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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Syftet med strategirapporten är att 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.  
 

 

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

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

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

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

rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade strategirapporten utgör Sidas 

huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 

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

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

och anteckningar från partnermöten).                                                                                                          

 

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

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

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

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver lyftas till UD.  

 

”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:             

 

2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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(i) föränderlig kontext och sammanhang, (ii) efter den styrning som myndigheten får och  

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

färgsättningen av detta trafikljus beaktar och utgår från dessa aspekter. 

 

Bedömning av portföljens relevans:  

Grön:  Portföljen är relevant 

Gul:  Portföljen är delvis relevant  

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

sammanfattning 

1. Demokrati, jämställdhet och MR Mål3  Portfölj4 

1.1 Demokratisk samhällsstyrning    

1.2 Våld mot kvinnor    

1.3 Kapacitetsutveckling för civila samhället    

2.  Inkluderande ekonomisk utveckling    

2.1 Kvinnors deltagande    

2.2 Social dialog    

3.  Miljö och klimat    

3.1 Stärkt motståndskraft    

3.2 Ökad institutionell kapacitet vattenresurser    

4.  Grundläggande hälsa    

4.1 Barnadödlighet under 5 år    

4.2 Mödrahälsa    

4.3 SRHR    

4.4 Vatten, sanitet, hygien    

5.  Konfliktförebyggande och resiliens    

5.1 Stöd till rohingya och lokalbefolkningen    

 

  

 

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:  
430 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
429,895 MSEK 

Antal insatser 2020: 
30 

2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Under genomförandet av strategin 2014 – 2020 har situationen avseende demokrati och mänskliga 

rättigheter i Bangladesh gradvis försämrats. Långtgående inskränkningar av yttrandefriheten har 

förvärrats i covid-19-pandemins spår med frihetsberövanden av journalister, aktivister och medborgare 

som kritiserat regeringens hantering av krisen har frihetsberövats med hänvisning till den kritiserade 

lagstiftningen Digital Security Act. Medan civilsamhällesorganisationer som tillhandahåller 

samhällstjänster kan verka relativt fritt möter rättighetsbaserade organisationer, som framförallt verkar 

för medborgerliga och politiska rättigheter, hinder för sin verksamhet. Förutsättningarna för god 

samhällsstyrning och ansvarsutkrävande försvåras även av svaga institutioner, utbredd korruption, 

politiserade processer samt ineffektiv byråkrati.  

Bangladesh är en av de snabbast växande ekonomierna i världen och hade en årlig BNP-ökning över 

7 procent innan covid-19-krisen. Textilindustrin, som stod för 86 procent av exportintäkterna, är en 

stark drivkraft tillsammans med tillverkningsindustrin, tjänstesektorn och remitteringar från 

migrantarbetare. Den snabba ekonomiska tillväxten har dock inneburit en stor belastning på miljön 

och den odiversifierade exportbasen har lämnat landet sårbart för externa chocker såsom covid-19-

pandemin. Finansiella reformer pågår, men i alltför långsam takt. Behovet av skattereform är stort. 

Den pågående covid-19-krisen förväntas få stora negativa effekter på tidigare utvecklingsvinster. 

Innan krisen levde drygt 40 procent av befolkningen, vilket motsvarar ca 65 miljoner människor, i 

multidimensionell fattigdom. Förutom 20 miljoner i extrem fattigdom innan covid-19-krisen levde 

ytterligare 38 miljoner på gränsen till fattigdom, vilka nu riskerar att falla tillbaka i fattigdom. 

Enskildas utgifter för hälsovård utgör 74 procent av den nationella hälsobudgeten och marginaliserade 

och utsatta grupper saknar tillgång till hälso- och sjukvård från det nationella hälsosystemet. Covid-

19-pandemin och fortsatta begränsningar i hälsobudgeten riskerar att medföra ökade kostnader för 

individen i framtiden.5  

Cirka 890,000 rohingyaflyktingar från Myanmar lever i världens största flyktingläger i Cox’s Bazar. 

Situationen i flyktinglägren har förbättrats men är starkt beroende av kortsiktig humanitär finansiering, 

och krisen har skapat spänningar på lokal nivå. Utvecklingen i Myanmar i början av 2021 kan komma 

att påverka flyktingsituationen, såsom möjligheterna till återvändande. 

Kvinnors ställning har gradvis stärkts genom åren med viktiga framsteg bland annat inom deltagande 

på arbetsmarknaden samt flickors utbildning. Diskriminering och våld mot kvinnor och flickor utgör 

alltjämt ett utbrett problem. Könsrelaterat våld, inklusive barnäktenskap, ökade i samband med den 

nationella nedstängningen under våren 2020. De långsiktiga socioekonomiska konsekvenserna av 

 

5 Center for Policy Dialogue (2020) An Analysis of the National Budget for FY 2020-21 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

7 

 

pandemin kan komma att slå oproportionerligt hårt mot redan marginaliserade och utsatta grupper, 

som redan tidigare har begränsad tillgång till flertalet av sina mänskliga rättigheter.6  

Som ett av världens mest utsatta länder vad gäller extrema väderhändelser och långsiktiga effekter av 

klimatförändringar drabbades Bangladesh under 2020 av två omfattande naturkatastrofer. Bangladesh 

inlämnade en interimsplan som reflekterar en utökad ambition i förhållande till Parisavtalet. 

Utmaningar som minskad tillgång till mark och miljöföroreningar är fortsatta allvarliga hinder för 

utveckling. 

 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

 

Bangladesh har ett starkt engagemang för att uppnå målen i Agenda 2030. Den åttonde 

utvecklingsplanen (för 2021 – 2025) utgår, liksom sin föregångare, från SDGs. Med en ekonomisk 

tillväxt på 7 - 8 procent per år under tidigare år, har utvecklingssamarbetets andel av BNP minskat, 

och Bangladesh är inte längre beroende av bistånd. Endast 0,7 procent (14,1 procent inklusive lån) av 

Bangladeshs statsbudget är finansierad med utvecklingsmedel och strukturen för biståndsfinansiering 

är under omdaning. Däremot är biståndet den huvudsakliga finansieringskällan för många aktörer i det 

civila samhället. Det svenska utvecklingssamarbetet står för cirka 0,54 procentp av det totala biståndet, 

inklusive lån, till Bangladesh. Sverige har haft ett samarbetsavtal för strategiperioden 2014 – 2020 

med den av finansministeriets avdelningar (Economic Relations Division, ERD) som är ansvarig för 

biståndseffektivitet och koordinering. Utöver detta avtal finns ett bilateralt avtal med ERD om 

samarbetet mellan Bangladeshs Statistikbyrå och svenska SCB. Rapportering av utbetalat stöd sker 

kvartalsvis till ERD. 

 

Den viktigaste kanalen för givar- och biståndskoordinering är den lokala konsultativa gruppen (LCG) i 

vilken biståndscheferna möts 2-3 gånger per månad under ledning av FN:s landskoordinator för 

Bangladesh (UNRC). Från april har alla koordingeringsmöten skett digitalt. Ambassaden är också 

medlem i flera av LCG:s tekniska arbetsgrupper. Möten för givarkoordinering mellan regeringen i 

Bangladesh och utvecklingsaktörer hålls också i den utökade konsultativa gruppen under ledning av 

 

6 World Bank, 2020: South Asia Economic Focus Fall 2020 Beaten or Broken – Informality and COVID-19,  

p.82-91. PPRC-BIGD (April 2020) Rapid Response Research: Livelihoods, Coping and Support During 

COVID-19 Crisis, p.21   

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

0,7% (14,1 %, including loans)  

Strategins andel av det totala biståndet utgör 0,54 %. 

