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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

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

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

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

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

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

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

och drar även framåtblickande slutsatser. 

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

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

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

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

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

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

Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående strategi 

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

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

ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 
 

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

operationalisering genomförts.  
 

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

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

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

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

rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade strategirapporten utgör Sidas 

huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 

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

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

anteckningar från partnermöten).                                                                                                      

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

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

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

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som behöver lyftas till UD. 

 

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

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

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

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

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

I strategirapporten bedöms två aspekter: 

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

strategiperiod och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. Trafikljusbedömning 

för utveckling mot strategimålet används för att få en snabb uppfattning om utvecklingstrender inom 

de målområden i kontexter där Sida är aktiv. Sidas insatser kan vara med och påverka 

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

långsiktiga förändringar på nationell, regional och/eller global nivå, där ett stort antal faktorer utanför 

Sidas kontroll inverkar på utvecklingen i kontexten. Trafikljusbedömningen och färgsättningen 

motiveras och beläggs utifrån tillgänglig statistik, källor eller rapporter. 

 

Bedömning av utvecklingstrender i kontexten i förhållande till strategimålen:  

 Grön:  Utvecklingen går framåt 

Gul:  Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt 

Röd:  Utvecklingen går bakåt 

 

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

portfölj i förhållande till utvecklingsutmaningar i respektive strategikontext, strategins mål och Sidas 

ambitioner avseende förväntade förändringar och resultat. Portföljens relevans, dvs. om Sida har satt 

samman en väl avvägd portfölj av insatser och aktiviteter som bedöms bidra till förändring i linje 

med strategimålet.    

 

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

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

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

färgsättningen av detta trafikljus beaktar och utgår från dessa aspekter. 

 

Bedömning av portföljens relevans:  

Grön:  Portföljen är relevant 

Gul:  Portföljen är delvis relevant  

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

sammanfattning 

2 Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
 
1 176 MSEK  
(980 MSEK 2016 - 2020 + 196 MSEK 2021)  

Utbetalat belopp hittills:  
 
1 057, 6 MSEK 

Antal insatser 2020: 
 
43  

 

Strategin formulerades i slutskedet av förhandlingarna mellan den colombianska regeringen och 

gerillarörelsen FARC-EP som resulterade i undertecknandet av ett historiskt fredsavtal år 2016. 

Samtidigt pågick förhandlingar med ELN, den näst största gerillagruppen, och det fanns förhoppningar 

om att även dessa skulle bli framgångsrika. Strategin syftar därför till att stödja genomförandet av en 

förhandlad fred och har endast ett stödområde: Hållbar fred och mänsklig säkerhet.  

 

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.  

Stödområde 1: Hållbar fred och mänsklig säkerhet  

 

Mål3  Portfölj4 

Strategimål 1: Stärkt demokratiskt genomförande av fredsavtalen  

 
   

Strategimål 2: Ökat inflytande och meningsfullt deltagande för kvinnor i 

fredsprocessen och fredsavtalens genomförande i enlighet med FN:s 
säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet  

 

   

Strategimål 3: Ökat inflytande och meningsfullt deltagande för ungdomar i 
fredsprocessens alla delar i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolutioner om 

ungdomar, fred och säkerhet  

 

   

Strategimål 4: Ökad tillgång till övergångsrättvisa och respekt för de mänskliga 
rättigheterna 

 

   

Strategimål 5: Stärkta förutsättningar för en social dialog  
 

   

Strategimål 6: Stärkta förutsättningar för inkluderande och hållbar ekonomisk 
utveckling i konfliktdrabbade områden, inklusive med hänsyn till hållbart 

nyttjande av naturresurser  
 

   

Strategimål 7: Ökad tillgång till grundläggande och hållbara samhällstjänster i 
konfliktutsatta regioner  
 

   

Strategimål 8: Stärkt kapacitet att förebygga och hantera förekomst av 

könsrelaterat våld med fokus på kvinnor och flickor 
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2.1  Förändringar i strategisammanhanget 

Den colombianska regeringen 2018 – 2022 representerar politiska krafter som är kritiska till fredsavtalet. 

