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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 

 

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 2021. 
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genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver lyftas till UD. 

”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 
Strategin för Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet omfattar totalt 11 

bilaterala (Albanien, Armenien, Belarus, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Kosovo, Moldavien, 

Nordmakedonien, Serbien, Turkiet och Ukraina) och ett regionalt fönster. Inom strategin finns totalt 

tre stödområden och 16 mål. Varje landfönster arbetar mot alla eller ett urval av målen och har en 

separat årlig rapportering till UD och dessutom finns en rapportering som täcker det regionala 

samarbetet. Föreliggande rapport täcker således endast det bilaterala fönstret för Turkiet som har 2 

stödområden och 6 mål. Strategin gällde ursprungligen för perioden 2014-2020, men har förlängts 

tom 2021. 

  

 
 

Mål3  Portfölj4 

Stödområde 1: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad 
rättsstat med inriktning på stärkt offentlig förvaltning och rättsväsende 
 

1. En offentlig förvaltning med administrativ kapacitet att genomföra 
reformer för EU-närmande med tonvikt på grundläggande rättigheter 
 

   

2. Ett mer effektivt rättsväsende som i högre utsträckning garanterar rätten 
till en rättvis rättegång i enlighet med europeisk standard 
 

   

3. Minskat könsrelaterat våld    

Stödområde 2: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad 
rättsstatad med fokus på ökad åtnjutning av mänskliga rättigheter och stärkta möjligheter 
att utöva ett demokratiskt inflytande 

 

4. Ett mer pluralistiskt civilsamhälle med stärkt folklig förankring som 
främjar demokratiskt ansvarsutkrävande 
 

   

5. Att Turkiet i högre utsträckning uppfyller internationella och nationella 
åtaganden om mänskliga rättigheter, jämställdhet (inklusive EU:s strategi 
för jämställdhet och icke-diskriminering 
 

   

6. Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att forma 
samhället och sina egna liv 

   

  

 

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:  
8 922 MSEK5 

Utbetalat belopp hittills:  
9 072 MSEK, varav 462 MSEK för 
Turkiet  

Antal insatser 2020: 
33 för Turkiet 

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Utvecklingen vad gäller demokrati, rättsstatens principer, jämställdhet liksom mänskliga fri- och 

rättigheter var fortsatt negativ under 2020.6 Pandemins effekter på samhället innebar därtill att 

fattigdom och social utsatthet ökade.7 Nedan lyfts ett par händelser och trender från året som illustrerar 

utvecklingen. 

Demokratin i Turkiet betecknas sedan 2018 av IDEA som en s.k. ”hybridregim”.8 2018 infördes 

presidentsystem i Turkiet som innebar stärkt centralmakt med begränsade kontrollmekanismer. 

Parlamentets möjlighet att bedriva lagstiftningsarbete försvagades och dess kontrollfunktioner 

begränsades.9 Presidenten fick stora befogenheter att utse och avskeda höga tjänstemän utan 

parlamentarisk insyn.10 Trenden mot ökad centralisering fortsatte under 2020.11 Ett exempel var 

inrikesministeriets beslut att stoppa vissa oppositionsledda kommuners initiativ att samla in medel till 

stöd för småföretagare och fattiga som drabbats hårt under pandemin. Borgmästarna i Ankara och 

Istanbul blev därefter åtalade för dessa initiativ som ansågs ligga utanför deras mandat.12 Presidenten 

nyttjade sin makt att tillsätta och avsätta höga tjänstemän och bytte t ex under året åter ut chefen för 

centralbanken. Den mest kontroversiella utnämningen gällde dock rektorn för det välrenommerade 

Boazigiuniversitet som har tydlig politisk koppling till regeringspartiet. Denna illustrerar hur centrala 

utnämningar även kan inskränka akademisk frihet.13 

Demokratin undergrävdes genom fortsatt ifrågasättande av oppositionspartiet HDPs legitimitet. Ett 

antal borgmästare och andra valda kommunpolitiker främst från HDP arresterades och ersattes av 

förvaltare. Regeringens stödparti MHP driver på för en regelrätt stängning av partiet med hänvisning 

till påstådd koppling till terrorism.14 En ny stor våg av arresteringar av HDP-företrädare följde efter att 

tretton turkiska medborgare, som varit i fångar en längre tid hos PKK, dödades i Irak i februari 2021 i 

samband med en turkisk militär operation i området. 

 

 

5 Totalt strategibelopp för hela den regionala strategin 
6 Sammanfattning av den utveckling som beskrivs mer ingående i efterföljande avsnitt av denna rapport med hänvisningar till EU-

Kommissionens framstegsrapport 2020 liksom olika internationella index för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och 

jämställdhet 
7 Turkey Economic Monitor, Adjusting the Sales, August 2020,World Bank Group, s. 10 Turkey-Economic-Monitor-Adjusting-the-Sails.pdf 

(worldbank.org) 
8 Taking Stock of Global Democratic Trends Before and During the Covid-19 Pandemic, s.5 
9 Presidential Government System in the Wake of 2021: Executive and Legislative Functions s.4 
10 Presidential Government System in the Wake of 2021: Executive and Legislative Functions s.4 
11 Presidential Government System in the Wake of 2021: Executive and Legislative Functions, December 2020, Checks and Balances 

Network,  CHSde-Yasama-ve-Yurutme-Raporu-2021.pdf (dengedenetleme.org) s.3 
12 The Political and Economic Impact of the Coronavirus in Turkey, October 2020, Edam, s. 12 The-Political-and-Economic-Impact-of-the-

Corona-Virus-in-Turkey.pdf (edam.org.tr) 
13 'Neoliberal authoritarianism at its best': Boğaziçi University academics defy Erdoğan's rector appointment (duvarenglish.com) 
14 Bahçeli grup toplantısında konuştu: Gara'dan sonra her şey farklı olacak (cumhuriyet.com.tr) 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34318/Turkey-Economic-Monitor-Adjusting-the-Sails.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34318/Turkey-Economic-Monitor-Adjusting-the-Sails.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://dengedenetleme.org/wp-content/uploads/2020/12/CHSde-Yasama-ve-Yurutme-Raporu-2021.pdf
https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2020/11/The-Political-and-Economic-Impact-of-the-Corona-Virus-in-Turkey.pdf
https://edam.org.tr/wp-content/uploads/2020/11/The-Political-and-Economic-Impact-of-the-Corona-Virus-in-Turkey.pdf
https://www.duvarenglish.com/neoliberal-authoritarianism-at-its-best-bogazici-university-academics-defy-erdogans-rector-appointment-news-55763
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bahceli-grup-toplantisinda-konustu-garadan-sonra-her-sey-farkli-olacak-1814108
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Turkiets ekonomi drogs fortsatt med stora strukturella utmaningar och pandemin ledde till ökad 

arbetslöshet, inte minst bland unga och kvinnor.15 Hälsosystemet visade sig relativt starkt under 

pandemin tack vare betydande investeringar under lång tid, inklusive i ett stort antal 

intensivvårdsplatser.16  

Turkiska läkarförbundet krävde mer transparens i pandemistatistiken vilket delvis och gradvis kom till 

stånd.17 Kritiken togs dock inte väl emot och regeringen tog sedermera initiativ till lagförslag som kan 

antas försvaga läkarförbundets fristående ställning.18  

Utrymmet för det fristående civilsamhället fortsatte att minska.19 De s.k. Gezi-rättegångarna20 och det 

fortsatta kvarhållandet i häkte av Osman Kavala, en välkänd civilsamhällesaktivist och företagare, 

trots Europadomstolens uppmaning att släppa honom, hade en avskräckande effekt. Nya hårdare 

administrativa krav och restriktioner för CSOs som tillkom genom ändringar i NGO-lag och lag om 

insamling illustrerar utvecklingen.21 En ny lag om sociala medier från juli 2020 kan komma att leda till 

begränsad tillgång till vissa kanaler.22 Trots utmaningarna är turkiskt civilsamhälle fortsatt livskraftigt. 

