mångårig dialog, ett förändrat globalt landskap för finansiella 

flöden kompletterat av ett antal specifika analyser i Uganda under 2018/2019,  bl.a. som del av 

Ugandas då delade ordförandeskap i GPEDC13. Slutsatser har lagt grunden för revidering av 

regeringens partnerskapspolicy och en s.k. partnerskapsstrategi. Övergången till en programansats är 

inte okomplicerad och har delvis mötts av kritik från givare, då viss tveksamhet finns avseende dess 

förutsättningar att stödja en holistisk och multisektoriell ansats, grund för förbättrad 

utvecklingseffektivitet och stärkt koppling till Agenda 2030. Ambassaden kommer under 2021 att se 

över sin närvaro i de nya programgrupperna. 

Ugandas biståndsflöden (ODA) har varit relativt konstanta under senare år, både som en andel av de 

totala finansiella flödena samt i volym14. Det humanitära stödet ökade fram till 2018 men har därefter 

minskat både i absoluta termer och i relation till behoven. Inom givarkretsen finns stor oro för att detta 

riskerar att underminera genomförandet av CRRF15 i Uganda. Ökningen av skatteintäkter har varit 

modest och såväl skulder som budgetunderskott har ökat. Kina bekräftas som en viktig 

samarbetspartner, dock med finansiella flöden som inte reflekteras i ODA. Cirka 75 procent av 

givarfinansieringen kommer från OECD/DAC-länder och återstående 25 procent kommer i första hand 

från Kina (huvudsakligen lån16)17. Enligt OECD utgör cirka 40 procent av de finansiella flödena stöd 

utanför budget18. Världsbanken har under 2020 avtalat om budgetstöd liksom IMF19. Det är första 

gången denna stödform introducerats sedan 2013. EU har även ett sektorbudgetstöd sedan 2019. EUs 

medlemsstater med närvaro i Uganda har fortsatt att utveckla sin ansats av ”working better together”. 

Sverige har haft en aktiv roll i detta arbete som fortsätter in i 2021 och som sker parallellt med 

konsultationsprocessen kring EU:s långtidsplanering.  

Beroendet av ODA är särskilt stort i hälso- och utbildningssektorn20. De offentliga investeringarna i 

dessa sektorer är påfallande låga i förhållande till behov och i relation till andra utgiftsområden. 

 

9 OECD – DAC. Workbook for Aid. Net ODA/GNI%, 2018.  
10 Sidas bistånd till Uganda år 2020 (59,6 miljoner dollar) / Ugandas totala Net ODA från 2018 (1,940.8 miljoner dollar). 
11 OECD – DAC. Workbook for Aid. Net ODA/GNI% 2018.  
12 OECD – DAC. Workbook for Aid. Net ODA/GNI% for 2017-2018.  
13 Global Partnership for Effective Development Cooperation, Uganda co-chair 2018/2019. 
14 Development Financing flows to Uganda, AfDB, 2019. Finansieringsflöden från Kina speglas inte i OECD DACs landdata eftersom Kina 

inte inkluderas där. Country Programmable aid (CPA) visar därför inte fullt ut utvecklingsfinansieringen till Uganda.  
15 Comprehensive refugee response framework. 
16 25% av Ugandas skuldbörda utgörs av lån från Kina. Development Finance Assessment, UNDP, 2019.  
17 Syd-syd samarbete domineras av Kina med 91,3% av volymerna enligt UNDP-data. Syd Korea, Saudi Arabien och Kuwait följer efter 

Kina, men endast med 4,3%, 3,6% och 0,7% av flödena. Resterande partnerländer (16 st 2019) står tillsammans för circa 0,2% av  syd-syd 

flödena.  
18 Development Finance assessment 2019, UNDP.  
19 Kopplat till covid-19.  
20 Endast 2 % av syd-syd finansieringsflöden är till hälsosektorn. Development Finance Assessment 2019, UNDP.  



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

6  

 

Sverige är den 2-3 största givaren i hälsosektorn. Vidare finns förhållandevis få givare inom 

inkluderande ekonomisk utveckling och miljö/klimat. Sverige är inte stora volymmässigt i dessa 

områden men har visat sig kunna spela en viktig roll för att mobilisera aktörer och kapital. Sverige 

delade ordförandeskapet i DHRWG21 med Danmark under 2020. Ett nära samarbete finns med den 

nordiska kretsen inom SRHR. Aktivt deltagande i hälsogivargruppen, arbetsgruppen för SRHR och 

ekonomgruppen har också givit Sverige en röst inom dessa tematiska områden. Sverige har en 

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

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

2020 har antalet insatser ökat inom vilka samverkan också sker med privat sektor22. Mobilisering av 

såväl kapital som aktörer sker integrerat i insatser och kommenteras därför även under 

resultatavsnittet. Det kan dock nämnas att Sida under 2020 har aktiverat en ny garanti för förnybar 

energi samt stärkt fokus på en marknadssystemisk ansats i flera insatser inom området inkluderande 

ekonomisk utveckling, vilket förväntas stärka mobilisering av aktörer och kapital ytterligare. 

Ambassaden har även under 2020 fört en nära dialog med såväl energiministeriet som ugandisk och 

privat sektor inom energiområdet, i linje med den avsiktsförklaring som skrevs under mellan Sverige 

och Uganda under 2019.   

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. 

Under året har till exempel demokratiuppdraget för ambassadens del inneburit att ett antal evenemang 

och offentliga diskussioner kring demokrati anordnats. Bland andra har Sidas samarbetspartners 

deltagit mot bakgrund av sin expertis inom olika delområden, exempelvis ITP-media kursdeltagare 

eller aktörer som ges stöd inom den globala strategin för demokrati och MR23. Genom dessa publika 

dialoger har också utvecklingssamarbetet berikats med ytterligare insikter i relevanta 

problemområden, samt nya kontakter och ingångar. 

Liknande synergier finns mellan forskningsstrategin24 och den bilaterala. Inom ramen för 

forskningsstrategin stöds School of Women and Gender Studies vid Makerere universitetet (SWGS). 

De anordnar en årligen återkommande Gender-vecka, där aktuell och för utvecklingssamarbetet 

relevant forskning presenteras. Den kunskap och de forskningsprodukter som SWGS genererar 

används av till exempel UN Women, som de har ett nära samarbete med, och som erhåller bilateralt 

kärnstöd av Sida. Till exempel ingår också SWGS i en referensgrupp för det UNW-ledda initiativet 

Men@Work. Ambassadören är också personligen engagerad i Men@Work som syftar till att skapa 

jämställda och positiva manliga förebilder.  