 Gemensamma EU-strategin gäller 2014- 2020  

Status på EU-gemensamprogrammering/WBT*. 

Förberedelser för gemensam plan pågår och beräknas 

vara klar i juni 2021 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: Världsbanken, Asiatiska 

utvecklingsbanken, Japan, USA och 

Storbritannien 

Sverige är den 10 största givaren. 

Av EU MS är Sverige den 4:e största givaren. 

   *Working Better Together 
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ERD och där UNRC är medordförande. I den utökade gruppen har den åttonde utvecklingsplanen 

diskuterats vid ett digitalt möte i september. Den 30 januari 2020 hölls en stor konferens, Bangladesh 

Development Forum, med över 400 deltagare från myndigheter, civila samhället, och privata sektorn. 

Inom ramen för EU-samarbetet förekommer tät samverkan genom exempelvis Team Europa-

samarbetet, liksom inom ramen för samverkan kring civilsamhället, samt miljö-/klimat-området. I 

tillägg till ambassadens aktiva roll inom den humanitära samordningen har den humanitära situationen 

i Cox’s Bazar lett till ökade kontakter och samordning mellan ambassaden och andra humanitära och 

utvecklingsaktörer, i synnerhet EU, men även myndigheter, för att hitta mer långsiktiga lösningar för 

både flyktingarna och lokalbefolkningen i området. Ambassaden har aktivt främjat ett stärkt 

utvecklingsengagemang i Cox’s Bazar genom riktat stöd till koordinering av prioriterade 

utvecklingsinsatser. Sverige bidrar till utvecklingen i Bangladesh både genom politisk dialog och 

konkret biståndsverksamhet. Sveriges fokus är att främja mänskliga rättigheter, jämställdhet, anti-

korruption och miljömässig hållbarhet. Global Deal-initiativet skapar en plattform för en bred social 

flerpartsdialog mellan svenska och bangladeshiska aktörer från regeringen, näringslivet och 

fackföreningarna kring sociala och miljömässigafrågor. Anständiga arbetsvillkor är också ett av de två 

prioriterade Team Europa initiativen. Anständiga arbetsvillkor och ren, hållbar produktion är 

intresseområden för bredare relationer mellan länderna. Sverige för även en aktiv dialog tillsammans 

med EU och de nordiska länderna om behovet av ett bättre affärsklimat i Bangladesh, inklusive 

korruptionsbekämpning.  

2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Genomförandet av Sveriges resultatstrategi för Bangladesh 2014–2020 har haft synergier med flera 

andra strategier. Erfarenhetsutbyte har skett med strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete 

i Asien och Oceanien i syfte att stärka uppföljningen på landnivå och stärka synergier mellan regionala 

och lokala projekt, såsom inom miljö/klimatområdet samt demokrati/mänskliga rättigheter. Nära 

kopplingar finns också till Strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder 

Agenda 2030 för hållbar utveckling genom myndighetssamarbete, och genom deltagande av 

tjänstemän från Bangladesh i Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP). Vidare finns 

kopplingar till Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Myanmar samt Strategin för Sveriges 

humanitära bistånd genom rohingyakrisen. Genom strategin för stöd genom svenska organisationer i 

det civila samhället (50 MSEK år 2020) bedriver flera svenska civlsamhälles-organisationer projekt 

och håller ambassaden informerad. Strategierna för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom 

hållbar social utveckling samt Sveriges strategi för forskningssamarbete kompletterar pågående 

insatser inom hälsoområdet. Slutligen finns synergier med Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete 

avseende arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer och med 

Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och hav samt 

hållbart nyttjande av naturresurser, eftersom många insatser med stöd från dessa strategier genomförs 

i Bangladesh. Ambassaden har arbetat aktivt för att stärka synergier och komplementaritet mellan 

utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet (32 MSEK under 2020). En handläggare har till 

uppgift att följa upp både resultatområde 5 (75 procent av tjänsten) och den svenska humanitära 

strategin (25 procent).  
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3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

I slutet av strategins sista år, 2020, har ambassaden avtal med 23 partnerorganisationer för 29 aktiva 

insatser. Två insatser avslutades. Som helhet bedöms portföljen svara väl mot resultatstrategin för 

2014 - 2020. De två nya insatser som avtalades under 2020 är del av covid-19-responsen. Total 

omallokerades ca 90 MSEK under 2020 för särskilda aktiviteter med anledning av covid-19-

pandemin. Ett antal insatser inom miljö/klimat och hälsoområdena som bedömts ge goda resultat och 

vara fortsatt relevanta har också förlängts och utökats med ytterligare medel. I Cox’s Bazar tillkom ett 

stöd för främjande av koordinering. Flertalet stöd anpassades för att svara mot ”lockdown” och hastigt 

uppkomna behov till följd av covid-krisen. När det gäller avtalspartners står multilaterala 

organisationer och Världsbanken för 67,65 procent av portföljen, följt av icke-statliga organisationer 

och nationella civilsamhällsorganisationer, som tillsammans uppgår till cirka 22,54 procent, medan 

stöd till offentliga institutioner och direkt samarbete med myndigheter uppgår cirka 5,36 procent. Stöd 

till den akademiska världen och tankesmedjor uppgår sammantaget till drygt 4 procent, medan knappt 

0,25 procent nyttjas för engagemang med icke-traditionella samarbetsaktörer, såsom näringslivet, för 

främjande av bredare relationer mellan länderna. Nästan hela portföljvolymen har använts. De fem 

perspektiven tillämpas genom en integrerad ansats.  Tabeller i bilaga 1. 

3.1 Stödområde 1: Stärkt demokrati och jämställdhet, ökad respekt för 

mänskliga rättigheter och frihet från förtryck 

3.1.1. Mål 1.1: Stärkt kapacitet att utöva demokratisk samhällsstyrning, med fokus på 

transparens och korruption. 

Strategimål  

 

Politiska och medborgerliga rättigheter befinner sig under hårt tryck och allt mer långtgående 

inskränkningar, inte minst av yttrandefriheten, begränsar förutsättningarna för transparens, 

ansvarsutkrävande och efterlevnad av de demokratiska principerna, något som bidrar till ökade 

spänningar i samhället. Situationen för fria och oberoende medier är utmanande och har förvärrats i 

covid-19-pandemins spår med frihetsberövanden av journalister, aktivister och medborgare som 

kritiserat regeringens hantering av krisen, med hänvisning till den kritiserade lagstiftningen Digital 

Security Act. Media och rättighetsbaserade civilsamhällesorganisationer vittnar om en ökande grad av 

självcensur – såväl online som offline – av rädsla för repressalier. Förutsättningarna för god 

samhällsstyrning och ansvarsutkrävande i Bangladesh försvåras även innan covid-19 av svaga 

institutioner, utbredd korruption, politiserade processer samt ineffektiv byråkrati. 