En studie från Third Sector Foundation (TUSEV) visade att CSOs under 2020 utvecklade sin 

kapacitet, bl. a genom ökad digitalisering och hittade nya metoder för att fortsätta sin verksamhet trots 

utmaningarna. CSOs som arbetar direkt med de allra fattigaste och utsatta tycks dock ha försvagats.23  

Jämställdheten är på tillbakagång i Turkiet och under 2020 föreslog olika regeringsföreträdare på nytt 

att Turkiet ska frånträda Istanbulkonventionen eller begära undantag med hänvisning till att den skulle 

utgöra ett hot mot landets familjevärderingar.24 Kvinnorörelsen är dock fortsatt stark och mobiliserade 

brett till stöd för konventionen vilket sannolikt bidrog till att förslagen inte togs vidare, i alla fall inte 

denna gång. Kvinnoorganisationerna var dock fortsatt under stort tryck. Många jämställdhetsaktivister 

arresterades och flera demonstrationer till stöd för jämställdhet förbjöds.25  

Under året ökade även HBTQI-personers utsatthet, bl.a. genom stigmatiserande uttalanden från chefen 

för landets religionsmyndighet, Ali Erbas, liksom från flera regeringsföreträdare. En rättsutredning 

öppnades mot Ankaras advokatsamfund som menade att Erbas uppmuntrade till hets mot folkgrupp. 26 

 

15 Poverty and Shared Prosperity 2020, Reversals of Fortune s.1, Poverty and Shared Prosperity 2020 (worldbank.org) 
16 Kemal Kirişçi, juli 2020, Reopening the World: As the country normalizes, COVID-19 strains Turkey’s economy and politics 

(brookings.edu) 
17 The Political and Economic Impact of the Coronavirus in Turkey, EDAM October 2020, s. 14 
18 Türk Tabipleri Birliği: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'terörle iç içe' dediği TTB'nin yapısı için hangi değişiklikler gündemde? - BBC News 

Türkçe 
19 European Commission Staff Working Document, Turkey 2020 Report, European Commission, October 2020, s. 5, turkey_report_2020.pdf 

(europa.eu) 
20 Efterspelet till folkliga protester i Istanbul 2013 fortgår, bl. a genom åtal mot ett antal personer som myndigheterna ser som ansvariga för 

illegala protester 
21 Turkey: Draft Law Threatens Civil Society | Human Rights Watch (hrw.org), Expression under threat: New law to censor social media - 

CIVICUS - Tracking conditions for citizen action 
22 Sosyal medya yasası: Kullanıcılar yeni düzenlemeden nasıl etkilenecek? - BBC News Türkçe 
23 The Impact of Covid-19 Outbreak on Civil Society, TUSEV, October 2020,  s.17 THE_IMPACT_OF_COVID-

19_OUTBREAK_ON_CIVIL_SOCIETY_-_II.pdf (tusev.org.tr) 
24 Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi için talimat (gazeteduvar.com.tr) 
25 Censoring critical voices: Social media giants fined; journalists, women HRDs behind bars - CIVICUS - Tracking conditions for citizen 

action 
26 Adalet Bakanlığından Ankara Barosu'na soruşturma izni | Euronews,  Turkey's Interior Minister Süleyman Soylu cited by Twitter for 

'hateful' LGBT comments | Euronews, Turkey's Erdogan denounces LGBT youth as police arrest students - BBC News 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/211602ov.pdf
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/16/reopening-the-world-as-the-country-normalizes-covid-19-strains-turkeys-economy-and-politics/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/16/reopening-the-world-as-the-country-normalizes-covid-19-strains-turkeys-economy-and-politics/
https://www.bbc.com/turkce/54564372
https://www.bbc.com/turkce/54564372
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/12/24/turkey-draft-law-threatens-civil-society
https://monitor.civicus.org/updates/2020/07/23/expression-under-threat-new-law-censor-social-media/
https://monitor.civicus.org/updates/2020/07/23/expression-under-threat-new-law-censor-social-media/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53596674
https://tusev.org.tr/usrfiles/images/THE_IMPACT_OF_COVID-19_OUTBREAK_ON_CIVIL_SOCIETY_-_II.pdf
https://tusev.org.tr/usrfiles/images/THE_IMPACT_OF_COVID-19_OUTBREAK_ON_CIVIL_SOCIETY_-_II.pdf
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/07/15/erdogandan-istanbul-sozlesmesi-icin-talimat
https://monitor.civicus.org/updates/2021/01/15/censoring-critical-voices-social-media-giants-fined-journalists-women-hrds-behind-bars/
https://monitor.civicus.org/updates/2021/01/15/censoring-critical-voices-social-media-giants-fined-journalists-women-hrds-behind-bars/
https://tr.euronews.com/2021/01/15/adalet-bakanl-g-ndan-ankara-barosu-na-sorusturma-izni
https://www.euronews.com/2021/02/02/turkey-s-interior-minister-suleyman-soylu-cited-by-twitter-for-hateful-lgbt-comments
https://www.euronews.com/2021/02/02/turkey-s-interior-minister-suleyman-soylu-cited-by-twitter-for-hateful-lgbt-comments
https://www.bbc.com/news/world-europe-55901951
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Minoriteters utsatthet ökade under året, en utveckling som får ses mot bakgrund det höga 

nationalistiska tonläget i politiken liksom genom direkt stigmatiserande uttalanden i media. Det finns 

rapporter om att aleviter fått sina dörrar märkta27 och att armenier fått ta emot dödshot.28 

Pandemin påverkade situationen för de runt 4 miljoner flyktingarna i Turkiet, varav ca 3,6 miljoner är 

syrier. Många förlorade arbete och inkomster och tvingades återigen öka sin skuldsättning. Tillgång 

till hälsa och utbildning försämrades för alla men särskilt för flyktingarna. Samtidigt blev det allt mer 

tydligt att de flesta syrier kommer att stanna i landet under överskådlig tid vilket väckt frågor om den 

fortsatta utformningen av flyktingpolitiken och möjligheterna till ökad integration. Turkiet har inte 

ratificerat Genevekonventionen och ger endast tillfälliga uppehållstillstånd. Hela frågan är dock 

politiskt känslig.29 Det finns anti-syriska stämningar, språkliga och kulturella barriärer – inte minst 

syriska flyktingkvinnor blir ofta isolerade i hemmet - och bristande incitament för integration.  

 2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget 

 

Sverige är det enda EU-landet med ett bilateralt samarbete kopplat till EU-närmandet. Detta 

understryker svenskt stöd – i princip – för ett turkiskt EU-medlemskap för det fall landet kan komma 

att återuppta reformer i linje med ett EU-närmande. Svenskt stöd genom Sida och Generalkonsulatet 

(GK) i Istanbul liksom Svenska Institutet (SI), anpassat efter förutsättningarna, är därför viktigt och 

kompletterar EU:s förmedlemskapsstöd, inte minst när det gäller långsiktigt och flexibelt stöd för 

rättighetsbaserade CSOs. Detta bekräftas av både partners, EU och andra givare.  