Genomförandet går långsamt, särskilt på områden som kräver strukturella reformer. Fredssamtalen med 

ELN avbröts 2019 och den väpnade konflikten fortsätter och har intensifierats i delar av landet.  

 

Attackerna mot sociala ledare, människorättsförsvarare, miljöaktivister och avmobiliserade FARC-

medlemmar har ökat. Handlingsutrymmet för civilsamhället har begränsats av våld och hot om våld, en 

ökad militarisering av samhället och restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin. 

 

Krisen i Venezuela försvårar fredsprocessen. Mer än 1,7 miljoner venezolaner har flytt till Colombia, 

vilket ökar trycket på redan hårt belastade sociala system. Illegala väpnade grupper har stärkt sin närvaro 

i gränsområdena mellan länderna, vilket påverkar möjligheterna till fredsförhandlingar negativt. 

 

Med anledning av pandemin infördes under perioder hårda restriktioner och nedstängningar. 

Demonstrationer förekom runt om i landet och bemöttes i flera fall med dokumenterat polisövervåld, 

med civila dödsfall och hundratals skadade. Polisens befogenheter har utökats utan att demokratiska 

översynsmekanismer har stärkts. De socioekonomiska effekterna av pandemin befaras bli allvarliga. 

Genomförandet av fredsavtalet försenas och försvåras då den hamnat i skuggan av pandemin. 

Situationen innebär en tydlig negativ förändring av förutsättningarna för att uppnå strategimålen. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör  

0,3 % (OECD-DAC, 2019) 

Strategins andel av det totala biståndet till Colombia utgör 

ca. 2 % (OECD-DAC, 2019) 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är, i storleksordning: USA, Kanada, 

Tyskland, EU och Norge (APC, 2019) 

Sverige är den 11:e största givaren. 

Av EU MS är Sverige den 3e största givaren. (APC, 

2019) 

Källor: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia5, och OECD-DAC6 

 

Sverige har under lång tid varit en pålitlig partner för fred, jämställdhet och mänskliga rättigheter i 

Colombia, vilket har resulterat i ett starkt förtroende och betydande politiskt kapital. Trots biståndets 

begränsade volymer har Sverige tack vare detta spelat en viktig roll i givarsamordningen samt i dialogen 

med nationella offentliga institutioner och lokala civilsamhällesorganisationer.  

 

Då förutsättningarna för hållbar fred och mänsklig säkerhet försämras ställs nya krav på uthållighet, 

långsiktighet och samverkan. Sida arbetar tillsammans med andra internationella givare och 

multilaterala organisationer för att upprätthålla omvärldens intresse och stöd för fredsbyggandet i 

Colombia. Fredsavtalet mellan regeringen och FARC utgör därvid den tydligaste och bredast förankrade 

agendan för fredsbyggande och Sverige har även en särskild roll i dess genomförande, med fokus på 

upprättelse för konfliktens offer samt på kvinnors deltagande och rättigheter. 

 

5 “Análisis del comportamiento de la cooperación internacional no reembolsable recibida por Colombia en el año 

2019”, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Augusti 2020. 
6 http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm 

Hämtad 2021-03-09. 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-data/aid-at-a-glance.htm
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Genomförandet av fredsavtalet beräknas kosta minst 40 miljarder USD under en period om 15 år, vilket 

motsvarar nästan en procent av BNI årligen, och kräver både ökad ekonomisk tillväxt och 

skattereformer.7 Biståndet till Colombia är mycket litet i relation till dessa utmaningar och Sveriges 

bistånd fokuserar därför på katalytiska insatser på områden som är strategiskt viktiga för den fortsatta 

fredsprocessen samt på särskilt utsatta och konfliktdrabbade regioner, där biståndet ofta spelar en 

avgörande roll för människor i fattigdom och förtryck. Svenskt bistånd bidrog under 2020 till att 

mobilisera nästan 16 miljoner USD i privata lån och investeringar, inom ramarna för fyra olika insatser.8 

Som en stor givare bland EU:s medlemsstater i Colombia har Sida goda möjligheter att få gehör för 

svenska prioriteringar. Sverige är också en viktig givare för flera FN-organ i landet och har även där 

goda möjligheter att driva prioriterade frågor. Utöver EU:s medlemsstater är Storbritannien, Norge, 

Schweiz och Kanada viktiga allierade. USA är den i särklass största biståndsgivaren till Colombia. 