Portfölj  

 

Trots de utmaningar som råder har flera av ambassadens partnerorganisationer kunnat anpassa sin 

verksamhet för att möta de utmaningar som covid-19 gett upphov till genom nyttjande av 

digitaliseringens möjligheter. Genom ambassadens medieprojekt, som stöds genom medieinstitutet 

Fojo, samt stödet till Transparency International Bangladesh har aktiviteter som granskar 

myndigheternas hantering av pandemin genomförts. Medieprojektet har bland annat erbjudit löpande 

kapacitetsstöd till undersökande journalister som rapporterat om covid-19 samt genom en snabb digital 
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omställning erbjudit webbaserade utbildningar och seminarier med syfte att bland annat säkerställa 

journalisters säkerhet samt rapportering som är baserad på korrekt information, liksom granskningar 

av god journalistisk kvalitet. Under rapporteringsåret genomfördes och publicerades 142 reportage 

med stöd från projektet, vilket motsvarar en ökning om 364 procent jämfört med föregående år. Flera 

av dessa fokuserade på myndigheternas hantering av covid-19-krisen.7 Transparency International 

Bangladesh (TIB) granskningar och påverkansarbete har bland annat lett till ökad transparens i 

regeringens utbetalningar av kontantstöd till utsatta grupper i samband med covid-19-pandemin.8 

UNDP:s Human Rights Programme (HRP), som stöds av Sverige och Schweiz, har gett stöd till 

Bangladeshs nationella kommission för mänskliga rättigheter (NHRC) för att bevaka situationen för 

mänskliga rättigheter under covid-19, bland annat för skydd av kvinnor och barn genom 

brottbekämpande och rättsvårdande myndigheter, stöd till repatrieringar av migrantarbetare, inklusive 

de som är papperslösa, framtagande av rekommendationer till regeringen och privata sjukhus för 

tillhandahållande av hälsovårdstjänster av god kvalitet samt bevakat korruption i distributionen av stöd 

till fattiga och marginaliserade grupper. Vidare har påverkansarbete bedrivits gentemot 

Inrikesministeriet för frigivning av fångar som sitter fängslade för mindre förseelser, personer med 

funktionsvariationer, äldre samt de som snart avsuttit sina straff. 9 Bangladesh Health Watch, ett nytt 

samarbete i hälsoportföljen, har som mål att genom evidensbaserade resultat förespråka bra 

vårdkvalitet med transparens. Organisationen har under våren publicerat 12 debattartiklar i nationella 

tidningar som fokuserat på covid-19 i relation till hälso- och ekonomifrågor, bland annat kring kvalitet 

och distribution av personlig skyddsutrustning bland första linjens vårdpersonal och resultaten spreds i 

stor utsträckning.10  Myndighetssamarbetet mellan Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bangladesh 

Bureau of Statistics (BBS) har påverkats i stor utsträckning av covid-19 och mycket begränsad 

verksamhet har kunnat genomföras. BBS var stängt under flera månader och den utsände 

långtidsrådgivaren från SCB omlokaliserades till Sverige och återvände till Bangladesh först i slutet av 

augusti. Sedan dess har viss projektverksamhet kunnat genomföras, såsom digitala utbildningstillfällen 

på distans, men projektet står alltjämt inför stora utmaningar och det finns fortsatt frågetecken kring 

BBS ägarskap.11  

3.1.2 Mål 1.2 Stärkt kapacitet hos offentliga institutioner att motverka våld mot 
kvinnor. 

Strategimål  

Den nationella nedstängningen under våren innebar en ökning av våld i hemmet samt barnäktenskap 

och försvårade möjligheter för våldsoffer att få tillgång till samhällstjänster genom offentliga 

institutioner samt stöd som tillhandahålls genom civilsamhällesaktörer. Offentliga institutioners 

kapacitet och möjlighet att motverka och hantera könsrelaterat våld begränsades under covid-19-

krisen, inte minst i samband med nedstängningen men även efter då fokus låg på omedelbar hantering 

av krisen, främst dess socioekonomiska effekter. 

Portfölj  

 

7 Insatsnummer 51060062, Annual report year 4: Improving investigative journalism in Bangladesh 2016-2021, October 
2020 
8 Insatsnummer: 51060025, Building Integrity Blocks for Effective Change (BIBEC): Outcome Report (October 2019 – 
September 2020), oktober 2020 
9Insatsnummer: 52170020, UNDP, Quarterly Progress Report, July 2020 
10 Insatsnummer: 13387, BRAC University ( James P Grant School of Public Health) Bangladesh Health Watch , First Semi-

Annual Narrative Report, December 2019-June 2020. 
11 Insatsnummer: 51060063, Månatliga uppdateringar från SCB:s långtidsrådgivare 
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Ambassadens partnerorganisationer har – på grund av de begränsningar som covid-19-pandemin och 

nedstängningen innebar – haft mer begränsade möjligheter att genomföra sin verksamhet och nå ut till 

de mest behövande. Många organisationer har fokuserat på att bevaka situationen samt bedriva 

påverkansarbete gentemot myndigheterna för att få dem att vidta adekvata åtgärder. Under hösten har 

ordinarie verksamhet gradvis kunnat återupptas, om än med vissa begränsningar och fortsatta 

försiktighetsåtgärder. Sedan pandemins utbrott introducerade partnerorganisationen Ain o Salish 

Kendra (ASK) fyra nya hjälplinjenummer för att säkerställa att brottsoffer samt deras 

familjemedlemmar kunde få rättshjälp hemifrån. Personer med funktionsvariationer, särskilt kvinnor 

och barn, har fått tillgång till formell och informell rättvisa genom juridisk rådgivning, medling och 

rättsliga tjänster samt psykosocial rådgivning.12 Även om en stor del av Plan International 

Bangladeshs verksamhet inte kunde genomföras under våren, bidrog projektet till identifiering av 

3,000 särskilt utsatta hushåll, löpande datainsamling och rapportering om den förvärrade situationen 

vad gäller barnäktenskap, information om barnäktenskap samt covid-19 genom lokalradio, vilket 

beräknats ha nått omkring 500,000 personer.13 Större delen av verksamheten har återupptagits med 

undantag av aktiviteter i skolorna eftersom dessa förblev stängda från mars till december. En 

halvtidsöversyn från  2019 visade att projektet var nära att uppnå sitt mål om minskande av 

barnäktenskap med en tredjedel. Enligt denna rapport har barnäktenskap minskat från 65 procent till 

47 procent sedan projektets start.14 

3.1.3 Mål 1.3 Stärkt kapacitet hos det civila samhället att verka för ökat 

ansvarsutkrävande och bidra till kunskap om demokrati, jämställdhet inklusive 

våld mot kvinnor, och mänskliga rättigheter. 

Strategimål  

Civilsamhällesorganisationer hade på grund av smittoreducerade och förebyggande åtgärder, inte 

minst i samband med den nationella nedstängningen från mars till juni, begränsade möjligheter att 

bedriva sin verksamhet och att verka för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Detta 

gällde framförallt de som arbetar i geografiskt avlägsna delar av landet och som har haft begränsade 

möjligheter att nytta digitala hjälpmedel.  