Ett annat område där svenskt bistånd gör tydligt avtryck är jämställdhetsfrågorna som 

utlandsmyndigheterna i Turkiet arbetar med integrerat genom både politik, främjande och bistånd. I 

februari 2021 tog EU-delegationen initiativ till en ny givarsamordningsmekanism kring jämställdhet 

som Sverige avser att bidra till. Ambassaden har även ett omfattande samarbete med FN i Turkiet, inte 

minst genom Sidas stöd till ett antal program inom jämställdhetsområdet. FNs nya landprogram 2021-

2025 bygger på Turkiets nationella utvecklingsplan och visar hur FN bidrar till Turkiets egen plan för 

att nå de globala hållbarhetsmålen. FN har också ett omfattande engagemang inom ramen för FRiT. 

 

27 Yalova’da Alevilerin evleri işaretlendi — Gazete Karınca (gazetekarinca.com) 
28 Public Statement: About the threat to the Hrant Dink Foundation - Hrant Dink Foundation 
29 Bitte Hammergren, Syrians in Turkey, Guests Without a Future?, SKL International, 2020, s.13, Murat Erdoğan, Syrians Barometer, The 

Frame of Living in Harmony with the Syrians, 2020, s.14 SB2019-Yonetici Ozeti-TR.pdf (igamder.org) 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

Information saknas  

Strategins andel av det totala biståndet: 

Information saknas 

Givargemensam samarbetsstrategi finns ej. Det finns ingen gemensamma EU-strategi men 

däremot EUs Facilitet för Flyktingar i Turkiet (FRIT) 

som finansieras av EU och medlemsländer.  

EU är den i särklass största givaren. Sverige är enda EU-land med en strategi för bilateralt 

reformsamarbete kopplat till EU-närmande.  

Sida har inte åtagit sig något EU-delegerat samarbete.  
 

 

https://gazetekarinca.com/2021/01/yalovada-alevilerin-evleri-isaretlendi/
https://hrantdink.org/en/announcements/2414-public-statement
https://igamder.org/uploads/belgeler/SB2019-Yonetici%20Ozeti-TR.pdf
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Det finns ett par samordningsmekanismer för stödet till flyktingar och ett par EU-länder har till 

skillnad från Sverige egna bilaterala program på området. Sverige har bidragit med ca 930 MSEK till 

EU:s flyktingfacilitet (FRiT). Arbetet med reformstrategin på ambassaden stärker möjligheter till 

uppföljning på plats liksom att driva svenska biståndsprioriteringar i FRiT, en uppgift som dock kräver 

särskilda resurser. De månatliga biståndsrådsmötena i EU-kretsen i Ankara hanterar både IPA och 

FRiT och Sverige tillhör där en liten grupp mer aktiva medlemsstater. 

 

2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Ett antal biståndsstrategier som inkluderar Turkiet återfinns i tabell 5 i bilaga. Listan är dock inte 

uttömmande då landmarkeringar på insatsnivå ännu inte kan göras full ut i systemen. Synergier nyttjas 

primärt med den regionala Syrienkrisstrategin som bidrar till ett par insatser i Turkiet (där syriska 

flyktingar är primär målgrupp). Till exempel har Sveriges kommuner och regioners insats till stöd för 

kommuner i arbete med att integrera flyktingarnas påverkan på kommunal verksamhet har gett viktiga 

insikter för det bilaterala arbetet. Därtill sker ett utbyte av information mellan ambassaden och enheter 

på Sida med ansvar för den globala demokratistrategin och strategin för kapacitetsutveckling/Agenda 

2030 liksom med svenska CSOs med verksamhet i Turkiet genom den CSO-strategin, t ex Olof 

Palmes internationella center, Union to Union och Civil Rights Defenders. 

Sidas delegerade även under 2020 uppdrag till ambassaden i Ankara att bidra till uppföljning av 

humanitärt stöd till Syrien genom Turkiet. Uppdraget innefattar också att representera Sverige i Syria 

Cross Border Humanitarian Fund förvaltad av OCHA från Gaziantep. 

Reformstrategin i Turkiet genomförs utöver Sida även genom GK i Istanbul och SI. Sida har 

regelbunden kontakt med dessa och stämmer regelbundet av analys och resultat från stödet till 

civilsamhället med GK. Flera partner i Sidas portfölj hade tidigare mindre stöd från GK. I februari 

hölls ett gemensamt CSO-partermöte på GK. Alla svenska partner inom reformstrategin liksom 

Turkietexperter deltog i ett aktörsmöte inför ny strategi på Sida i september, och i oktober hölls en 

gemensam intern workshop (ambassaden och GK) kring civilsamhället inför myndigheternas 

respektive strategiunderlag. 

Samspelet mellan politik och bistånd har ytterligare stärkts under 2020 vilket är särskilt viktigt i en 

politiskt komplicerad kontext som Turkiet. Utifrån svenska övergripande biståndspolitiska 

prioriteringar vill Sida även lyfta vikten av att där möjligt engagera Turkiet för den globala 

utvecklingsagendan, t ex när det gäller miljö- och klimatfrågor (Turkiet har varken ratificerat 

Parisavtalet eller presenterat nationella bidrag för minskad klimatpåverkan) liksom migrationsfrågor 

(där landet de facto gör stor insats). Det kan t ex ske genom att bättre dessa frågor i reformstrategins 

genomförande i Turkiet liksom att ta till vara möjligheter att inkludera Turkiet i insatser finansierade 

genom globala svenska biståndsstrategier. 
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3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Strategimålen kommer inte att uppnås under genomförandeperioden. Detta beror primärt på den 

inrikespolitiska utvecklingen. Det svenska stödet har dock anpassats till denna och förblir mycket 

relevant och avgörande för att upprätthålla och bygga kapacitet bland turkiska aktörer så att de kan 

fortsätta arbeta mot strategimålen om och när förutsättningarna blir mer gynnsamma. Många 

människor vars rättigheter kränkts eller som befinner sig i särskilt utsatt situation får också konkret 

stöd genom flera av insatserna i Turkiet-portföljen (se exempel nedan). 

99,8% av delegerat belopp om 67 MSEK för Turkiet utbetalades 2020. En nedjustering av det 

ursprungligen delegerade beloppet  78 MSEK gjordes med anledning av lägre budgetutnyttjande hos 

flera partner (konsekvens av pandemirestriktioner) liksom behov av ökade stöd i andra länder. 

Budgetfördelningen återspeglar tidigare rapportslutsatser om att prioritera stöd till civilsamhället. 