Biden-Harris administrationens agenda för Colombia kan öppna upp för nya samarbetsmöjligheter och 

blir därför viktig att följa under kommande period. 

Under 2020 medförde pandemin att givarsamordningen och policydialogen kom att fokusera på 

krishantering inom hälsosektorn och möjligheterna för ekonomisk återhämtning. Oaktat behovet av ett 

ökat globalt samarbete på dessa områden är det viktigt att Sverige i det bilaterala samarbetet fortsätter 

att fokusera på fredsbyggandet i Colombia, på de områden där biståndet under lång tid har byggt upp 

betydande erfarenheter, väl fungerande samarbeten och kontaktytor, samt ett stort förtroendekapital. 

2.3  Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

 

Samverkan med det humanitära biståndet fungerar väl och utgör i ett viktigt kriterium i bedömningen 

av både nya och pågående samarbeten. Strategins inriktning på hållbar fred och mänsklig säkerhet ämnar 

förebygga att humanitära behov uppstår till följd av väpnad konflikt. 

 

Det colombianska civilsamhället spelar en central roll i fredsprocessen, särskilt för konfliktens offer, 

men utsätts för attacker som begränsar dess handlingsutrymme. Organisationer som erhåller bidrag 

 

7 U.f. (2018, 23 januari). Implementar el acuerdo de paz necesitaría una nueva reforma tributaria: Fedesarrollo. 

Semana. Hämtad 2020-03-06 från https://www.semana.com/economia/articulo/costos-del-proceso-de-paz-y-el-

posconflicto/554526. 
8 Emprender paz 1,8 MUSD (Insats Nr. 55190020, UM2016/14788/Bogo), ANDI 3,57 MUSD (Insats Nr. 

55190013, UM2016/10673/ Bogo/53), Bancompartir 4,8 MUSD (Insats Nr. 55190036, UM2017/32434/ 

Bogo/39) och UN-MPTF 12,4 MUSD (Insats Nr. 55190038, UM2016/10947/ Bogo). 

https://www.semana.com/economia/articulo/costos-del-proceso-de-paz-y-el-posconflicto/554526
https://www.semana.com/economia/articulo/costos-del-proceso-de-paz-y-el-posconflicto/554526
https://klaradia/locator/Common/Details/Navigate?module=Case&subtype=100010&recno=2207307
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under Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället träffas regelbundet på 

ambassadens initiativ för att ta tillvara synergierna med denna strategi. Ambassaden för även dialog med 

enheten för Kapacitetsutveckling och Agenda 2030 om sekunderingar till internationella organisationer 

av vikt för strategigenomförandet. Bidrag från de globala Strategierna för Demokrati och Mänskliga 

Rättigheter och Hållbar fred samt från Anslagspost 33 kompletterar strategin på viktiga områden. 

Samverkan med organisationer som erhåller sådana bidrag har stärkts under perioden.  

 

Folke Bernadotte Akademin (FBA) bidrar till genomförandet av strategin och har en utsänd på 

ambassaden. Synergierna har utvecklats under perioden, till exempel avseende kapacitetsutveckling 

inom säkerhetssektorn, i den politiska dialogen med den colombianska Försvarsmakten och genom 

FBA:s sekunderingar till strategiska samarbetspartner för strategins genomförande. 

3 Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

 

Väpnad konflikt är det allvarligaste hindret för en mer inkluderande och hållbar utveckling i Colombia. 