Ett annat exempel är när insatser finansierade genom den humanitära strategin25 bidrar till den 

bilaterala strategins mål och prioriteringar, främst i flyktingmottagande områden. Målet med dessa 

 

21 Democracy and Human Rights Working Group, inom ramen för local development parterns group (LDPG), ffa lett av den politiska 

sektionen. 
22 Från 2 år 2018 till 6 år 2020. 
23 Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018-

2022. 
24 Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015-2021. 
25 Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2020. 
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insatser är inte primärt att lyfta människor ur fattigdom, men genom att stärka även de allra mest 

utsatta i samhället, bidrar de likväl till bättre förutsättningar för fattigdomsminskning i samspel med 

utvecklingssamarbetet. Inom det senare stödjer Sida insatser i samma områden och delvis samma 

målgrupper men med ett mer långsiktigt fokus samt med systemstärkande ambitioner inom exempelvis 

social trygghet och mödra- och barnhälsa. Där vi tidigare sett viss överlappning, rör vi oss genom 

gemensam analys och samverkan mot större komplementaritet mellan strategierna där mer renodlade 

humanitära stöd kompletteras av utvecklingsstöd som genom en nexusansats syftar till stärkt 

motståndskraft, samt minskade behov, risker och sårbarhet hos de fattigaste grupperna. Det bilaterala 

samarbetet bidrar därmed även till minskat beroende av humanitärt bistånd. 

I andra fall finns främst inbördes länkar eller komplementaritet, där till exempel insatser inom de 

globala o/e regionala strategierna26 fokuserar på andra aktörer eller andra nivåer (lokal, regional, 

nationell) än de bilaterala stöden. De relativt få svenska aktörer som verkar i Uganda gör det 

framförallt inom ramen för andra strategier än den bilaterala. Till exempel ITP-verksamheten och 

kommunutbyten27, forskningssamarbete och några ramorganisationer inom civilsamhällesstrategin28. 

Ett samverkansinitiativ för svenskt och ugandiskt näringsliv inom energisektorn som Sida driver har 

kopplingar till den bilaterala samarbetsstrategin och dess resultatområde två. Sida har även 

regelbundna dialoger med myndigheter med direkta samarbetspartners i Uganda (både inom och utom 

ITP programmen). I flera fall kan även Sida dra på kunskap katalyserad av svenska aktörer, så som 

exempelvis Ugandas statistikmyndighet som i samarbete med Statistiska centralbyrån stärkt 

genusintegrering i nationell statistik.  

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 
Trots de särskilda utmaningar som Uganda ställts inför under 2020; med pandemi, nedstängning av 

ekonomin samt en valperiod med repressiva tendenser och våld mot kritiska grupper, har 

strategiportföljen har under 2020 visat på övervägande goda resultat inom samtliga stödområden. 

Portföljen är väl sammansatt och omfattar flera finansieringsinstrument som gåvorbistånd, garantier 

och challenge funds. Insatsportföljen har till stort del byggts upp under strategins första 2-3 år och går 

nu in i en konsolideringsfas. Även om nya insatser kommer att beredas, särskilt inom hälsoområdet 

där två insatsavtal löper ut, väntas inga större förändringar under den återstående delen av 

strategiperioden (2021-2023). Däremot planeras för ett större fokus på normativ dialog och på att 

mobilisera kapital och aktörer för utveckling och Agenda 2030.  

Utifrån bedömning av måluppfyllelse inom de olika strategiområdena kan några övergripande 

iakttagelser göras. I 2019 års strategirapport bedömdes samtliga tio strategimål gå delvis framåt och 

delvis bakåt (gult trafikljus), medan denna rapportering bedömer att fyra av tio mål går bakåt (rött 

trafikljus). Utmaningar finns i samtliga strategiområden men särskilda utmaningar ses inom området 

för demokrati och mänskliga rättigheter. Försämringarna avseende måluppfyllelse är delvis kopplade 

till covid-19 pandemin och dess påverkan på ekonomisk utveckling och hälsa, men också till den 

politiska utvecklingen och det allmänt krympande demokratiska utrymmet.  

 

26 T.ex Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 

2018-2022, Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 2015-2019,  
27 Genom strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
28 Strategi för stöd genom svenska organisationer inom civila samhället 2016-2022. 
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För insatsportföljens relevans bedömdes åtta av tio mål ha hög relevans för bidrag i linje med 

strategimålet år 2019. För 2020 bedöms samtliga mål ha hög relevans. Detta är ett resultat av en 

operationalisering som är väl grundad i den multidimensionella fattigdomsanalysen och Sidas förmåga 

att kontinuerligt validera analysen och att flexibelt anpassa portföljen. Det är förstås även en 

konsekvens av portföljens relativa mognad ett par år in i strategiperioden.  

 

Under 2020 har arbetet inriktats på att ytterligare stärka fattigdomsfokus. Verksamheten inom insatser 

har anpassats och konsoliderats för att adressera ojämlikhet och för att nå särskilt sårbara grupper som 

riskerar att hamna efter i utvecklingen (”leaving no one behind”). Geografiskt har samarbetet i ökande 

grad fokuserat på områden där fattigdomen är djup och utbredd, inklusive fokus på flyktingar29 och 

flyktingmottagande distrikt. Nya insatser har kommit på plats inom områden som social trygghet, 

digitalisering, konfliktorsaker och -hantering, förstärkt röst för grupper inom SRHR samt ökad 

ekonomisk motståndskraft och inkludering, med fokus på sårbara grupper som bland annat ungdomar 

och flyktingar. Arbete har också påbörjats för att stärka fokus på olika dimensioner av ”röst” samt 

klimatmässig motståndskraft och biologisk mångfald.  

Sida har på flera sätt förstärkt fokus på innovation, ägarskap och mobilisering av aktörer och kapital. 

Genom garantiinstrumentet har privat kapital mobiliserats för tillgång till förnybar energi och genom 

challenge funds och andra insatser har nya innovationer stimulerats bland annat inom förnybar energi, 

juridiska tjänster samt digitalisering inom jordbruk, hälsa och utbildning. Samarbetet inom ramen för 

forskningsstrategin har varit en tillgång i detta arbete. Sammansättningen av aktörer och 

samarbetspartners inom portföljen har ytterligare breddats till att exempelvis engagera fler aktörer från 

den privata sektorn. Den marknadssystemiska ansatsen har stärkts i portföljen.  

Den multidimensionella fattigdomsanalysen har lagt grunden för förändringsteori och för 

operationalisering av strategin och den validering av denna analys som kontinuerligt görs såväl på 

strategi- som resultatområdesnivå har under 2020 fortsatt väglett arbetet med att få en strategisk 

portfölj på plats Analysen har även visat på gap, vilket triggat samtal om Sveriges roll och mervärde 

men även visat på områden där vi kan utvecklas, exempelvis att arbeta mer rättighetsbaserat inom 

ekonomisk utveckling.  