Följaktligen gick merparten av utbetalda medel även 2020, drygt 80%, till att uppnå "Stärkt demokrati, 

ökad respekt för mänskliga rättigheter och en mer utvecklad rättsstat med fokus på ökad åtnjutning av 

mänskliga rättigheter och stärkta möjligheter att utöva ett demokratiskt inflytande", (dvs. stödområde 

2) som i huvudsak genomförs av civilsamhällesorganisationer men även till viss del av multilaterala 

organisationer. Tabell 3 i bilagan visar trenden, om än med viss variation, sedan strategins början med 

minskat stöd till statlig förvaltning.30 

Tabell 4 visar hur de flesta insatserna i Sida-portföljen inom båda stödområdena bedöms kunna 

uppfylla sina mål. Sidas bedömning är att insatser som inte bedöms nå sina mål generellt har dessa för 

högt ställda men ändå genomför aktiviteter som bidrar till att skapa förutsättningar för att målen 

uppnås längre fram.31 

 

3.1 Stödområde 1 Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga 

rättigheter och en mer utvecklad rättsstat med inriktning på stärkt 

offentlig förvaltning och rättsväsende 

3.1.1 Mål 1: En offentlig förvaltning med administrativ kapacitet att genomföra 

reformer för EU-närmande med tonvikt på grundläggande rättigheter 

Strategimål  

 

Enligt EU:s framstegsrapport 2020 har förvaltningen delvis kapacitet att genomföra reformer i linje 

med ett EU-medlemskap men har ännu inte implementerat tidigare års rekommendationer.32 Den 

offentliga förvaltningen har försvagats bl. a till följd av politisering och att principen om meritbaserad 

rekrytering och befordran av tjänstemän frångås. Omstruktureringar och ansvarsfördelning i linje med 

det nya presidentsystemet har inte slutförts och effektiviteten i förvaltningen hindras av ökad 

 

30 Bilagan; figur 1 och 3 
31 Bilagan; figur 4 
32 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 Report, s.18 
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centralisering.33 Trenden förstärktes av att valda borgmästare ersätts med förvaltare utsedda av 

regeringen, främst i landets södra och östra delar. 34 Vidare sker policyutveckling ofta utan tillräckligt 

remiss- och konsultationsförfarande eller evidensbaserat.35 Vad gäller rättsstatens principer ligger 

Turkiet fortfarande lågt, på plats 107 av 127 i Rule of Law of World Justice Project (vilket dock är två 

placeringar bättre än 2019).36 När det gäller korruption rankas Turkiet 86 av 180 länder och får 40 av 

100 möjliga poäng i Transparency International (TI) corruption perception index, en något bättre 

placering plats 91 i 2019 års index.37 Enligt TI ligger faktorer som ”state-capture”, otillbörlig politisk 

påverkan i lagstiftningsprocess och rättsväsende bakom placeringen. Rättssystemet klarar heller inte 

att effektivt utreda korruptionsmisstankar som gäller högre nivåer i förvaltningen. Domar i sådana fall 

leder till låga straff.38 Turkiet saknar institutioner i linje med FN:s konvention mot korruption och 

landet har inte implementerat rekommendationer från Europarådet (GRECO).39  

 

Portfölj  

 

Endast två insatser har som primärt mål att stärka kapaciteten i statlig förvaltning. Den ena gäller 

samarbetet mellan svenska migrationsverket och den turkiska motsvarigheten DGMM och är på väg 

att avslutas. Projektet, som syftade till att stärka asylprocessen med fokus på sårbara grupper, har 

genomfört relevanta aktiviteter men har inte lett till hållbara resultat på institutionell nivå.40 

Huvudskälet bedöms vara stor personalomsättning på DGMM, liksom att myndigheten prioriterat 

andra betydligt större internationella samarbeten. En pågående insats genom Europarådet, som syftar 

till att stärka civila insynsmekanismer i häktes- och fängelseförhållanden, har under 2020 tagit fram 

nya riktlinjer för dessa mekanismer i linje med europeisk standard. Riktlinjerna har diskuterats med 

berörda aktörer inom rättssystemet liksom med en fristående rättighetsbaserad organisation som får 

Sidas stöd i en parallell insats (se nedan om CISST). Utbildning om de nya riktlinjerna har förberetts i 

samarbete med ett par universitet.41 

 

Flera insatser genom FN som redovisas under andra delmål involverar tjänstemän från  

justitieministeriet och familje- och arbetsmarknadsministeriet liksom arbetsförmedlingen ISKUR. 

Sidas samlade bedömning av dessa är att det finns kapacitet på teknisk nivå att göra vissa framsteg i 

förhållande till strategimålen under nuvarande förutsättningar, t ex när det gäller att öka kvinnors 

ekonomiska egenmakt och minska våld mot kvinnor, inklusive att förebygga barnäktenskap. 

 

Flera partner har också samarbetat effektivt med förvaltningen på kommunal nivå. Sju kommuner42 

som Raoul Wallenberginstitutet (RWI) samarbetat med genom Sidas stöd har t ex under året fattat 

 

33 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 Report, s. 18 
34 HDP'li beş belediyeye daha kayyum atandı - BBC News Türkçe 
35 Ibid 
36 WJP Rule of Law Index 2020 | World Justice Project 
37 Transparency International Corruption Perception Index, 2020 - CPI - Transparency.org 
38 Transparency International, Examining State Capture Undue Influence on Law Making and the Judiciary in the Western Balkans and 

Turkey, 2020_Report_ExaminingStateCapture_English.pdf (transparencycdn.org) s.9 
39 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 report, s.26 
40 SMA quality assurance support to DGMM, insatsnummer: 55020324 
41 Council of Europe Enhancing Effectiveness of Civil Monitoring Boards with European Standards , insatsnummer:13304 
42 Dessa är Antalya Muratpaşa Municipality, İstanbul Maltepe, Zeytinburnu, Ankara Altındağ, Çankaya, Mersin Metropolitan Municipality, 

and Gaziantep Şahinbey. 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-51963563
https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/tur
https://images.transparencycdn.org/images/2020_Report_ExaminingStateCapture_English.pdf
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beslut om att bli en s.k. ”human rights city”.43 Även turkiska Union of municipalities har beslutat att 

starta utbildningar för kommunanställda i de internationella indikatorerna som definierar begreppet. 

Insatsen bedöms bidra till stärkt policyutveckling hos berörda kommuner när det gäller 

samhällstjänster för barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och flyktingar samt ökad 

delaktighet. 44 

 

Portföljen bedöms till skillnad från 2020 som relevant då positiva resultat från ytterligare två insatser, 

den genomförd av (RWI) som också utvärderats under året och den genomförd av Europarådet. Även 

in erfarenheter från insatser som redovisas under andra mål har vägts in. Att denna portfölj begränsats 

till tre insatser är relevant givet det begränsade utrymmet att göra framsteg i dagsläget.  

3.1.2 Mål 2: Ett mer effektivt rättsväsende som i högre utsträckning garanterar 

rätten till en rättvis rättegång i enlighet med europeisk standard 

Strategimål  

Rättsväsendet i Turkiet bedöms som icke oberoende i EUs framstegsrapport 2020. Därtill finns brister 

i procedurrättigheter, rätten till försvar, principen att ingen är skyldig förrän dömd liksom möjlighet att 

överklaga.45 De reformer av rättssystemet som antogs av parlamentet i oktober 2019 och juli 2020 

hanterade heller inte frågan om rättsväsendets oberoende.46 Andra brister i rättssystemet är olika typer 

av fast-trackprocesser och icke transparenta tillsättningar.47 Det har även förekommit att lägre 

domstolar bortser från domar från konstitutionsdomstolen, och därtill finns fall där Turkiet väljer att 

inte följa domar från Europadomstolen. Under 2020 förändrades även förutsättningarna för 

advokatsamfunden då lagen som reglerar dem ändrades så att minst 2000 advokater kan välja att starta 

nya samfund. Ändringen skulle öppna för pluralism men de flesta bedömare menar att den snarare 

syftade till att tysta eller dränka kritiska röster bland landets advokater.48 Under 2020 åtalades återigen 

tiotusentals personer, bl. a från oppositionspartier, liksom journalister och aktivister med hänvisning 

till påstådda terrorkopplingar. Turkiet saknar fortfarande en definition av terrorism som följer 

internationell standard. 