Portfölj  

 

Verksamhet som under våren pausades på grund av den nationella nedstängningen kunde under 

sommaren och hösten gradvis återstarta i takt med att regeringens restriktioner lyftes, om än med 

fortsatta försiktighetsåtgärder och i vissa fall fortsatt begränsade möjligheter att nå ut till utsatta 

grupper i geografiskt avlägsna delar av landet. Under våren ställdes verksamheten om och fokuserade 

främst på tillhandahållande av information om covid-19 i enlighet med WHO:s riktlinjer samt viss 

utdelning av skyddsmateriel. Flera parterorganisationer har därutöver fokuserat på att samla in och 

sprida information om den förvärrade situationen för kvinnor och barn vad gäller bland annat våld i 

hemmet samt barnäktenskap och bedriver påverkansarbete för att få berörda myndigheter att vidta 

åtgärder. Ambassadens mediestöd har, som nämnts under 3.1.1, bidragit till transparent rapportering 

om myndigheternas hantering av covid-19-krisen samt faktagranskning av covid-rapportering för att 

 

12 Insatsnummer: 52170028, Information från Ain o Salish Kendra via mail, 2020-05-19 
13 Insatsnummer: 51060061, Information från Plan International Bangladesh via mail och i möte, 2020-07-16 
14 Insatsnummer: 51060061, Mid-Term Review of ‘Building Better Future for Girls (BBFG) Project, 2019 
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säkerställa att korrekt information når allmänheten.15 Genom ett nytt samarbete med Bangladesh 

Health Watch får civilsamhället/individer en röst som kan kräva ansvar från regering eller andra 

intressenter. Projektet belyser och upplyser om ansvarutkrävande hos ansvariga inom hälsosektorn för 

vårdkvalitet, jämlik hälsa, och hälsokapitalet. 16      

3.2 Stödområde 2: Förbättrade möjligheter för fattiga människor att bidra 
till och dra nytta av ekonomisk tillväxt och erhålla god utbildning 

3.2.1 Mål 2.1 Stärkta förutsättningar för kvinnor att delta på arbetsmarknaden 

Strategimål  

Covid-19-krisen har slagit hårt mot Bangladeshs ekonomi och förutsättningarna för kvinnor att delta 

på arbetsmarknaden har försämrats i takt med att uppsägningar ökat och försörjningsmöjligheter gått 

förlorade. Andelen unga som inte arbetade eller deltog i utbildning uppgick redan före covid-19-krisen 

till cirka 36 procent. Unga kvinnor är överrepresenterade bland arbetslösa och ungas utbildning 

motsvarar ofta inte arbetsmarknadens behov. 

Portfölj  

Projektet SWAPNO-II (Strengthening Women’s Ability for Productive New Opportunities) har sedan 

covid-19-pandemins utbrott informerat om WHO:s riktlinjer för att minimera smittspridning till de 

hushåll som omfattas av projektet samt distribuerat totalt 191,044 hygienpaket och bidragit med 

mobilt kontantstöd till totalt 6,064 kvinnor via den digitala banktjänst kvinnorna fått tillgång till. 

Under 2020 har projektet möjliggjort en förbättrad hushållsekonomi för deltagarna genom ett 

sysselsättningsprogram utvecklat tillsammans med regeringen. Kvinnornas kapacitet att hantera 

klimatrelaterade katastrofer har stärkts genom att upplysa och träna deltagarna inom hållbara metoder 

och teknologi.17 Den nationella nedstängningen har haft stor inverkan på projektet WEESMS 

(Women’s Economic Empowerment through Strengthening Market Systems). Dock har några av 

företagen i projektet nyttjat digitaliseringens möjligheter och börjat sälja sina produkter genom 

näthandels-plattformar, vilket möjliggör intäkter och minskar risken för smittspridning. Kvinnoledda 

företag (200 st) har fått stöd med att ansöka om finansiering, och en kommunikationskampanj har 

genomförts för att öka medvetenheten om obetalt hemarbete och våld i hemmet.18 En 

matsäkerhetsinsats genom WFP och FAO påbörjades med syfte att främja behoven av matsäkerhet 

bland 3500 hushåll (cirka 17500 individer) i urbana områden med låg inkomst, samt länka småbrukare 

till urbana marknader, för att få igång ekonomin. Projektet syftar även till att stärka Bangladesh sociala 

skyddsnät på längre sikt med fokus på kvinnor och barn genom bl.a. cash transfers.19 

 

15 Insatsnummer: 51060062, Information från Fojo via mail 2020-08-05 samt muntliga uppdateringar i möten 
16 Insatsnummer: 13387, BRAC University ( James P Grant School of Public Health) Bangladesh Health Watch , First Semi-
Annual Narrative Report, December 2019-June 2020. 
17 Insatsnummer: 52170026, List of key achievements 2020, Strengthening Women’s Ability for Productive New 
Opportunities (SWAPNO – II), Sida 1, ärendenummer UM2018/26358/DHAK-37 
18 Insatsnummer: 52170023, List of key achievements 2020, Women’s Economic Empowerment through Strengthening 
Market Systems (WEESMS), Sida 1, ärendenummer UM2016/05987/DHAK-112 
19 Insatsnummer: 14301, Signed Agreement with Annexes, Support to Urban and Rural Poor on COVID 19, ärendenummer 

UM2020/20311/DHAK-35  

https://klaradia/locator/Common/Details/Navigate?module=Case&subtype=100010&recno=3305607
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3.2.2 Mål 2.2 Förbättrad dialog mellan arbetsmarknadens parter 

Strategimål  

Bangladeshs textilindustri har drabbats hårt av pandemins effekter med nedstängningar och 

uppsägningar till följd av inställda ordrar från de globala klädföretagen. Krishanteringen har 

framförallt fokuserat på att säkerställa löneutbetalningar samt kompensation till de som förlorat sina 

inkomster. Färdplanen för att åtgärda de brister inom arbetsrätten som EU identifierat för att man 

fortsatt ska kunna åtnjuta handelspreferenser under Everything But Arms-initiativet, har återupptagits 

efter tillfälligt avstannande på grund av covid-krisen.  

Portfölj  

Pandemin har inte bara haft en stor negativ inverkan på textilindustrin utan även genomförandet av 

insatsen, Bangladesh Global Deal Project. Insatsen har förlängts och extra medel om 7 MSEK har 

beviljats för verksamhet som syftar till att säkerställa arbetstagares rättigheter, hälsa och säkerhet i 

samband med covid-19-pandemin samt främja social dialog mellan arbetsmarknadens parter och 

stärka deras kapacitet att gemensamt hantera de utmaningar och tvister som uppstått i krisens spår.20 

Under rådande omständigheter har träning och utbildning i projektet antagit ett digitalt format. Den 

förlängda projektperioden, och en modifierad projektplan för att stärka upp vissa komponenter21, 

tillsammans med den extra covid-19 komponenten förväntas öka sannolikheten att projektmålen 

uppfylls.  

3.3 Stödområde 3: Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och 

stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och 

naturkatastrofer 

3.3.1 Mål 3.1 Stärkt motståndskraft och förbättrad anpassningsförmåga mot klimat-

förändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer i utsatta områden, inklusive 

stärkta katastrofhanteringssystem. 