Demokratisatsningen har varit en samlande kraft för samarbetet mellan den politiska sektionen och 

utvecklingssamarbetet (se även avsnitt 2.3). I våra olika roller har vi kunnat mobilisera ett stort antal 

aktörer, skapa medial uppmärksamhet för demokratifrågor och säkerställa ett gott kunskapsutbyte 

inom ambassaden. Ett nära samarbete mellan sektionerna har bidragit till lärande och synergier. Det är 

viktigt att upprätthålla dessa nära kontakter också framöver i ett läge när ambassaden fortsätter att 

arbeta i skift och på distans med anledning av covid-19-pandemin. 

Covid-19 har ställt stora krav på flexibilitet både på Sida och på  partners. De upparbetade och goda 

relationerna med partners har dock gjort övergången till en allt mer digital tillvaro möjlig. Vissa 

partners har visat större mognad än andra. För ambassadens del har uppföljning genom fältbesök 

delvis försvårats. Ett lyckat virtuellt fältbesök har gjorts men fortsatta ansträngningar och kreativitet 

 

29 Hälften av Sidas insatser i Uganda riktar sig mot flyktingar och värdbefolkning som målgrupp. MDPA mappning, Ambassaden Kampala 

Dec 2019.  
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behövs för att säkerställa god uppföljning och fortsatt lärande. Fältbesök bör även kunna göras 

framgent på ett säkert sätt, trots covid-19.  

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

hur totalt avtalat belopp är fördelat30 medan diagram B visar fördelning mellan strategiområden om 

den planerade portföljen implementeras fullt ut och i linje med strategiplanen för 2021.31 

      

Den minimala skillnaden mellan graferna nedan visar på att viss mognad nåtts i portföljen som ett 

resultat av operationalisering av strategin. Covid-19 har inte påverkat den relativa resursfördelningen 

under året.  

1.1 Stödområde 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens 

principer och jämställdhet 

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

påverka politiska processer, utkräva ansvar och få sina mänskliga rättigheter 

tillgodosedda 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet under året i huvudsak gått bakåt. 

Det demokratiska utrymmet har under det gångna året krympt ytterligare. Spelplanen inför valen 2021 

har varit ojämn, exempelvis i termer av mediautrymme och de direktiv som regeringen införde för att 

bromsa spridningen har tillämpats selektivt och försvårat möjligheterna för oppositionspolitiker att nå 

ut till följare under valprocessen. De åtgärder som vidtogs för att hindra användandet av sociala 

medier och internet bidrog också till att begränsa möjligheterna till informationsinhämtning och 

kommunikation med väljare. Journalister har ålagts åter-registrering med nya krav och många 

utländska representanter från civilsamhälle eller i andra expertroller har deporterats eller nekats inresa. 

Ackreditering av valobservatörer var senfärdig eller uteblev och inga valobservatörer från EU fanns på 

plats i avsaknad av formell inbjudan från den ugandiska regeringen. Årets val var det minst 

övervakade av alla val hittills. Inom det ugandiska civilsamhället har flera tongivande organisationer, 

varav några samarbetspartners, utsatts för repressiva åtgärder med vaga hänvisningar till 

undergrävande eller illegal verksamhet. Den ömsesidiga misstron mellan civilsamhälle och stat har 

 

30 Totalt utbetalat belopp för samtliga aktiva insatser under strategiperioden. Dvs. inkluderar även insatser ingångna under föregående strategi 

(2014-2018).  
31 Totalt belopp i diagram A är ca 0,7 miljarder lägre än totalt belopp i diagram B (2,7 miljarder SEK).  
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fördjupats under året och den politiska ledningen pekar ofta ut civilsamhällesorganisationer som 

politisk opposition och båda som styrda av utländska intressen.  

Det förnyade fulla mandat som OHCHRs landkontor i Uganda erhöll i februari 2020 var en god nyhet 

som möjliggör fortsatt nära bevakning och rapportering av överträdelser avseende mänskliga 

rättigheter.  

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant. 

Sammansättningen av partners och insatser är fortsatt relevant32. Flera partners33 som bedrev 

stödverksamhet i relation till valprocessen drabbades av de repressiva åtgärder som regimen vidtog. 

UNDP-programmet stannade av helt, valobservationskoalitionen som DGFII stödde förklarades 

olaglig och de enskilda CSO:er som ingick fick sedan ingen ackreditering hos valkommissionen. 

Nyckelpersonal vid DGFII nekades inresa och civilsamhällespartners till både DGFII och UNW blev 

utpekade som terrorfinansiärer och fick sina bankkonton frysta. Därutöver har DGFII fortsatt utsatts 

för smutskastning i media. Målsättningar inom de Sida-stödda samarbetena kring valprocessen kunde 

därmed inte alla nås, vilket dock inte betyder att stöden inte var relevanta, snarare tvärtom.  Stöd 

genom OHCHR bidrog till kapacitetsstöd för människorättsförsvarare i landet och OHCHR spelade en 

avgörande roll för inrättandet och konsolideringen av nätverket för kvinnliga MR-försvarare34. MR-

försvarare stöds även genom DGFII och genom globalt tematiskt Sida-stöd35.  

OHCHR rapporterar om MR-överträdelser i spåren av de covid-19-relaterade åtgärder som vidtagits 

och i relation till valen. Inom området för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESCR) har 

OHCHR lanserat en resurshandbok som använts av rättsinstanser när domar formulerats. Vidare har 

OHCHR bidragit till att utveckla ett utkast till en nationell handlingsplan för” Business and Human 

Rights”, vilket var en rekommendation i 2016 års Universal Periodic Review36. 

 

3.1.2 Mål 1.2: Förbättrade förutsättningar för ett fredligt samhälle, stärkt 

rättssäkerhet och förbättrad tillgång till rättvisa 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet under året i huvudsak gått bakåt.  

Markrättigheter, straffrättsprocesser och/eller politiska händelser utgör fortsatt orsaker till konflikt. 

Detta blev inte minst tydligt i samband med valet som präglades av våldsamheter, förstörelse av 

egendom, personskador och även dödsfall. Kränkningar av mänskliga rättigheter har varit vanligt 

förekommande. Efterlevnaden av covid-19-restriktioner har använts som instrument för kontroll av 

oppositionens förehavanden och kampanjarbete. Ett flertal rättsprocesser har inletts men bedömts 

sakna juridisk grund. Den upplevda godtyckligheten har givit upphov till missnöje och spänningar, 

vilka ofta mötts med våld från säkerhetsstyrkor och polis. Valresultatet överklagas av oppositionen37, 

som hävdar valfusk och oegentligheter. Oppositionspartiet NUP:s presidentkandidat sattes på valdagen 

och tio dagar framåt i husarrest utan rättslig motivering. 