Portfölj  

 

Sida bedömer det som mycket svårt att göra framsteg i förhållande till målet och av det skälet finns en 

endast en pågående insats, andra fasen av ett samarbete med UNDP genom turkiska Union of Bars 

som syftar till att öka tillgång till rättshjälp för personer i utsatthet, särskilt våldsutsatta kvinnor. Under 

2020 fastställdes stadgar för nya våldsförebyggande center hos sju advokatsamfund runt om i landet 

och  utbildning av advokater som ska arbeta där inleddes. I samarbete med CSOs som stöder 

 

43 Begreppet MR-städer bygger på idén att platsen där människor bor är speciellt viktig för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. 

Konceptet Human Rights City, MR-städer, lanserades 1997 av People’s Movement for Human Rights Education, en ideell internationell 

organisation. Det vidareutvecklades som ett normativt begrepp, genom World Human Rights Cities Forum som äger rum varje år i Gwangju, 

Korea. 
44 Stockholm Policy Group, Nicklas Svensson, Esra Elmas och Johan Kullander 16 december 2020, Raoul Wallenberg Institute Turkey 

Human Rights Capacity Development Programme, 2015-2020 Klaradia UM2019/25720/ANKA 
45 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 report, s. 21 
46 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 report s. 28 
4747 Savcı ve hakimlerin atama yerleri belli oldu - Son Dakika Haberleri (trthaber.com) 
48 The Reform of Bar Associations in Turkey: Questions and Answers | Human Rights Watch (hrw.org)  

 Commissioner’s concerns about proposed changes affecting the legal profession in Turkey - View (coe.int) 

https://www.trthaber.com/haber/gundem/savci-ve-hakimlerin-atama-yerleri-belli-oldu-540802.html
https://www.hrw.org/news/2020/07/07/reform-bar-associations-turkey-questions-and-answers
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/commissioner-s-concerns-about-proposed-changes-affecting-the-legal-profession-in-turkey
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våldsutsatta kvinnor spreds information om centren och en särskild mediekampanj i samband med de 

s.k. ”16 days of activism against violence against women” genomfördes. 49 

3.1.3 Mål 3: Minskat könsrelaterat våld     

Strategimål  

Enligt EUs framstegsrapport bedöms män och kvinnor ha lika rättigheter i turkisk lag.50 Lagen 

implementeras dock inte fullt ut. Det finns t ex brister i samordningen mellan olika delar av 

förvaltningen och det tycks saknas vilja hos enskilda tjänstemän att ta sitt ansvar när det gäller t ex 

könsrelaterat våld. Det finns också begränsningar i tillgång till samhällstjänster för våldsutsatta 

kvinnor liksom andra grupper av våldsutsatta. Enhetlig och trovärdig statistik saknas. Inrikesministern 

har t ex hävdat att det under 2020 skedde 266 mord på kvinnor vilket skulle vara en nedgång med 21% 

från 201951 medan fristående media som Bianet, som baserar sina siffror på nyhetsbevakning i hela 

landet, uppger att man noterat 284 mord på kvinnor52 och den fristående civilsamhällesplattformen We 

will stop femicides hävdar att det förekom 300 bekräftade kvinnomord och ytterligare 171 misstänkta 

mord.53 En Sida-finansierad studie utförd av UN Women visade att kvinnor under pandemin upplevde 

och bevittnade mer våld än män och att en fjärdedel visste inte var de då kan vända sig.54 

Budskapen från regeringen till förvaltningen tycks ibland motsägelsefulla när det gäller att bekämpa 

våld mot kvinnor. I mars 2020 skickades t ex ett dekret till landets domare om att åtgärder mot 

förövare i syfte för att skydda och förebygga våld mot kvinnor inte fick inverka negativt på deras 

hälsa.55 I april antogs vidare en lag om fångamnesti med hänvisning till pandemin som innebar att 

våldsförövare frigavs medan t ex politiska fångar fick stanna i fängelse.56  

Portfölj  

Antalet insatser i portföljen har ökat under 2020 genom stöd till två nya partner; organisationerna 

Purple Roof som arbetar för fler skyddade boenden och stöder våldsutsatta kvinnor att få tillgång till 

samhällstjänster57 och Association against sexual violence som främst bedriver påverkansarbete.58 

Inriktningen på insatserna är att bidra till minskat könsrelaterat våld genom ökad medvetenhet hos 

våldsutsatta grupper, påverkansarbete och opinionsbildning, tillhandahållande av data och rapportering 

samt stöd och råd till våldsutsatta liksom ökad tillgång till skyddade boenden och andra tjänster som 

rättshjälp och medicinskt eller socialt stöd. 

Genom Sidas stöd sammanställde och rapporterade flera organisationer om hatbrott mot HBTQI-

personer och erbjöd stöd till personer som utsatts för våld59. Kvinnoorganisationen KAMER gör 

 

49 Legal Aid Practices 2019-2022, UNDP insatsnummer: 12308 
50 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 report, s. 38 
51 İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri 2019'a oranla yüzde 21 düştü - Sputnik Türkiye (sputniknews.com) 
52 bianet Şiddet, Taciz, Tecavüz Çetelesi Tutuyor - kadın-lgbti 
53 2020 Report of We Will End Femicide Platform (kadincinayetlerinidurduracagiz.net) 
54 UN Women Gender Equality in Political Leadership, insatsnummer: 55020160, rapid gender assessment report turkey.pdf (unwomen.org) 

April 2020, s.11 
55 Women for Women’s Human Rights (WWHR), insatsnummer: 11167, Klaradia UM2018/01881/ANKA/64, Annual Report for Reporting 

Period: 2020 s. 2-3 
56 AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı | Euronews  
57 Purple Roof, insatsnummer 11669 
58 Association against Sexual Violence, insatsnummer 13949 
59 Rainbow project, KAOS GL, insatsnummer 10337 

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101021043499519-icisleri-bakani-soylu-kadin-cinayetleri-2019a-oranla-yuzde-21-dustu/
https://bianet.org/kadin/bianet/133354-bianet-siddet-taciz-tecavuz-cetelesi-tutuyor
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2949/2020-report-of-we-will-end-femicide-platform
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/rapid%20gender%20assessment%20report%20turkey.pdf?la=en&vs=438
https://trac.sida.se/contribution/11167/overview
https://tr.euronews.com/2020/04/13/ak-parti-ve-mhp-nin-haz-rlad-g-infaz-duzenlemesi-kanun-teklif-tbmm-de-kabul-edilerek-yasal
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samma arbete för våldsutsatta kvinnor i de fattigaste sydöstra delarna av landet60. De är också en viktig 

partner till UNFPAs arbete i området finansierat av den regionala Syrienkrisstrategin och bidrog till att 

nå ut till syriska kvinnor i området. Det pågående FN-gemensamma programmet för att förebygga 

barnäktenskap som samordnas av Unicef bidrog under 2020 till ökad kunskap hos berörda 

myndigheter på lokal nivå liksom till kapacitet hos CSOs. Samordning och ansvarsutkrävande på lokal 

nivå förbättrades.61 

Under de s.k. 16 days of activism against violence against women genomförde UN Women med Sidas 

stöd en effektiv kampanj om våld på nätet som nådde 14,6 miljoner personer på sociala medier. Fram 

till februari 2021 hade 264 000 personer gjort ett kort test på en hemsida och tänt en ”eldfluga” mot 

våld. 9,9 miljoner personer hade läst någon av artiklarna om kampanjen i tryckt media och ytterligare 

3,8 miljoner hade läst online-materiel. 50 influencers och offentliga personer stödde kampanjen och 

nådde tillsammans 30 miljoner personer. 30 företag informerade sina 120 000 anställda och miljoner 

kunder/fans till exempel en av de största bankerna och det mest populära fotbollslaget.62 

Insatserna bidrog till att begränsa effekten av bristande politisk vilja att förebygga könsrelaterat våld 

liksom till att öka tillgång till nödvändig samhällstjänster för våldsutsatta. På landnivå kunde dock 

målet inte nås. Portföljen bedöms som relevant. 