Människor i eftersatta och konfliktdrabbade områden, framför allt på landsbygden, är särskilt utsatta för 

dess effekter och saknar i regel makt och inflytande att själva förändra sina levnadsvillkor. Utifrån 

perspektiven och Sidas MDPA så är det dessa människors upplevelser av konflikten och deras perspektiv 

på fred och utveckling som är utgångspunkten för verksamheten under samtliga strategimål. 

Sida har under hela strategiperioden eftersträvat balans mellan omedelbara fredsvinster och långsiktigt 

fredsbyggande - mellan skydd från våld och direkt stöd till utsatta och sårbara människor i 

konfliktdrabbade områden, och stöd för genomgripande samhällsförändringar som adresserar 

konfliktens grundorsaker och lägger grunden för en långsiktigt hållbar, inkluderande fred.  

Verksamheten har ett starkt fokus på strategimål 1, 4 och 6. Verksamheten under strategimål 2, 3, 5, 7 

och 8 integreras i stor utsträckning som komponenter i andra insatser, under mål 1, 4 och 6. 

Mål 1

29%

Mål 2

8%

Mål 3

2%
Mål 4

23%

Mål 5

1%

Mål 6

24%

Mål 7

7%

Mål 8

6%

Utfall per mål 2020 (totalt 212,5 MSEK)
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Perspektiven vägleder valet och utformningen av insatser och integreras i all verksamhet, i enlighet med 

Sidas regel för insatshantering. Portföljen är dessutom utformad med en integrerande ansats som utgår 

från perspektivens tillämpning på stödområdet Hållbar fred och mänsklig säkerhet. Detta innebär 

exempelvis att verksamheten under mål 2 (kvinnor, fred och säkerhetsagendan), mål 4 (ökad respekt för 

de mänskliga rättigheterna) och mål 6 (miljömässigt hållbar utveckling) till viss del utgör 

jämställdhetsperspektivets, rättighetsperspektivets och miljö- och klimatperspektivets tillämpning på 

fredsprocessen, men också att verksamheten har fokuserats till beröringspunkterna mellan de olika 

strategimålen, genom praktisk tillämpning av perspektiven. 

Konfliktperspektivet innebär ett opartiskt förhållningssätt. Sida tar ställning för konfliktens offer, 

oavsett förövaren, och de krafter i samhället som verkar för hållbar fred i Colombia med demokratiskt 

deltagande och respekt för de mänskliga rättigheterna. I den kraftigt polariserade kontexten innebär det 

även att ”lokalt ägarskap” måste förstås som ett brett samhälleligt engagemang, i synnerhet bland 

konfliktens offer och människor i fattigdom och förtryck i konfliktdrabbade områden.  

3.1 Stödområde 1: Hållbar fred och mänsklig säkerhet 

Den övergripande utvecklingen på stödområdet har gått delvis framåt och delvis bakåt. Viktiga framsteg 

har gjorts på avgränsade områden inom flera av strategimålen, men riskerar att undergrävas av den 

försämrade säkerhetssituationen i landet och av den ekonomiska tillbakagången till följd av pandemin.  

Portföljen var sedan tidigare fokuserad på de områden som under året blivit alltmer kritiska, och bidrar 

till att bromsa den övergripande negativa utvecklingen mot strategimålen. Insatserna har flexibilitet att 

anpassas till den negativa utvecklingen på stödområdet. Justeringar har gjorts men flera områden 

behöver stärkas ytterligare, däribland stödet till MR- och miljöförsvarare, samverkan med näringslivet 

i fredsprocessen, strategimål 6 och samspelet mellan humanitärt, utveckling och fred. 

Aktiviteter tillsammans med målgruppen i fält har behövt anpassas eller skjutas upp till följd av 

pandemin. Det har dock ändå varit möjligt att genomföra merparten av planerade aktiviteter samt att 

omfördela budget inom portföljen, varför varken den samlade verksamhetens genomförande eller det 

övergripande budgetutnyttjandet har påverkats allvarligt. Inom ett fåtal insatser har nya aktiviteter 

godkänts, vilka bidragit till Covid-19 responsen i Colombia. 