 

32 Kärnstöd till UN Women, OHCHR, Democratic Governance facility (DGFII) samt UNDPs valstöd.  
33 DGF II, UNDP valstöd samt UN Women.  
34 OHCHR Annual Report Jan – Dec 2019, June 2020, sid. 28, UM2017/37965/KAMP (insatsnr. 11724). 
35  T.ex. Defend Defenders genom strategin för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati 

och rättsstatens principer, 2018–2022. 
36 OHCHR Annual Report Jan – Dec 2019, June 2020, sid 29-30, UM2017/37965/KAMP (11724). Planen är godkänd av ministeriet för 

socialpolitik och jämställdhet och ska antas av regeringen under året, efter att dess finansiering tydliggjorts. 
37 Även vid tidigare val (t.ex. 2011, 2016) har valresultatet överklagats av oppositionen. 
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Tidigare under året ökade antalet frihetsberövanden rent allmänt38 men även av exempelvis HBTQ 

personer. Högsta domstolen förklarade emellertid arresteringarna av ett 20-tal HBTQ-personer som 

lagstridiga och viss kompensation utdömdes. Dessutom frigavs, några dagar före valet, runt 100 

personer som suttit frihetsberövade sedan oroligheter 2017. Tillgången till rättvisa har påverkats under 

pandemin. Nedstängningen och reserestriktioner innebar att rättsliga prövningar inte kunde ske som 

planerat. Endast en bråkdel av rättsväsendet hade förmåga och kapacitet att övergå till digital form. 

Jurister och advokater ansågs under pandemins första skede inte vara ”nödvändig personal”, vilket 

hindrade dem från att nå människor som gripits eller arresterats. Dessa personer berövades därmed 

rätten till en försvarare. Som en följd lades än mer ärenden på hög och tiden i arrest eller häkte i 

väntan på rättslig prövning förlängdes.  

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant.  

Portföljen bedöms relevant efter att ha kompletterats med en ny insats för att främja fredliga samhällen 

i regionerna Nord, Väst, West Nile och Karamoja39. I övrigt bidrar sex andra insatser till strategimål 

1.240. Tillgång till rättvisa har stärkts genom att exempelvis DGFII partners under 2019 gav rättslig 

hjälp till 67 681 kvinnor, män, flickor och pojkar41, och genom UNW som nådde ca 15 000 kvinnor 

och män42. Även genom HiiLs partner’s innovationer som underlättar för människor att få rättslig 

hjälp43. OHCHR bistod regeringen bland annat i utvecklingen av den tredje nationella handlingsplanen 

angående kvinnor, fred och säkerhet och bidrog till att säkerställa att den grundas på en 

rättighetsbaserad ansats44. 

 

3.1.3 Mål 1.3: Stärkt kapacitet att förebygga könsrelaterat våld och diskriminering 

mot kvinnor och flickor 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går delvis framåt och delvis bakåt.  

Enligt en rad olika bedömare bidrog covid-19-restriktionerna till en ökad förekomst av könsbaserat 

våld. En rapport från Ministeriet för jämställdhet, sysselsättning och social utveckling visade att 3 280 

fall av våld i hemmet anmäldes till polisen under perioden 30 mars – 28 april45. Som jämförelse kan 

noteras att för 2019 var antalet anmälda fall i snitt drygt 1 000 per månad46. Även antalet fall av våld 

mot HBTQ-personer och/eller sexarbetare som rapporterats till rättshjälps-CSOs har nått högsta nivån 

hittills, från 405 fall under 2019 till 519 under 202047. 

Nedstängningens ekonomiska konsekvenser har drabbat kvinnor hårdare eftersom de är mer 

representerade i informell sektor och i tjänster med direkt kundkontakt, samt tenderar ha mindre 

ekonomiska marginaler. Trots förhållandevis progressiv lagstiftning på jämställdhetsområdet saknas 

 

38 ca 3 000 personer och sex personer sköts ihjäl. 
39 Peaceful Societies in Uganda, SaferWorld (12588). 
40 IDLO Community Justice program, HiiL Justice Innovations och Justice Innovations in a Pandemic, DGFII samt kärnstöd till UN Women 

och OHCHR.  
41 DGFII Annual Report Jan-Dec 2019, sid.36. UM2017/28132/KAMP (insatsnr. 10615). 
42 Angavs vid presentation på ambassaden av UN Women, 15 december 2020 (insatsnr. 11730). 
43 51180135 HiiL Justice Innovations Uganda. 
44 OHCHR Annual Report Jan-Dec 2019, 2020, sid. 23. UM2017/37965/KAMP (insatsnr. 11724). 
45 New Vision 30 April 2020https://www.newvision.co.ug/news/1518397/effects-covid-19-social-labour-sector   
46 https://www.upf.go.ug/wp-content/uploads/2020/04/Annual-Crime-Report-2019-Public.pdf?x45801 
47 Presentation vid möte Febr 04, 2021 med EU HRDef group av HRAPF, som ingår i nätverk av paralegals i landet. 

https://www.upf.go.ug/wp-content/uploads/2020/04/Annual-Crime-Report-2019-Public.pdf?x45801
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dock kapacitet för adekvat implementering. Sårbarheten för många samhällsgrupper har ytterligare 

förstärkts av 2020 års naturkatastrofer samt restriktioner kopplade till pandemin.  

Regeringsföreträdare gick under våren ut och fördömde våld i hemmen och uppmanade män att stödja 

sina fruar och familjer. Civilsamhällsaktörer verkade för att de åtgärder som företogs under pandemin 

skulle vara jämställda och genderneutrala. Mer tid hemma för alla i familjen kan även innebära 

positiva effekter och att fler hjälps åt med hushållssysslor. Ambassaden lanserade en kampanj 

(#quarantineDads) där ugandiska pappor delade med sig av positiva erfarenheter av att umgås mer 

med sina barn48.  

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant.  

Stöd genom framförallt fyra insatser49 bedöms bidra till strategimål 1.3, men även DGFII-stödda 

partners bidrar till målet. Ett långsiktigt påverkansarbete av Sida:s partner CEHURD har resulterat i en 

viktig dom av författningsdomstolen som ålägger regeringen att tillse att alla kvinnor som drabbas av 

svår eller problematisk förlossning ska erbjudas gratis vård vid alla offentliga 

akutsjukvårdsinrättningar. Domstolen slog också fast att tillgången till mödrahälsovård i alla offentliga 

vårdinrättningar är en universell rättighet och ska respekteras av regeringen. UNW:s genomförande av 

sin strategiska plan innefattar en rad delområden som bidrar till att stärka kapaciteten i landet att 

motverka diskriminering och könsbaserat våld, både hos rättighets- och ansvarsbärare. Stödet till det 

särskilda programmet mot könsbaserat våld (UNFPA+UNW) adresserar direkt kapaciteten i samhället 

att motverka våld och främja jämställdhet. Den årliga kampanjen mot GBV, ”16 Days of Activism”, 

genomfördes, om än i mer digital form, med en rad aktiviteter och god synlighet, med medverkan från 

ambassaden.  