Strategimål  

Utöver covid-19 krisen drabbades Bangladesh under 2020 av två större klimatrelaterade 

naturkatastrofer; supercyklonen Amphan och storskaliga monsunöversvämningar. Amphan orsakade 

enorm förödelse men tack vare en robust uppbyggnad av katastrofberedskap och kapacitet hos de 

bangladeshiska myndigheterna, vilket Sverige bidragit till genom biståndet över en längre tid22, kunde 

över två miljoner människor evakueras till säkerhet och antalet döda minimeras. De ekonomiska 

skadorna blev dock omfattande.23 De årliga monsunregnen inleddes tidigare än vanligt och ledde till 

vad som kom att bli de mest omfattande översvämningarna i landet sedan slutet av åttiotalet. Drygt 5,4 

 

20 Insatsnummer: 52170019, Beslut om ändring av insats, Bangladesh Global Deal Project, ärendenummer 
UM2015/10218/DHAK 
21 Insatsnummer: 52170019, Conclusion of performance – Assessment of performance, Bangladesh Global Deal Project, 
ärendenummer UM2015/10218/DHAK 
22 Insatsnummer 51060020, Comprehensive Disaster Management Programme Phase II, Avslutad insats slutgiltig rapport, 
sida 2, UF2011/08543/DHAK 
23 International Federation of Red Cross and Red Cresent Societies (23 Maj 2020), Operation Update Report Bangladesh: 
Cyclone Amphan, sida 2 
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miljoner människor drabbades direkt, med över en miljon hem förstörda.24 Situationen förvärrades för 

de som redan förlorat sin försörjning på grund av covid-19.25 Kvinnor och flickor bedöms vara extra 

sårbara och utsatta för matosäkerhet, könsbaserat våld och begränsad tillgång till viktiga 

samhällstjänster.26 

Portfölj  

Fem av kustdistrikten i programmet LoGIC påverkades av cyklonen Amphan och programmet 

arbetade nära den lokala administrationen med samordning av insatser för att hantera evakuering till 

säkert skydd, tillgång mat och akut medicin, samtidigt som covid-19 säkerhetsriktlinjer gällande 

distansiering och god hygien säkerställdes.27 En studie genomfördes för att förstå konsekvenserna av 

pandemin och dess påverkan på de ekonomiska, sociala och kulturella förhållandena för människor.28 

Vidare har LoGIC under året framgångsrikt överfört bidrag till 17 000 utsatta hushåll för olika 

klimatanpassningsåtgärder. Framförallt kvinnor fått hjälp med att bland annat öppna egna 

bankkonton.29 Det nationella resiliensprogrammet (NRP) bistod i att utarbeta tekniska riktlinjer för 

hantering av storskalig humanitär respons och utökade sociala säkerhetsnät för att svara på covid-19 

krisen, liksom gemensamma behovsanalyser och responsplaner för cyklonen Amphan och 

översvämningarna.30 En komponent om folkhälsohantering vid kriser införlivades i 

utbildningsmodulen för katastrofberedskap på hushållsnivå och kvinnors ledarskap för de mest 

katastrofutsatta kvinnorna.  

3.3.2 Mål 3.2 Ökad institutionell kapacitet hos myndigheter och andra aktörer att 
bättre förvalta vattenresurser i särskilt eftersatta och utsatta områden 

Strategimål  

Bangladeshs strukturella omvandling av ekonomin har förändrat mönstret för vattenanvändning och 

intensifierat efterfrågan på vatten, speciellt i urbana områden. Genom antagandet av Bangladesh Delta 

Plan 2100 har landet inlett en ambitiös strategi för vattenförvaltning som sätter vatten i centrum för 

ekonomisk utveckling och fattigdomsminskning. Stora utmaningar består av ohållbar 

grundvattenanvändning och hot om vattenstress, försämrad vattenkvalitet på grund av bakteriologiska 

och industriella föroreningar samt arsenik i grundvattnet, otillräcklig serviceleverans av vatten och 

sanitetstjänster samt svagheter i vattenförvaltning och institutionell kapacitet. 

Portfölj  

Under 2020 arbetade UNICEF med att sprida kunskap och kännedom om den nationella 

handlingsplanen för att motverka arsenikföroreningar och bidrog till att 78 269 människor fick tillgång 

 

24 United Nations Bangladesh Coordinated Appeal (July 2020 - March 2021), HCTT Response Plan - Monsoon floods, sida 5 
25 Gender in Humanitarian Action Working Group, UN Women (3 August 2020), Preliminary Rapid Gender Analysis Of 
Monsoon Flood 2020, sida 3 
26 Gender in Humanitarian Action Working Group, UN Women (3 August 2020), Preliminary Rapid Gender Analysis Of 
Monsoon Flood 2020, sida 3 
27 Insatsnummer 5100057, Update on the Cyclone Amphan 21 May 2020, Local Government Initiative on Climate Change 
(LoGIC) Project, sida 1  
28 Insatsnummer 5100057, Updates up to Aug 2020, Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC), sida 3  
29 Insatsnummer 5100057, Updates up to Aug 2020, Local Government Initiative on Climate Change (LoGIC), sida 3  
30 Insatsnummer 11131, National Resilience Programme Annual programme narrative progress report: Reporting period 1 
January-31 June 2020, sida 5  
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till dricksvatten fritt från arsenik31. Det nationella resiliensprogrammet (NRP) samarbetade med 

ministeriet för katastrofhantering för att utarbeta en responsplan för översvämningarna. Programmet 

har även utvecklat en riskmodell för att bestämma översvämningsrisk på lokal invå. Ett ramverk för 

tidig varning har tagits fram och volontärer på kommunnivå har tränats i översvämningsberedskap.32 

Samarbetspartnern Bangladesh Environmental Lawyers Association (BELA) bidrog med juridisk hjälp 

och begärde förbud mot uthyrning och demolering av otillåtna strukturer längs floden Boral. I ett 

domslut den 5 mars 2020 uppmanas anvariga myndigheter att skydda floden enligt tidigare 

regeringsbeslut om avgränsning och skyddande av flodstranden.33 

3.4  Stödområde 4: Förbättrad grundläggande hälsa, med särskilt 

fokus på barn, kvinnor och sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter 

3.4.1 Mål 4.1 Minskad dödlighet bland barn under fem år   

 

Strategimål  

 

Covid-19-pandemin har påverkat både utbudet av och tillgången till hälsovårdstjänster, inklusive 

SRHR samt synliggjort stora brister inom hälsosektorn ifråga om ineffektivitet, misskötsel, bristande 

övervakning, transparens, och korruption. Covid-19-pandemin har haft negativa och landsomfattande 

konsekvenser för barnhälsoprogramet, som i april 2020 minskade vaccineringsinsatserna med mer än 

50 procent, men har nu återgått till samma nivåer som innan covid-19-pandemin. 34 35 Fortsatta 

utmaningar består bl.a. i att bygga upp vårdgivarnas förtroende för att ta med sina barn för vaccination, 

säkerställa adekvat personlig skyddsutrustning för hälsoarbetare och konkurrerande prioriteringar 

inom covid-19-responsen.  

Portfölj  

 

På grund av covid-19-pandemin omplanerades delar av hälsoinsatserna och komponenter försenades 

tillfälligt. I samarbete med Världsbanken och Multi Donor Trust Fund stödjer Sida the Health Sector 

Program för utveckling av starkare hälsosystem. Andelen barn under två år som fått nutritionsråd 

dubblerades från 2019 till 2020. Under år 2020 hade 12 distrikt uppnått en 85 procent täckningsgrad 

beträffande vaccinering av mässling och röda hund hos barn, färre än under 2019.36 I samarbete med 

UNICEF gavs stöd till projektet Urban Health med syfte att förstärka vården i urbana slumområden. 