 

3.2 Stödområde 2: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga 

rättigheter och en mer utvecklad rättsstat med fokus på ökad 

åtnjutning av mänskliga rättigheter och stärkta möjligheter att utöva 

ett demokratiskt inflytande 

3.2.1 Mål 4: Ett mer pluralistiskt civilsamhälle med stärkt folklig förankring som 

främjar demokratisk ansvarsutkrävning 

Strategimål  

Som framgått ovan fortsätter utrymmet för civilsamhället att minska. Detta inverkar negativt på 

möjligheten att nå strategimålet. Offentlig stigmatisering av vissa fristående CSOs liksom fristående 

media fortsätter. En artikel i en regeringstrogen tidning från januari 2021 som kategoriserade flertalet 

fristående mediekanaler som marginella och tveksamma av olika skäl illustrerar situationen.63 

Ändringar i NGO-lagen som antogs i december innebar nya restriktioner, kontrollmekanismer och 

möjlighet att ersätta personer i ledningen för CSOs som anklagats för brott kopplade till bl. a terrorism 

med förvaltare.64 Vidare uppfattade CSOs att regeringen begränsade deras mötesfriheten särskilt hårt 

med hänvisning till pandemin. Deras årsmöten och utbildningsaktiviteter förbjöds samtidigt som 

online-årsmöten inte accepterades.65 Samtidigt fortsatte t ex fysiska partikonvent i stor skala. 

 

60 An opportunity for every woman, KAMER, insatsnummer 10487 
61 Preventing child, early and forced marriages, insatsnummer 11712 
62 UN Women Gender Equality in Political Leadership, insatsnummer: 55020160, Info on Fireflies Reach Klaradia 

UM2014/75425/ANKA/113 
63 Yeni Akit 5 januari 2021 
64 Turkiet antar ny lag som ytterligare minskar utrymmet för civilsamhället, D-post: ANKA/2021-01-08/1223 
65 Further attempts to curtail freedom of expression during COVID-19 - CIVICUS - Tracking conditions for citizen action 

https://monitor.civicus.org/updates/2020/06/05/further-attempts-curtail-freedom-expression-during-covid-19/
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Sidas och GKs CSO-partners har uppvisat stor förmåga att anpassa sig till utvecklingen, inklusive 

pandemin, men Sida bedömer att situationen riskerar att ytterligare fragmentera civilsamhället och öka 

gapet mellan starka stadsbaserade organisationer och lokala t. ex vad gäller kapacitet och nätverk. Hög 

nivå av politisk polarisering gör det svårt att nå ut till nya grupper med ett rättighets- eller 

demokratibudskap och gör det svårt att skapa bredare allianser kring demokrati- och MR-frågor. 

Fenomenet har studerats i en studie av Bilgi-universitetet i samarbete med German Fund Marshall i 

Sida-stödd insats. 66 

Portfölj  

GKs stöd till CSOs 2020 uppgick till 9 miljoner, en ökning från 7 miljoner 2019 och redovisas i sin 

helhet under detta mål. GKs stöd fördelades till 25 projekt efter en öppen ansökningsomgång som 

genererade 154 ansökningar. Bidragen låg runt 300 000 MSEK för 12 månader och gick primärt till 

turkiska organisationer. En del partner fick förnyade stöd. Urvalet syftade till att skapa en balanserad 

portfölj till stöd för ett pluralistiskt civilsamhälle. Sidas samlade utbetalningar till turkiska CSOs 

uppgick under året till 35,7 MSEK. Medellängd för Sidas avtal med turkiska CSOs är 4 år och 

medelstorlek på bidrag är 16 MSEK. Nedan följer först ett par resultatexempel ur GKs portfölj. 

Organisationen Anadolu Kultur fick förnyat stöd och kunde därför fortsätta sitt arbete för att hantera 

politisk polarisering genom att upprätthålla nätverk och kommunikation över ideologiska gränser för 

unga politiker och CSO representanter. Programmet genomfördes på Bogazici-universitetet och 

möjliggjorde t ex dialog och samarbete mellan ultranationalister och HDP-sympatisörer som annars 

inte hade träffas. HAVLE, en annan organisation, blev formellt registrerad och fortsatte sitt arbete för 

att hantera ideologiska skiljelinjer med fokus på feminism och muslimska feminister. IFÖD som 

arbetar för yttrandefrihet fortsatte att erbjuda rättshjälp till akademiker som blivit anklagade för 

terrorism. 67 IFÖD vände sig bl. a. till konstitutionsdomstolen som också friat akademiker i denna 

grupp. Därtill har gruppen lämnat in ett antal s.k. tredjepartsinlagor till Europadomstolen och dessa har 

nämnts i två separata domstolsyttranden där Turkiet fällts. Norska PEN erhöll bidrag för att utarbeta 

rättsinlagor i fall i tolv yttrandefrihetsfall. Dessa stimulerade till diskussion bland advokater i Turkiet 

kring låg standard i åtal och nyttjats i utbildning. Organisationens rapporter har också använts i flera 

pågående utredningar i Turkiet.68 

Checks and Balances Network har med Sidas stöd engagerat många i ett spel kring 

maktfördelningsprinciper. Nätverket har också inbjudit medborgarna att följa utvecklingen på 

kommunnivå under rubriken Imagine Cities. Båda aktiviteterna har hållits endast on-line med 

anledning av pandemin men ändå nått många. Under året har nätverket också publicerat egna rapporter 

om efterfrågan på demokrati i Turkiet, rättssystemet och presidentsystemet som alla stimulerat till 

offentlig debatt. Nätverket fortsatte att samla runt 300 organisationer med olika inriktning och kan 

tjäna som ett experiment i mer inkluderande och pluralistisk politisk diskussion om centrala frågor 

kring samhällsstyrning i Turkiet.69 

Genom insatsen ”Mitigating Polarisation” har German Marshall Fund Ankara tillsammans med Bilgi-

universitetet genomfört en studie med över 4000 respondenter och diskuterat resultaten med nationella 

 

66 Mitigating polarization 2020-2021, German Marshall Fund, insatsnummer 13662 
67 Inklusive dem som skrev på den s.k. fredspetitionen 2016 
68 Projektöversikt sektionen för turkiskt-svenskt samarbete, D-post ISTA/2020-07-24/1132 
69 Checks and Balances Network project insatsnummer: 11101 

http://planit.sida.se/#/contribution/11101
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och internationella experter. Materialet gjordes tillgängligt via en websida och diskuterades i media.70 

Studien ligger nu till grund för utvecklingen av en app som ska vända sig till individer och grupper 

och genom frågor och interaktion stimulera till reflektion över eget och andras beteende som en del 

polariseringens dynamik liksom möjligheter att istället bli en del av att motverka den. 