 

3.2 Stödområde 2: Miljö, klimat och hållbar inkluderande 

ekonomisk utveckling 

3.2.1 Mål 2.1: Förbättrade förutsättningar för och tillgång till produktiv sysselsättning 

med anständiga arbetsvillkor, hållbart företagande och fri och rättvis handel 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt.  

Upp emot 3,3 miljoner människor kan komma att sjunka tillbaka in i fattigdom i takt med att deras 

inkomster minskar eller uteblir50. Med begränsat sparkapital, minskade remitteringar, bristande 

tillgång till lån samt få alternativa inkomstmöjligheter, återstår minskad konsumtion av exempelvis 

mat för många som enda handlingsalternativ. Det finns stor risk för en s.k. ”jobbfattig återhämtning” 

av ekonomin51. Inom den informella sektorn, som till majoriteten består av kvinnor och ungdomar, har 

sårbarheten visat sig vara särskilt hög.  

2019/2020 har visat på ett visst mått av strukturomvandling. Vissa sysselsättningsintensiva sektorer 

har utvecklats positivt (bland annat jordbruk) vilket kan få effekt på sysselsättningsgraden. Viss 

positiv utveckling noteras också vad gäller hållbart företagande särskilt vad gäller miljömässig 

 

48 https://si.se/en/quarantine-dads-2/ 
49 UNFPA och UN Women, CEHURD, IDLO, UN Women 
50 Beräkningar av Världsbanken, november 2020, Economic outlook 2020.  
51 Endast 25% av arbetarna är tillbaka i motsvarande grad av sysselsättning som innan nedstängningen, enligt beräkningar av EPRC 

(Economic Policy and Research Center) och UNCDF i oktober 2020. 
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hållbarhet där allt fler aktörer inför mer rigorösa bedömningar (inkl. användande av miljö-sociala och 

bolagsstyrningskriterier, ESG) av implementerande partners. Än så länge är det dock för tidigt för att 

säga om det kan komma att leda till en förändrad kontext för hållbart företagande. Trots de nämnda 

exemplen på positiv utveckling är den samlade bedömningen att utvecklingen som helhet går bakåt 

givet den mycket kritiska situationen för företagande och jobb-skapande. 

Pandemin har lett till minskad internationell efterfrågan och minskad export över lag. Ett undantag är 

dock kaffe, Ugandas viktigaste exportprodukt, där exporten nått nya rekord under 2020. Det drastiska 

fallet i turistsektorn, minskade utländska direktinvesteringar och fortsatta utmaningar för tillgång till 

marknader är fortsatt utmanande. Takten för produktivitetsökningar och industrialisering är fortfarande 

blygsam vilket påverkar handelsområdet. Pandemin har satt fokus på digitaliseringens roll och 

betydelse för utveckling, ett område med tydlig prioritering i den nya nationella utvecklingsplanen. 

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant 

I nära dialog med såväl nationella aktörer som andra givare har Sida verkat för att skapa 

förutsättningar för utveckling av en givargemensam fond administrerad av Världsbanken samt bidragit 

till ett ökat fokus på systemiska ansatser på sysselsättningsområdet samt stärkt fokus på ekonomiska 

rättigheter.  Viss fokusering i portföljen på strategiskt utvalda sektorer/värdekedjor har givit stärkt 

genomslag i dialogen med partners samt stärkt kopplingarna till flera av områdets resultat, ex. 

sysselsättning och handel.  

Inom ramen för stödet till en givargemensam jordbruksfond har Sida bidragit till skapande av drygt 

2200 jobb52. Särskilt goda resultat för sysselsättning kan kopplas till kaffesektorn, en sektor som också 

visat sig stärka ekonomisk egenmakt för kvinnor och där exporten ökat även under pandemin. Inom 

jordbrukssektorn har flera av de jordbruksprodukter som den givargemensamma jordbruksfonden 

satsat på stått för den största genomsnittliga ökningen i export 2014-201853. Initiativ med fokus på 

grön tillväxt utgör 35 procent av de sektorövergripande investeringarna in fonden. Stärkt fokus på 

ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet kan också ses i flera insatser, bland annat genom ökad 

tonvikt på detta i bedömning och genomförande av partners insatser.54 Framväxt av aktörer inom 

förnybar energi bidrar också till portföljens sysselsättningsresultat55. Under första halvåret 2020 

rapporterades här skapandet av nästan 500 jobb och positiv utveckling med nära 1900 

uppdragsbaserade jobb (exempelvis som försäljningsagenter)56. Genom stärkt fokus på tillgång till 

energi för produktiva syften57 förväntas sysselsättningsresultat såväl som produktivitet och 

konkurrenskraft kunna stärkas ytterligare framöver. Nämnas kan även att nya digitala lösningar 

sprungna ur covid-19 pandemin skapat förutsättningar för ungdomssysselsättning samt tillgång till 

marknader genom introducering av digitala lösningar för matleveranser samt transporter inom 

jordbrukssektorn i urbana miljöer58.  

 

52 Årsrapport 2019 från Agriculture Business Initiative (aBi Development), insatsnr. 51180110. 
53 Årsrapport 2019 (s.11) från Agriculture Business Initiative (aBi Development), insatsnr. 51180110 
54 Årsrapport 2019, (ESG) Environmental and social governance, Agriculture Business Initiative (aBi Development), insatsnr. 51180110 
55 Exempelvis i insatsen Beyond the Grid fund for Africa (insats 12534) och i en energigaranti med Stanbic Bank (insatsnr. 51180131). 
56 Renewable Energy Challenge Fund, UNCDF, Halvårsrapport 2020, Insatsnr. 51180122 
57 Beyond the Grid Fund for Africa, Insatsnr. 12534 
58 Connect Rural Uganda- leaving no one behind in the digital era, UNCDF, Samarbete med motorcykelföretaget Safe Boda, Insatsnr.11620.  
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3.2.2 Mål 2.2: Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemtjänster, ökad 

motståndskraft mot klimatförändringar samt ökad hållbar produktivitet och 

produktion i jordbruket 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går delvis framåt och delvis bakåt.  

Ugandas ekonomi är starkt beroende av naturresurser som vatten, skog, våtmarker, land och mineraler. 