Under år 2020 initierades ett särskilt covid-19 stöd  på 15.5 MSEK som säkerställde tillgång till god 

vård under pandemin samt möjliggjorde preventiva informationkampanjer för 3,6 millioner människor 

i slumområden. The Mothers@Work program som syftar på att öka mödrarättigheterna och erbjuda 

 

31 Insatsnummer 52170040, Årsrapport Vattensäkerhet för kvinnors och barns välbefinnande i Bangladesh, oktober 2020, 
sidorna 6 och 7, UM2017/23389/DHAK 
32 Insatsnummer 11131, National Resilience Programme Annual programme narrative progress report: Reporting period 1 
January-31 June 2020, sida 8, UM2017/26983/DHAK 
33 Insatsnummer 12198, Results examples BELA March to September 2020, mottogs per email 2020-09-03, 
UM2019/03585/DHAK 
34 Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare (M0HFW), Bangladesh Preparedness and Response Plan 
for COVID-19 July 2020 
35 Web Portal Director General of Health Services, tillträdd 3 februari 2021  
36 Insatsnummer: 52170010 Health Sector Programme Bangladesh 2017-2022. Annual report, october 2020. UF2015/13093 

http://103.247.238.92/webportal/pages/dashboard_epi.php
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amningsstöd på arbetsplatser blev initialt fördröjt pga covid-19-pandemin men började genomföras 

under hösten 2020.37 

3.4.2 Mål 4.2 Fler kvinnor har tillgång till god mödrahälsovård    

Strategimål  

Under rapporteringsperioden har användningen av  mödra- och ungdomstjänster minskat betydligt. 

Exempelvis minskade dessa tjänster på vårdinrättningar med 60 procent under april månad.38 Under 

januari - juni 2020 uteblev 54,4 procent gravida kvinnor från besök på förlossningskliniker i urbana 

slumområden.39 Antal vaginala förlossningar på klinik och kejsarsnitt sjönk med 58% respektive 83 % 

under våren och sommaren 2020 för att därefter åter stiga till samma nivåer som innan pandemin. 

Under samma period steg antal komplicerade förlossningar som krävt sjukhusvård med 90 %.40 

Portfölj  

 

I och med covid-19 utbrottet har verksamhet skiftat till att säkra tillgång till SRHR tjänster trots 

pågående pandemi.41 Ett extra covidstöd gavs för att öka säkerheten kring förlossningar. 42 System för 

vägledning och tekniskt stöd till hälsopersonal, datainsamling och uppföljning är etablerade med syfte 

att främja covid-19-säker vård. All utbildning har blivit virtuell och UNFPA har stött myndigheterna i 

att byta till en virtuellt läroplan. UNICEF-stödd onlineutbildning om de nya covid-19-anpassade 

riktlinjerna för mödrar, nyfödda och barnhälsa (MNCH) genomfördes för hälsopersonal på samtliga 

distriktssjukhus, liksom på medicinska högskolor, mödra- och barnavårdscentraler samt Upazila 

hälsokomplex.43 Genom UNFPA insatsen kunde 60 mobila barnmorskor utplaceras i fyra distrikt 

(Sunamganj, Bandarban, Noakhali och Cox's Bazar), och till följd av detta har andelen assisterade 

födslar ökat.  

 

3.4.3 Mål 4.3 Ökat antal människor har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter 

Strategimål  

I samband med lockdown minskade antal SRHR-relaterade vårdbesök för till med 75 procent jämfört 

med innan pandemin, för att sedan återgå till pre-pandemiska nivåer i december 2020..44  I mars och 

april 2020 visar rapporterna att konsumtionen av de fem moderna preventivmedlen minskade med 30-

 

37 Insatsnummer: 52170025 Urban Health 2019-2023.Annual report August 2020. UM 2017/ 26686 
38 Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare (M0HFW), Bangladesh Preparedness and Response 
Plan for COVID-19 July 2020 
39 Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare (M0HFW), Bangladesh Preparedness and Response 
Plan for COVID-19 July 2020 
40 UNICEF Bangladesh Country Office COVID-19 Response Monthly Report 17 
41 Insatsnummer: 52170012, UNFPA information via mail, 2020-09-20 UF2015/23074 
42 UNFPA Bangladesh | Sweden & UNFPA strengthen COVID-19 prevention and response in Bangladesh 
43 Insatsnummer: 14296, UNICEF, Six Month report, augusti 2020 
44 Web Portal Director General of Health Services, tillträdd 3 februari 2021 

https://bangladesh.unfpa.org/en/news/sweden-unfpa-strengthen-covid-19-prevention-and-response-bangladesh
http://103.247.238.92/webportal/pages/dashboard_epi.php
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40 procent.45 I juli nåddes sedan samma nivåer som innan pandemin. Samma trend kan ses gällande 

långtidsverkande preventivmedel. 46 

Portfölj  

Fyra pågående insatser inom SRHR ingår i portföljen. Mellan juni 2019 och april 2020 uppnåddes 124 

procent av målet att tillgodose SRHR-vård för kvinnor, unga vuxna, och män.47 Efter en nedgång i 

april ökar besöken för säkra aborter sedan juni48, men verksamheten har långt ifrån återhämtat sig. 

Tillången till ungdomsanpassade hälsovårdstjänster minskade med 70 procent från januari till april 

2020. Utbildningen av aktörer inom abortverksamhet har dock kunna fortgå i enlighet med 

verksamhetsplanen. Antal personer som använde sig av ”menstrual regulation”-vård minskade med 45 

procent och post abortvård minskade med 11 procent under perioden oktober 2019 till september 

2020.49 

3.4.4 Mål 4.4 Bättre tillgång till hållbara och motståndskraftiga samhällstjänster för 
vatten, sanitet och hygien 

Strategimål  

Återkommande naturkatastrofer under 2020 satte press på hållbara tjänster inom vatten och sanitet 

samtidigt som tillgång till rent vatten och hygientjänster var av yttersta vikt för att bekämpa covid-19. 

Tillgång till vatten och hygientjänster på offentliga platser, som hälsocenter, skolor och arbetsplatser, 

är låg. 

Portfölj  

Stödet till WaterAid ökades under perioden för att höja medvetenheten om covid-19 hos befolkningen 

i utsatta slumområden och därmed minska smittspridningen. 530 544 personer i 215 slumområden och 

på olika strategiska offentliga platser fick tillgång till faciliteter för handtvätt med rinnande vatten och 

tvål. 119 474 hushåll (520 044 personer) försågs med masker och tvålar för att hjälpa dem att bibehålla 

god hygien.50 Totalt 26 117 personer (59 procent kvinnor) har fått tillgång till rent vatten och 31,914 

personer (54 procent kvinnor) nåddes med förbättrade sanitetstjänster i låginkomstområden, 

utbildningsinstitut och center för hemlösa. UNICEF har bidragit till riktlinjer för säker hantering och 

för att bevara vattenkällor funktionella under krisperioden.51  

  

 