Sammantaget bedöms att Sidas och GKs samlade stöd till turkiskt civilsamhälle är mycket relevant, 

involverar en bredd av aktörer som tillsammans representerar olika angreppssätt och erbjuder 

möjligheter att engagera medborgare i rättighetsbaserat arbete, bidrar till att bredda debatten om 

demokrati och MR-frågor liksom till dialog och att bygga broar i ett polariserat samhälle. Tillsammans 

kunde Sida och GK bida till att hjälpa många organisationer att överleva en svår tid i ett krympande 

utrymme. 

3.2.2 Mål 5: Att Turkiet i högre utsträckning uppfyller internationella och 

nationella åtaganden om mänskliga rättigheter, jämställdhet (inklusive EU:s 

strategi för jämställdhet) och icke-diskriminering 

Strategimål  

EU har i sin framstegsrapport bedömt att läget för mänskliga rättigheter fortsätter att försämras. Många 

förfaranden som etablerades under den senaste perioden av undantagstillstånd nyttjas fortfarande. 

Övergrepp sker från säkerhetspersonal, inklusive tortyr på platser som fångtransporter, polisstationer, 

häkten och fängelser.71 Godtyckliga arresteraringar förekommer. Fängelsepopulationen är den högsta 

på länge och överfulla fängelser liksom undermåliga fängelseförhållanden rapporteras av flera MR-

organisationer. Sedan slutet av undantagstillståndet publiceras inte längre siffror över andelen 

fängslade pga. terrorbrott som andel av det totala antalet intagna.72 

Existerande nationella institutioner med mandat att förebygga och uppmärksamma brott mot de 

mänskliga rättigheterna som Human Rights and Equality Institution uppfyller inte kriterierna för 

sådana enligt FN:s tortyrkonvention och saknar kapacitet att effektivt hantera rapporter om 

övergrepp.73 En nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter presenterades nyligen av 

presidenten. Kommentarer i Turkiet visar på låg trovärdighet för planen.   

Portfölj  

Portföljen innefattar flera centrala MR-organisationer. Arbetet  med särskilt fokus på jämställdhet 

redovisas under andra mål. Human Rights Foundation of Turkey (HRFT)74 har spelat en avgörande roll 

i utvecklingen av ”manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, 

inhuman or degrading treatment or punishment” i linje med FN:s standard och vilken har kommit att 

accepteras i Turkiet som riktlinje för medicinsk undersökning av offer för sådan behandling. Under 

2020 inleddes en studie om hur tillägget till Istanbulprotokollet bör hanteras i Turkiet. I fem separata 

 

70 Kutuplaşma Kaçınılmaz Kaderimiz mi? | EMRE ERDOGAN (perspektif.online) 
71 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 report, s. 6 
72 Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı’nın “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında İnsan Hakları Derneği’nin Sunduğu 

Görüşler – İnsan Hakları Derneği (ihd.org.tr) 
73 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 report s. 32 
74 Rehabilitation of Torture Survivors HRFT 2020-2023, insatsnummer: 12946, Statement on Conclusion on Performance Klaradia 

UM2019/09435/ANKA/26 

https://www.perspektif.online/kutuplasma-kacinilmaz-kaderimiz-mi/
https://www.ihd.org.tr/adalet-bakanligi-insan-haklari-daire-baskanliginin-yeni-insan-haklari-eylem-plani-hakkinda-insan-haklari-derneginin-sundugu-gorusler/
https://www.ihd.org.tr/adalet-bakanligi-insan-haklari-daire-baskanliginin-yeni-insan-haklari-eylem-plani-hakkinda-insan-haklari-derneginin-sundugu-gorusler/
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fall har konstitutionsdomstolen bedömt att tortyr förekommit vilket kan vara ett tecken på framgång 

för HRFTs arbete.75  

Med Sidas stöd har KAOS GL kunnat fortsätta sitt arbete för att bygga kapacitet hos mindre lokala 

HBTQI-organisationer liksom att dokumentera och rapportera om diskriminering och hatbrott liksom 

sitt påverkansarbete för att motverka pågående stigmatisering av HBTQI-personer.76 Riskerna för 

organisationen och deras aktivister bedöms öka, t ex vad gäller hatbrott mot enskilda. 

Bianet kunde med Sidas stöd fortsätta publicera rättighetsbaserat journalistiskt innehåll liksom 

rapporter om yttrandefrihet, graden av rapportering utifrån ett rättighetsperspektiv i media liksom 

mord på kvinnor vilken utgör referens för kvinnorörelsen.77  

Organisationen CISST kunde med Sidas stöd växla upp sitt arbete för fångars mänskliga rättigheter. 

De har visat en unik förmåga att upprätthålla konstruktiv kontakt med tjänstemän på 

justitiedepartementet och andra rättsvårdande myndigheter trots ett mycket synligt påverkansarbete där 

organisationens företrädare återkommande rapporterar och kritiskt diskuterar situationen för fångar i 

tidningar, radio och TV. CISST driver även en hotline och stöder individuella fångar och deras 

familjer.78 

Samarbete med fristående MR-organisationer bedöms i dagsläget vara det mest relevanta stödet i 

förhållande till strategimålet. 

3.2.3 Mål 6: Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att forma 

samhället och sina egna liv 

Strategimål  

Jämställdheten är på tillbakagång i Turkiet. Enligt World Economic Forum Gender Gap Index ligger 

Turkiet kvar på samma placering som förra året, dvs på plats 130 av 153 länder.79 Kvinnors deltagande 

på arbetsmarknaden var redan lågt och pandemin har förvärrat situationen – 18,8% av kvinnor har 

förlorat sitt jobb medan motsvarande siffra för män är 14,2%. Kvinnor lägger mer tid på 

hushållsarbete och obalans i fördelningen med män ökar till kvinnors nackdel.80 Vidare är kvinnors 

politiska deltagande fortsatt lågt. Två av sjutton ministrar är kvinnor, två av 81 guvernörer är kvinnor, 

17,3% av parlamentsledamöterna är kvinnor och 2% av borgmästare är kvinnor.81  

EUs bedömning är att det saknas politisk vilja att vända utvecklingen.82 Det finns flera exempel på att 

termen jämställdhet undviks i officiella dokument liksom i läroplaner med hänvisning till att begreppet 

skulle stå i strid med turkiska familjevärderingar. Den senaste nationella handlingsplanen på området 

gällde för 2008-2013 och har inte förnyats. Kvinnoorganisationer utesluts från policyutveckling 

liksom från framtagande av officiella rapporter till t ex CEDAW. Inga steg har tagits för att integrera 

 

75 Ibid 
76  Support to Independent Media (Bianet) 2019-2021, insatsnummer: 12790, statement on performance, Klaradia UM2019/07323/ANKA/30 
77 Klaradia UM2019/07323/ANKA/30 
78 Human Rights of Prisoners CISST, insatsnummer: 13700, Project proposal, Klaradia UM2019/42217/ANKA/2 
79 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf, p. 9 
80 80 UN Women Gender Equality in Political Leadership, rapid gender assessment report turkey.pdf (unwomen.org) April 2020 s. 9, 

insatsnummer: 55020160 
81 women-in-politics-map-2020-en.pdf (unwomen.org) 
82 European Commission Staff Working Document Turkey 2020 report, s.39 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/rapid%20gender%20assessment%20report%20turkey.pdf?la=en&vs=438
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/women-in-politics-map-2020-en.pdf?la=en&vs=827
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Istanbulkonventionen i nationell lagstiftning – istället har förslag att frånträda konventionen lyfts av 

regeringsföreträdare. Den kraftiga mobiliseringen mot förslaget från kvinnorörelsen, inklusive Sidas 

partner, under 2020 spelade förmodligen en roll i att stoppa förslaget som dock fortfarande är aktuellt. 