2019/2020 uppvisade negativ utveckling kopplat till överfiske, försämrade syrenivåer i Victoriasjön, 

utsläpp och skogsavverkning. Avskogning är en särskilt stor utmaning (också påverkad av snabb 

befolkningsökning) och skogsarealen har minskat från 24 procent till 9 procent av landets yta under de 

senaste 30 åren. Viss positiv effekt av återplantering börjar emellertid synas. Den ökning av 

jordbrukssektorns bidrag till BNP59 som noterades 2019 förklaras huvudsakligen av de 

väderförhållanden som rådde under året. Regeringens och givarkollektivets miljö- och 

klimatsatsningar har varit otillräckliga. De program och projekt som designats har ofta varit i mindre 

skala och rört avgränsade geografiska områden. 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.  

Ugandas naturresurser har satts under stor press med anledning av covid-19. Produktiviteten har under 

vissa månader minskat men jordbrukssektorn visade sig vara förhållandevis resilient även om 

restriktioner påverkade exempelvis transport, logistik och import/export flöden av ex. 

jordbruksprodukter. Skyddet av naturresurser har dock minskat och illegala aktiviteter kopplade till 

skog och vilda djur kan få långvariga effekter för såväl klimat och biologisk mångfald som 

djurbestånd och turism.  

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant.  

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

som specifika insatser som direkt syftar till att stärka produktivitet i jordbruket60. Resultaten förväntas 

ytterligare stärkas genom Sidas stöd till den givargemensamma fonden för hållbar 

naturresursanvändning kopplat till turism som avtalades under 202061. Vidare förväntas en insats som 

avtalades i juni 2019 med fokus på digitalisering inom bland annat jordbruk att bidra till 

måluppfyllelse. Med en marknadssystemisk ansats förväntas UNCDF mobilisera såväl kapital som 

innovationer genom privat sektor.   

Under 2019 har Sida, genom stöd till en givargemensam jordbruksfond bidragit till att inkomster för 

de jordbruksfamiljer som berörts av insatsen har ökat. Insatsen har bidragit till bättre produktkvalitet, 

produktion av större volymer samt bättre tillgång till marknader62. Kvinnors utsatthet och bristande 

motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar adresseras särskilt av Food and Agriculture 

organisation (FAO) i denna insats som genomförs i två av Ugandas allra fattigaste regioner, Karamoja 

 

59 Statistik från omräkning av budgeten oktober 2019 (samt viss analys av Världsbanken inför Economic Outlook februari 2020) där 

jordbrukssektors andel av BNP beräknas till 24,2%.   
60 Årsrapport 2019, Agriculture Business Initiative, aBi, insatsnr. 5118010 och Climate Resilience Livelihood Opportunities for Women 

Economic Empowerment, FAO Insatsnr. 11530.  
61 Investing in forests and protected areas for climate smart development, phase 1 (insatsnr 12846). Fokus på hållbar naturresursanvändning 

kopplat till turism-sektorn. 
62 Agriculture Business Initiative, aBi Development, insatsnr. 51180110. 
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och West Nile. Stödet är fortfarande i en designfas och synbara och konkreta resultat förväntas uppnås 

under 2020 och rapporteras 2021.  

Satsningar på övergången till förnybar energi stärker områdets resultat överlag, exempelvis motsvarar 

försäljningen av produkter inom en Sida stödd fond63 en klimatkompensering motsvarande 524 ton 

koldioxid.   

3.2.3 Mål 2.3: Ökad motståndskraft hos fattiga människor inklusive i 

flyktingmottagande samhällen 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går delvis framåt och delvis bakåt.  

Bristande ekonomisk, social och miljömässig motståndskraft präglar stora delar av det ugandiska 

samhället. 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 barn, men även 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.  

2020 har satt fokus på resiliensfrågor, inte minst givet covid-19-pandemins utbredning men också 

kopplat till miljö- och klimatfaktorer. Fattiga människors involvering i småskaligt jordbruk kan 

förklara den relativt starka motståndskraft (exempelvis nutrition) för människor på landsbygden som 

trots allt uppvisats under pandemins mest intensiva månader med nedstängning av ekonomin. För 

människor i urbana miljöer däremot, ökade sårbarheten i flera av fattigdomens dimensioner, 

exempelvis som ett resultat av bristande leveranser av livsmedel och tillgång till alternativa 

inkomstmöjligheter. Ekonomins mekanismer för återhämtning är dock fortsatt bristfälliga och leder till 

sårbarhet bland såväl fattiga som mer ekonomiskt välbeställda ugandier.  

Portfölj  

Sida bedömer att portföljen är relevant  

Portföljöversynen som genomfördes i slutet av 201964 synliggjorde att resiliens på ett bra sätt 

integrerats i portföljen och att ökad tonvikt lagts på flyktingar som målgrupp.65 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 DRC66. Under 2020 beräknas 

exempelvis 14500 människor ha fått tillgång till rent vatten67. Sidas stöd till UNCDF som kommit på 

plats under 2020 har flyktingar som primär målgrupp i syfte till att genom digitalisering stärka 

finansiell inkludering samt resultat inom hälsa, utbildning och jordbruk68. Ytterligare en insats69 i norra 

 

63 Challenge fund for renewable energy, UNCDF, insatsnr 51180122.  
64 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 bl.a lett till beslut om stärkt 

fokus på hållbar naturresursanvändning.  
65 MDPA mappning, december 2019, 10 (av 20) insatser i Sidas portfölj har ex. flyktingar som målgrupp.  
66 MIRP, insats 12835. Mutual and Interrelated Resilience programme.  
67 MIRP, insats 12835. Mutual and Inter-related Resilience Programme, Årsrapport 2019. 
68 Connect Rural Uganda- leaving no one behind in the digital era, UNCDF, insatsnr. 11620.  
69 Food and Agriculture Organization (FAO), insatsnr. 11530.   
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Uganda har kommit på plats som förväntas bidra till förbättrad vattenresurshantering, förbättrade 

försörjningsmöjligheter, ekonomisk egenmakt för kvinnor samt förbättrad hälsostatus. Satsningar 

inom andra strategiområden som på sociala skyddsnät för barn70 samt förbättrad mödrahälsa71 bidrar 

också till stärkt resiliens för exempelvis flyktingar och gravida kvinnor.  

Portföljens utveckling i riktning mot jobbskapande och ökad energitillgång förväntas också bidra till 

stärkt ekonomisk och miljömässig motståndskraft.  

3.2.4 Mål 2.4: Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet 

Strategimål  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går delvis framåt och delvis bakåt.  

Idag saknar cirka 70 procent av den ugandiska befolkningen tillgång till modern energi. 