45 Health Services Division, Ministry of Health and Family Welfare (M0HFW), Bangladesh Preparedness and Response 
Plan for COVID-19 July 2020 
46 Population Council. Trends in family planning services in Bangladesh before, during, and after the Covid-19 lockdowns. 
Covid-19 Research Brief, januari 2021. 
47 Insatsnummer 52170024 RHSTEP Annual report, maj 2020. UM 2016/38645 
48 Insatsnummer: 52170024, RHSTEP, lägesrapport, september 2020 UM 2016/38645 
49 Kvantiativ analys av MR Project, RHSTEP och BAPSA. UM 2016/38645 
50 Insatsnummer 11124, Annual Report 2020 (January to December), Wash for Urban Poor, sida 1, UM2017/30733/DHAK 
51 Insatsnummer 52170040, Half Yearly Progress Report to the Swedish International Development Agency (Sida) Water 
Safety for the  Wellbeing of Women and Children in Bangladesh, sida 21, ärendenummer UM2017/23389/DHAK 
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3.5 Stödområde 5: Stärkt kapacitet att förebygga kriser, konflikter och 

katastrofer, och ökad resiliens 

3.5.1 Mål 5.1 Fokus på sårbara grupper i flyktingmottagande områden, bland 
värdsamhällen och rohingyaflyktingar, särskilt kvinnor och barn 

 

Strategimål  

 

Kampanjer och åtgärder för främjad social distansiering bedöms ha bidragit till en lägre smittfrekvens 

bland flyktingar än i den övriga befolkningen52. Samtidigt ökade utsattheten i det flyktingmottagande 

distriktet Cox’s Bazar, då två tredjedelar av befolkningen i distriktet, i huvudsak dagavlönade, 

rapporterades ha fått minskade inkomster, och arbetsmöjligheter kraftigt minskade för rohingya-

flyktingarna.53 Otrygghet och våld ökade såväl inom som utanför hemmet.54 Andelen personer i behov 

av någon form av humanitärt bistånd ökade med 500,000 i Cox’s Bazar-distriktet55. Krisen har 

åskådliggjort vikten av en ökad betoning på lokal kapacitetsutveckling, ägarskap och deltagande i 

genomförandet av insatser, liksom stärkt integrering av konfliktkänslighet i utvecklingsinsatserna. Till 

en följd av krisen förväntas beroendet av humanitärt bistånd och sociala skyddssystem öka under 

2021. 

 

Portfölj  

Rädda Barnen rapporterade en ökad utsatthet av barn, och under rapporteringsperioden justerades 

verksamheten för att i större grad hantera de ökade skyddsbehoven. Bl.a. genomfördes särskilda 

skyddsåtgärder för 937 barn, liksom insatser för att förebygga och förhindra barnäktenskap.56 

UNWOMENs jämställdhetsinsatser justerades för  att kunna bistå med information kring eller stöd i 

samband med registrerade SGBV-fall, förebyggande information om covid-19, liksom psykosocialt 

stöd samt arbetsskapande tillfällen för kvinnor i lägren57. Tillsammans med Sverige organiserades ett 

seminarium inom ramen för resolution 1325 och kvinnor, fred och säkerhet för bl.a. ökad fredlig 

samlevnad.. Med ökade nivåer av mental ohälsa, fick nära 10 000 personer psykosocialt stöd genom 

IOM:s mobila team. 58 Drygt 100 000 personer nåddes av informationskampanjer om hälsa och mental 

hälsa. Genom UNFPA har mobila barnmorskor mobiliserats till bland annat Cox’s Bazar District 

Hospital, vilket medfört ökat antal assisterade födslar59. Kapacitetsutveckling av sjukvårdspersonal 

och barnmorskor har skett virtuellt. Inom miljöområdet och SAFE+ programmet har 126 441 utsatta 

familjer kunnat assisteras med gasolgas, för en minskad negativ inverkan på miljön.60 Kontantstöd har 

utgått till 11 000 utsatta familjer och 24 000 jordbrukare har fått stöd i form av utsäde. Under perioden 

har UNICEF och partnerorganisationer prioriterat de mest kritiska vatten- och sanitetsbehoven i 

 

52 Utkast 2021 Joint Response Plan for the Rohingya Humanitarian Crisis, s.10 
53 World Bank: Cox’s Bazar Panel Survey: Rapid Follow-Up Round 1, July 2020, s. 1-3 
54 ISCG Gender Hub: Covid-19 Outbreak: Rapid Gender Analysis for Rohingya and Host Communities in Cox’s Bazar, 
Bangladesh, August 2020, p. 26 
55ISCG Covid 19 Addendum to the Joint Response Plan 2020 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid-
19_addendum_rohingya_refugee_response_020720_2.pdf 
56 Insatsnummer: 12513, Save the Children, Presentation för ambassaden, 6 augusti 2020, UM2018/25567/DHAK 
57 Insatsnummer: 12874, UNWOMEN Sida update March-August 2020, UM2018/35171/DHAK 
58 Insatsnummer: 12966, IOM Interrim report to Sida, 1 January – 31 May 2020, inkommen 27 juni 2020, s.4-6. 
59 Insatsnummer: 52170012, UNFPA information via mail, 2020-09-20 
60 Insatsnummer: 12515, SAFEPlus Semi-Annual Report – August 20, mottagen 2020-09-07 
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distriktet samt etablerat vattenkällor för 60 500 flyktingar och 36 000 personer från värdsamhället.61 

Tio hälsocenter har fått stöd av UNICEF genom vatteninstallationer samt latriner, avfallsmateriell och 

hygienutrustning. Inom UNDP:s projekt för avfallshantering genomfördes ökade vatten och 

sanitetsinsatser i Cox’s Bazar-distriktet, bland annat ökat antal handtvättningsstationer. Särskilda 

informationssatsningar gjordes för hushåll och avfallshanterare och hygienartiklar distribuerades till 

hushåll.62 Genom UNDP gavs stöd till distriktsadministrationen i att identifiera prioritierade 

utvecklingsinsatser, vilket utgör en vägledning för såväl statliga som humanitära och 

utvecklingsaktörer i Cox’s Bazar.  

4 Implikationer  

Den av regeringen beslutade utvecklingsstrategin för Bangladesh 2021-2025 innebär en fortsättning 

på, och vidareutveckling av, tidigare svenskt utvecklingssamarbete. Strategin innefattar fyra områden: 

1) Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt jämställdhet, 2) Klimat och miljö, 

3) Inkluderande ekonomisk utveckling, 4) Hälsa inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter. 

Strategins genomförande föregås av en operationaliseringsprocess som äger rum under den första 

halvan av 2021. Den multidimensionella fattigdomsanalysen (MDPA) som utvecklades under 2020 

uppdaterades i januari 2021 för att reflektera fattigdomstrender till följd av covid-19-utbrottet, och 

utgör en grund för operationaliseringen. Följande strategiska förhållningssätt, kommer att genomsyra 

operationaliseringen av den nya strategin:  

− Portföljsammansättningen kommer att konsolideras och utformas till att bli än mer strategisk 

och resurseffektiv. Bland annat kommer ambassaden samverka med likasinnade aktörer för att 

stödja det civila samhället på ett mer strategiskt och hållbart sätt och röra oss bort från 

nuvarande projektorientering. 