Regeringsföreträdare ger vidare återkommande uttryck för könsstereotypa könsroller och liksom 

positionen att CEDAW och Istanbulkonventionen strider mot turkiska familjevärderingar.83  

Portfölj  

Ett antal insatser bidrar till att begränsa tillbakagången i förhållande till strategimålet. Sidas nya stöd 

till ACEV har bidragit till att utmana stereotypa könsroller och har under året engagerat 1022 män i 

s.k. faderskapsgrupper.84 WWHR har nått 2 miljoner personer i sin online-kampanj till stöd för 

Istanbulkonventionen85 och Purple Roof nådde 3 miljoner86. Även UN Women och ILO har bl.a. med 

Sidas stöd kommunicerat aktivt kring vikten av att stanna i Istanbulkonventionen för Turkiet. 

Under 2020 har ILO med Sidas stöd tagit fram en första rapport i Turkiet om otillbörliga 

löneskillnader mellan män och kvinnor i samarbete med turkiska statistikmyndigheten som diskuterats 

i olika forum. ILO har även tagit fram en rapport om könsskillnader i minskningen av antalet arbetade 

timmar som effekt av pandemin som fått stor uppmärksamhet.87 Rapporterna är en del av underlaget 

för ILOs arbete mot insatsmålet att öka kvinnors delaktighet på den formella arbetsmarknaden i 

samarbete med turkiska arbetsförmedlingen ISKUR. 

UN Women har bl. a nått resultat i samarbete med ett antal kommuner, inte minst Ankaras 

storkommun som tagit fram en ny s.k. social risk map som underlag för genderkänsligt 

tillhandandahållande av kommunala tjänster.88 

Sammantaget bedöms portföljen som relevant. 

4 Implikationer  
Sida avser att fortsätta fördjupa sitt stöd till fristående rättighetsbaserade CSOs och bidra till att de kan 

fortsätta sin verksamhet trots det krympande utrymmet och de extra svårigheter som pandemin 

innebär. Sida är fortsatt en av få givare som erbjuder långsiktig och flexibel finansiering för dem. Sida 

ser även behov av ökat utbyte och nätverkande mellan partners och avser att bidra till mer 

erfarenhetsutbyte (t ex kring stöd till enskilda som utsatts hatbrott eller annan typ av våld eller 

övergrepp) och lärande, liksom riskhantering och programutveckling. Sida avser också fortsätta 

insistera på att fristående CSOs har en roll i insatser som involverar statlig eller kommunal förvaltning.  

Även GK ämnar fortsätta stödja en bredd av CSOs i syfte att stärka acceptans för pluralism och utbyte 

mellan grupper med olika perspektiv. En fortsatt balanserad portfölj i termer av tematisk inriktning 

liksom geografi (mål att nå aktörer bortanför Istanbul och Ankara) eftersträvas. GK avser fortsätta att 

 

83 EŞİK: TİHEK hangi insan haklarını koruyor? - Evrensell 
84 Involved Fatherhood by Transforming Masculinities, ACEV, insatsnummer: 13624, Brief and Quick Summary of 2020, Klaradia 

UM2019/22110/ANKA/40 
85 Women for Women’s Human Rights (WWHR) 2018-2022, insatsnummer:11167, Annual Report for Reporting Period: 2020, s. 3, Klaradia 

UM2018/01881/ANKA/64 
86 Purple Roof Women’s Shelter Foundation, insatsnummer: 11669, Brief and Quick Summary of 2020, Klaradia UM2017/30971/ANKA/32  
87 ILO 'More and Better Jobs for Women' Second Phase insatsnummer: 11748, Progress report UM2018/32894/ANKA/28 
88 Mor Haritam (ankara.bel.tr) 

https://www.evrensel.net/haber/415687/esik-tihek-hangi-insan-haklarini-koruyor
https://trac.sida.se/contribution/11167/overview
https://trac.sida.se/contribution/11748/overview
http://morharitam.ankara.bel.tr/
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följa utvecklingen i civilsamhället och erbjuda stöd till initiativ i civilsamhället som bedöms som 

särskilt prioriterade givet utvecklingen. 

Som ett led i att förbereda för ny strategi och i linje med Sidas underlag avser Sida att utveckla en mer 

katalytisk roll där Sida aktivt för in nya koncept kopplade till EU-perspektivet liksom Agenda 2030 

inom ramen för samarbetsområdena. Särskilt fyra områden ska utforskas; 

Agenda 2030 på lokal nivå i Turkiet, för kommuner och lokal samhällsstyrning, inklusive dynamiken 

mellan lokal förvaltning, CSOs och näringsliv. Som ett steg på vägen ska Sida genomföra en 

kartläggning av hur nuvarande partner förhåller sig till kommunnivån. Det finns flera intressanta 

erfarenheter så som kvinnoorganisationers samverkan kring att erbjuda fler skyddade boenden, 

överenskommelser om utbildning kring Agenda 2030 och utbildning för kvinnliga kandidater i 

lokalvalen liksom ITP-kurser genom Sidas globala program.  

Sida avser även bredda kontaktytor bland ungdomsorganisationer för att få bättre inblick i ungas 

perspektiv på Turkiets utvecklingsutmaningar liksom stödja dem i att stärka sin kapacitet och  

fokusera på att nå ut till unga utanför stadsmiljöerna. Ungdomar har egna narrativ om utvecklingen 

och framtidsutsikterna och de bör påverka utformningen det fortsatta reformsamarbetet i Turkiet. 

Pandemin har lett till fler fattiga, särskilt bland flyktingar, och ökad arbetslöshet, särskilt bland unga 

och kvinnor. Det råder stor brist på utrymme och tillfällen till fri debatt om den ekonomiska 

utvecklingen och den ökade ojämlikheten. Sida avser bidra genom att sprida kunskap och data kring 

dessa frågor som generas i Sidas insatser (t ex av Världsbanken) eller andra partners för att skapa 

intresse för frågor om mer inklusiv ekonomisk utveckling. Sida avser även uppmuntra partner till 

ytterligare samverkan med privata aktörer i frågor som arbetsrätt och jämställdhet där Sida sett flera 

goda exempel. 

Till sist avser Sida att se över möjligheter till stärkt integrering av ett miljö- och klimatperspektiv i 

Turkietportföljen, t ex genom att stödja nätverkande mellan miljöaktivister och MR-försvarare eller 

genom att dra på globala insatser som inkluderar Turkiska aktörer. 
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P6 Annex to Strategy Report 2020 for Reform cooperation 

with Eastern Europe, the Western Balkans and Turkey 2014-

2020 
All data in report is per December 31, 2020. Total Strategy Outcome 2020: 66 894 KSEK  

Average Annual Strategy Amount 2020: 1 274 571 KSEK 

 

 
 

 

 
 

 

 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

2  

 

 
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.89 

 

 

 

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

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

- The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup d'état, extensive staff change of partner, corruption claim or similar.)  

- The contribution itself has changed significantly (eg, the goal, scope, or timeframe of the contribution has been changed) 
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