Målsättningarna i den nationella utvecklingsagendan på energiområdet72 är dock tydliga, inte minst 

v.g. generering av vattenkraft. Tillgången till energi har ökat relativt snabbt, från 15 procent 2013 till 

28 procent 2019, men Uganda ligger fortfarande mycket långt under genomsnittet i Afrika söder om 

Sahara (42 procent). Tillgången till energi är en särskild utmaning på landsbygden och i peri-urbana 

miljöer. För att nå 100 procent av hushållen i enlighet med målsättningarna i Agenda 2030/SDG 7 

behövs över tio miljoner anslutningar.  

Under 2019/2020 har Uganda ökat sin elproduktion73 men utmaningar kvarstår för att tillgängliggöra 

genererad el, inte minst för produktiva syften. Bristen på el har fortsatt negativ inverkan på 

företagsamheten i städerna såväl som på landsbygden. Elbristen begränsar också på andra sätt 

människors möjligheteter att försörja sig och 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  

Sida bedömer att portföljen är relevant  

Sidas portfölj bidrar till att öka tillgången till förnybar energi och stödjer innovationer som ökar 

tillgång till energi samt energieffektivitet. Under 2020 aktiverades utlåning från en Ugandisk bank där 

Sida gått in med en garanti74. Syftet är att öka förutsättningar för energiföretag att skala upp sin 

verksamhet med inriktning både på hushåll och produktiva syften. Målsättningen är att mobilisera 

ytterligare privat kapital för utvecklingsändamål. Resultat kopplade till uppskalning har dock fördröjts 

eftersom banker tvingats begränsa sin verksamhet och företag inte haft tillgång till kapital i samma 

utsträckning under pandemin. Sida har också under 2020 signerat ett avtal med Nordic Environment 

Finance Cooperation (NEFCO) för att genom ”Beyond the Grid fund” öka tillgången till förnybar 

energi för de som inte har tillgång till elnätet samt stimulera marknads- och företagsutveckling vad 

avser generering och distribution av el. Inom ramen för en challenge fund för förnybar energi har avtal 

med sex nya företag skapat förutsättningar för såväl nya lösningar som uppskalning av befintliga 

lösningar75. Nära 19.000 nya anslutningar till sol-el har skapats och lösningar för soldrivna 

 

70 Sociala Skyddsnät, WFP/Unicef, insatsnr. 11739 
71 Reproductive Maternal and Child Health services/WB, insatsnr 10191 och Improving maternal, newborn and Child Health, insatsnr 10717. 
72 National energy policy 2019 
73 Total kapacitet uppgår till 1800MW inklusive genom och utanför ordinarie elnät.  
74 Renewable energy Guarantee - Uganda, Stanbic Bank, insatsnr. 51180131. 
75 Årsrapport 2018, Renewable Energy Challenge fund, United Nations Capital Development fund (UNCDF), insatsnr 51180122 samt 

Halvårsrapport 2019.  
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vattenpumpar och kylskåp har utvecklats, liksom tillgång till miljövänligare spisar och 

biogasanläggningar. Arbete med att i konkurrens söka ny partner inom energieffektivitet påbörjades 

under 2020 och fortsätter 2021. En ny insats väntas ytterligare stärka portföljens relevans.  

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  

Den senaste officiella statistiken visar en positiv trend för flera centrala hälsoindikatorer under 

perioden 2011–2016. Mödradödligheten minskar, liksom spädbarnsdödligheten och 

barnadödligheten76( om än från höga nivåer) och tillgången till säkert dricksvatten ökar. Under 2021 

genomförs en ny nationell folkhälsoundersökning vars resultat blir mycket intressanta. Det finns 

tydliga indikationer på att covid-19 har haft negativ inverkan på jämlik tillgång till hälso- och sjukvård 

vilket motiverar förändring från gult till rött trafikljus. De initialt långtgående nationella 

restriktionerna slog hårt mot en stor del av befolkningen med negativ inverkan på både vårdutbud och 

vårdsökande beteende. Exempelvis rapporteras en stor minskning av barnvaccinationer och av antalet 

HIV-exponerade nyfödda som får antiretroviral behandling. En ökning av mödradödlighet befaras 

även på grund av ett minskat antal förlossningar på hälsokliniker77, samt en ökning av 

tonårsgraviditeter. På ett mer övergripande plan har pandemin naturligtvis även haft negativ inverkan 

på de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa, med sannolikt mer långsiktigt negativa effekter.  

Portfölj  

Portföljen är fortsatt relevant och väl anpassad till strategins målsättningar med tonvikt på mödra- och 

barnhälsa. Omprogrammering av avtalade medel samt beslut om utökning av stöd möjliggjordes under 

våren genom tidig dialog med UNICEF som hade kapacitet att både stödja den nationella responsen 

och motverka negativa sekundäreffekter78. Genom denna flexibla ansats har Sida bidragit både till 

direkt covid-19-respons och till upprätthållande av grundläggande hälso- och sjukvård med fokus på 

mödra-, barn- och ungdomshälsa. Detta bland annat genom förbättrat infektionsskydd på 

vårdinrättningar samt uppgradering av infrastruktur för vatten och sanitet. Tillgång till rinnande vatten 

och möjlighet att kunna tvätta sig är särskilt viktigt för att förhindra smittspridning bland patienter, 

vårdpersonal och anhöriga. Övrig planerad verksamhet har utöver mindre förseningar endast i 

begränsad utsträckning påverkats av covid-19. Den planerade portföljanalysen sköts fram till 2021 då 

avtalsförlängningar och medeltillförsel skett under 2020 och utrymmet för nya insatser därmed 

uppkommer först under 2022.  

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 flera avseenden 

fortsatt kontroversiella i det ugandiska sammanhanget. Motståndet som växte sig starkt i USA och 

som kom att resultera i återinförande av ”the Global Gag Rule” har fått fäste i Uganda och USA sågs 

 

76 Mödradödlighet: från 438 till 336/100,000 födslar. Spädbarnsdödlighet: från 54 till 43/1000. Barnadödlighet: från 90 till 64/1000. 
77 10%-ig minskning när man jämför mars-april 2019 med mars-april 2020. 
78 Insatsnr. 10717, UNICEF maternal & newborn health West Nile 2017-21 
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innan det amerikanska presidentvalet 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 

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. Covid-19-relaterade 

restriktioner har lett till rapporter om en ökning av såväl könsrelaterat våld som tonårsgraviditeter, 

samt till sämre tillgång till SRHR-tjänster framförallt för ungdomar. Nationell statistik saknas dock 

gällande hur covid-19 har påverkat SRHR-situationen.  