− Ökat fokus ska läggas på dialog, inklusive i samverkan med andra politikområden. Under 

2021 kommer utlandsmyndigheten, som en del av ”Demokratisatsningen”, att sträva efter ökat 

samarbete med likasinnade aktörer, inklusive genom givargemensamma finansieringsformer 

samt strategisk dialog för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

− Nya innovativa angreppssätt, samarbetsformer och partnerskap som kan maximera biståndets 

genomslagskraft kommer att eftersträvas. Förutsättningar för samverkan inom ramen för 

bredare relationer och i samverkan med den bredare svenska resursbasen kommer att 

övervägas inom samtliga strategiområden. Inom miljö/klimat-området undersöks bland annat 

möjligheterna att förbättra miljömässig hållbarhet inom textilsektorn med fokus på vatten- och 

energifrågor. Samverkan med EU stärks inom ramen för bland annat Team Europa initiativet 

kring Decent Work. 

− Ökade synergier mellan strategiområden och strategier kommer att främjas. Exempelvis är 

utvecklingen inom miljö/klimatområdet nära kopplat till samtliga områden, såväl 

demokrati/mänskliga rättigheter och hälsa, som hållbar ekonomisk utveckling. Det finns 

potential att utveckla nya och bygga vidare på existerande synergier med andra strategier. 

− Bristen på jämställdhet är fortsatt ett stort utvecklingshinder som motverkar positiv förändring 

inom alla områden. Jämställdhet får en allt större roll i den nya strategin. Mäns och pojkars 

 

61 Insatsnummer: 52170040, UNICEF Cox January to August 2020, utkast report, 2020-08-08 
62 Insatsnummer: 12514, UNDP Covid Response Plan, Progress Report: Solid Waste Management Project, Cox’s Bazar, 31 
juli 2020. s. 1-2. 
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roll i förändring av patriarkala normer behöver främjas inom alla strategiområden. Fortsatt 

stöd planeras bl.a. för att öka kvinnors tillgång till produktiv sysselsättning.  

− Sveriges stöd till god samhällsstyrning kan stärkas ytterligare, med fokus på att hantera 

korruption som ett hinder för utveckling. Korruptionsförebyggande åtgärder kommer att 

integreras inom samtliga områden. 

− Även om ett specifikt stödområde för främjande av kopplingar mellan humanitära, 

utvecklings- och konfliktförebyggande insatser för rohingya-flyktingar och värdsamhällen i 

Cox’s Bazar-distriktet utgår i den nya strategin, betonar strategin att stöd till rohingya-krisen 

och en nexus-ansats inkluderas inom samtliga stödområden, med syfte att stärka 

förutsättningar för hållbara lösningar. Engagemanget i viktiga humanitära och utvecklingsfora, 

lokalt på politisk och teknisk nivå, fortsätter och föder även in i den dialog Team Sverige för 

på global policynivå. Operationaliseringen av strategin kommer att ske i nära samordning med 

utvecklingssektionen i Myanmar för att främja ett kompletterande och sammanhängande svar 

på rohingya-krisen.  

Portföljens bidrag till att möta effekterna av covid-19-pandemin ska inte bara lindra de direkta 

negativa effekterna av covid-19 krisen, utan även bidra till en omställning till ett mer socialt och 

miljömässigt hållbart samhälle i framtiden. 
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5 Strategiöversikt i tabeller och diagram 

All data in report is per December 31, 2020. It is an annex to the Strategy Report submitted to the Ministry of Foreign Affairs. 

Average Annual Strategy Amount 2020: 271 429 KSEK 

Total Strategy Outcome 2020: 429 895 KSEK 

Table 1.   Financial Overview 2020 per Area of Support/Objective in 

Strategy 

 

Strategi Stödområde Mål Utbetalat 2020 

Strategy Areas of Support Objective Outcome  

2020 (KSEK) 

Bangladesh 2014 

-2020 

Total  429 895 

Strengthened democracy and gender 

equality, greater respect for human 

rights and freedom from oppression 

Enhanced capacity to practise democratic 

governance, with a focus on transparency and 

combating corruption 

0 

Enhanced capacity of public institutions to 

combat violence against women 

9 000 

Enhanced capacity of civil society to work 

towards greater accountability and contribute to 

knowledge about democracy, gender equality 

(including violence against women), and 

human rights 

31 050 

Total 40 050 

Better opportunities for people living 

in poverty to contribute to and benefit 

from economic growth and obtain a 

good education 

Greater opportunities for women to participate 

on the labour market 

43 827 

Improved dialogue between social partners the 

labour market 

7 000 

Total 50 827 

A better environment, limited climate 

impact and greater resilience to 

environmental impact, climate 

change and natural disasters 

Greater resilience and flexibility to deal with 
climate change, environmental impacts and 
natural disasters  
in vulnerable areas, including improved 

disaster  

management systems 

50 658 

Strengthened institutional capacity among 

authorities and other actors to better manage 

water resources in particularly neglected and 

vulnerable areas 

11 050 

Total 61 708 

Improved basic health, focusing 

particularly on women and children, 

Reduced mortality in children under the age of 

5 

38 222 
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sexual and reproductive health and 

rights 

More women with access to good maternal 

health care 

38 172 

More people with access to sexual and 

reproductive health and rights 

37 919 

Better access to sustainable and resilient 

community water, sanitation and hygiene 

services 

23 172 

Total 137 485 

Bangladesh 2014 

-2020 

Strengthened capacity to prevent 

crises, conflicts and disasters, and 

increased resilience 

Focus on vulnerable groups in refugee areas, 

among host communities and rohingy 

refugees, especially women and children 

139 824 

Total 139 824 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount 

During the Strategy Period       

(KSEK) 

Strategy is in its 8th year with total duration of 7 years.   

 

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

Period 

 

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

to 2015. This relates only to system generated data. Sidas contributions have always been assessed in relation to decided 

strategies incl. areas of support and objective (and previously areas and subareas). Correct information on division per 

area of support for 2015 and earlier is available in the previous strategy reports. 
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Table 4. Assessment of the Likelihood of Achieving the 

Contribution Objectives 

The two pie charts show the assessments of the likelihood of achieving the objectives of the contributions included 

in the strategy portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) accumulated disbursed amount. The data is system-

generated and aggregated based on the Conclusion on Performance (CoP) in Trac. In connection with the CoP, 

the question of the likelihood of achieving the contribution objective is answered according to a four-point scale, 

namely: 1. Very likely 

2. Likely 

3. Not likely 

4. Not appraisable¹ 

 

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

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 are new and have no 

equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments made in Trac 6 are grey.  

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

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

not of interest for this type of analysis. 

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

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

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

of partner, corruption claim or similar.) 

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

changed) 
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Table 5.   Outcome on All Appropriations in the Selected 

Country/Region (incl. Country Allocation) 

 Anslagspost Utfall 2020 

(KSEK) 

Avtalad  

bemyndiganderam 

(KSEK) 

ID03 Partner 

country ENG 

Appropriation Outcome 2020 

(KSEK) 

Agreed frame of 
Outstanding 
commitments  
(KSEK) 

Bangladesh 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 22 800 0 

103 Stöd genom svenska organisationer i det civila samh (7 1:1.5) 23 309 0 

104 Asien (7 1:1.6) 429 895 245 638 

107 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer (7 

1:1.13) 

125 0 

118 Hållbar utveckling (7 1:1.34) -7 184 0 

 Total 468 944 245 638 

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

Swedish state budget, for example (7 1:1.6) is expenditure area 7, appropriation area 1:1, appropriation 6 = Asia. 

Appropriations 30, 31 and 33 are managed by the MFA and administered by Sida. 

 