Portfölj  

Portföljen bedöms som fortsatt relevant och väl sammansatt. Flera insatser bidrar på olika sätt till 

strategimål 3.2 varav en ny insats med fokus på påverkansarbete inom SRHR som påbörjades i januari 

2020. 79 Insatsen kompletterar resten av portföljen som har starkare fokus på tillgång till SRHR-

tjänster. CEHURD som är avtalspartner har haft en viktig roll under pandemin med att nå ut med 

SRHR- och covid-19-relaterad information. Genom sina jurister har man även genom rättsliga tvister 

kunnat påverka regeringens prioriteringar och öka fokus på mödravård, samt tillgång till SRHR-

tjänster även under pandemin. Alla insatser har på grund av covid-19-restriktioner varit tvungna att 

vara flexibla i genomförandet och har styrt om framförallt aktiviteter planerade på lokalnivå till olika 

typer av mediaplattformar. Inte minst radio har visat sig vara speciellt viktigt för att nå ut. En insats 

med fokus på att bygga motståndskraft i flyktingområden inom strategiområde två bidrar också till 

målet genom att exempelvis öka tillgång till soldriven el för att minska risken för könsbaserat våld vid 

utsatta platser samt stärka strukturer för rapportering av SRHR i flyktingområden.  

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. Mot bakgrund av 

redan omfattande barnfattigdom är effekterna av covid-19 särskilt oroväckande inom detta område. 

Det finns positiva tecken på att regeringen inser vikten av utbyggda nationella skyddsnät, men inte ens 

under pågående pandemi har man varit beredd att i någon större omfattning acceptera exempelvis 

ovillkorat kontantstöd för att dämpa de negativa sekundäreffekterna. Detta trots omfattande evidens 

som visar på mycket god effekt.  

Portfölj  

Portföljen är relevant och den integrerade ansatsen med fokus på flyktingars motståndskraft bidrar 

även till måluppfyllelse inom andra strategiområden (t.ex. mål 2.3). Insatsen inom socialt skydd och 

hälsa i flyktingmottagande områden har under året gått in i genomförandefasen.80 Hälsokomponenten 

är till stor del en fortsättning av pågående UNICEF-stöd men med utökat fokus på nutrition och 

stärkande av hälsosystem. Inriktningen på sociala trygghetssystem, med fokus på såväl långsiktigt 

systemstärkande som direktstöd till hushåll, väntas skapa goda förutsättningar för resultat för de allra 

fattigaste på både på kort och lång sikt. Inom komponenten för social trygghet godkändes en större 

omprogrammering med utbetalning av ovillkorat kontantstöd till 62,470 gravida och ammande 

kvinnor samt barn under två år, i syfte att lindra direkta och indirekta effekter av pandemin. Av 

mottagarna är 59 procent flyktingar och 41procent ugandier. Omprogrammeringen innebär att en del 

 

79 Insatsnr. 51180092 - Joint Advocacy for SRHR in Uganda (JAS programme) 
80 Insatsnr. 11739 – WFP/UNICEF Joint Programme on Social Protection in Uganda 2019-2023 
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av tidigare planerad verksamhet skjutits upp till 2021, samt kan komma att reduceras i omfång. Sida 

överväger att tillföra nya medel senare under avtalsperioden för att väga upp för detta. Även inom 

hälsokomponenten som implementeras av UNICEF genomfördes en omprogrammering, för att stödja 

den nationella responsen och motverka negativa sekundäreffekter. 

4. Implikationer  
Den senaste tidens utveckling har tydligt visat på strategiområdenas relevans och den viktiga roll 

Sverige kan spela inom respektive område. Följande kontextförändringar bedöms emellertid vara av 

särskild vikt att bevaka med anledning av dess möjliga implikationer för innevarande strategiperiod:  

• Minskat demokratiskt utrymme och missnöje efter valen med inskränkning i yttrandefrihet och 

tillgång till information. Valresultaten har lett till stort missnöje hos den unga väljarkåren, inte 

minst i urbana miljöer, vilket riskerar påverka säkerhetsläget på flera sätt. En situation med fortsatt 

smutskastning, hot och våld mot kritiska röster riskerar leda till ytterligare självcensur och till att 

dessa röster tystnar.  

• Bristande inkludering av sårbara grupper i landets fortsatta utveckling. Den försämrade 

situationen för kvinnors mänskliga säkerhet genom ökad våldsprevalens (GBV) samt den alltmer 

utmanande situationen för sårbara grupper att göra sin röst hörd, exempelvis för unga och inom 

SRHR, är centrala områden som strategigenomförandet fortsatt behöver förhålla sig till.  

• Fortsatt negativ korruptionstrend. Covid-19 pandemins särskilda budgetallokeringar och 

upphandlingar, genomförandet av valet inklusive valkampanj, samt en alltmer bristande 

transparens i statens budgetprocess har aktualiserat behovet av givargemensam dialog kopplad till 

insyn och korruption.  

• Föränderlig politisk ekonomi. Ett ökande antal presidentdirektiv har fattats under 2020 som direkt 

påverkar (och ofta står i strid med) redan beslutade policys. Detta, ihop med en mängd 

tilläggsbudgetar, förändrar det politiska landskapet och gör politiska beslut allt mer frånkopplade 

från fakta, evidens och fastlagd inriktning i NDPIII.  

Givet förändringarna i strategisammanhanget (se även kapitel 2) samt måluppfyllelse inom de 

olika strategiområdena (se kapitel 3) föreslås att följande prioriteras i det fortsatta 

strategigenomförandet:  

• Bibehållet fokus på multidimensionell fattigdom, bland annat genom intensifierad dialog med 

partners om fattigdomens olika dimensioner och orsaker samt bevakning av urbaniseringstrendens 

påverkan på samtliga strategiområden.  

• Bibehållet nära samarbete med den politiska sektionen, givare och nationella aktörer för att 

utforska möjligheter att kraftsamla kring de hållbara utvecklingsmålen och Agenda 2030.  

• Tillsammans med politiska sektionen, bibehålla hög profil inom demokratiområdet. Det sker bl.a. 

genom högnivådialog med regeringsföreträdare och andra politiska grupperingar, publika 

evenemang (bl.a. inom ramen för demokratisatsningen) och deltagande i olika relevanta fora. 

Bibehålla en nära dialog med det civila samhället och särskilt MR-försvarare. 

• Stärka den svenska närvaron och rösten inom miljömässig, social och ekonomisk resiliens samt 

frågor kopplade till nexus mellan humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete.  

• Stärkta ambitioner vad gäller samarbete med näringslivet som en aktör i utvecklingssamarbetet 

och i arbetet med bredare relationer.  

• Utforska och pröva nya metoder för ambassadens uppföljning med utgångspunkt i de restriktioner 

som covid-19 ger vid handen.  
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