3.1.1. Mål 1.1: Stärkt demokratiskt genomförande av fredsavtalen  

Strategimål  

 

Betydande framsteg har gjorts, men genomförandet av fredsavtalet går särskilt långsamt på områden 

som kräver långsiktiga satsningar och vad gäller kvinnors, urfolks och afrocolombianers rättigheter och 

deltagande, enligt KROC-institutet för internationella fredsstudier. Institutet rapporterar för 2019 en 

inbromsning i takten på genomförandet jämfört med föregående år.9 Sekretariatet för den internationella 

verifieringsmekanismen varnar samtidigt för att Corona-pandemin har försvårat och försenat 

genomförandet ytterligare på flera viktiga områden under 2020.10 

 

 

9 “Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia: hacia la transformación territorial”, Fjärde 

uppföljningsrapporten, KROC Institute for Peace Studies, augusti 2020, Sid. 11-12. 
10 ”Octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final”, Secretaría Técnica del Componente 

de Verificación Internacional, CERAC–CINEP, 12 februari 2021, Sid. 24. 
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Även om det finns en naturlig sekvens i genomförandet av avtalet och vissa åtgärder kommer att ta 

årtionden att genomföra, så är det just därför viktigt att reformerna inleds skyndsamt. Framsteg på ett 

område får inte heller tillräcklig effekt om de inte kompletteras av framsteg på ett annat. Det ökande 

våldet mot lokala ledare, MR-försvarare, miljöaktivister och ex-kombattanter undergräver exempelvis 

de fredsvinster som uppnåddes genom FARC-gerillans avmobilisering och anses för närvarande utgöra 

ett av de allvarligaste hoten mot fredsprocessen i stort.  

 

Utrymmet för deltagande i genomförandet av fredsavtalet har minskat då processen blivit mer 

byråkratisk. Det ökande våldet i samhället, i kombination med otillräckliga säkerhetsgarantier och 

deltagandemekanismer begränsar också deltagandet. Ordningsmaktens våldsamma bemötande av de 

folkliga demonstrationerna under slutet av 2019 och 2020 har inskränkt mötes- och yttrandefriheten och 

under 2020 begränsades möjligheterna till deltagande ytterligare genom strikta Corona-restriktioner. 

Portfölj  

 

Sida stödjer ett balanserat genomförande av fredsavtalet i sin helhet, och fokuserar särskilt på de 

överenskommelser som i varje skede bedöms vara kritiska för den fortsatta fredsprocessen. Flertalet 

insatser bidrar till ökat deltagande och stödjer lokala initiativ för fredsbyggande underifrån, däribland 

de särskilda lokala utvecklingsplanerna (PDET), bland annat genom UNDP:s program för lokalt 

fredsbyggande, Världsbankens fredsfond och FN:s fredsfond UN-MPTF. Samma insatser bidrar också 

till att stärka den statliga närvaron i konfliktdrabbade områden samt till återintegrering av ex-

kombattanter.  

 

I samarbete med We Effect stödjer Sverige Ecomun, den före detta FARC-gerillans kooperativa rörelse 

för socioekonomisk återintegrering. Den svenska Polismyndighetens samarbete med den colombianska 

polisen syftar samtidigt till att stärka förutsättningarna för polisens reformering till civil myndighet. I 

portföljen ingår även stöd till KROC-institutet och andra mekanismer för oberoende uppföljning av 

fredsavtalet, vilka möjliggör att identifiera kritiska områden för fredsbyggandet.  

 

Den ojämlika fördelningen av land utgör en av konfliktens grundorsaker. Sveriges stöd för 

Världsbankens fredsfond (WB-MDTF) stärker det colombianska lantmäteriet och bidrar till en 

omfattande aktualisering av landets fastighetsregister, vilket är en grundläggande förutsättning för 

landreformer. Under 2020 gjordes viktiga framsteg inom kartläggning, etablerandet av nya rutiner för 

formalisering av landägande och alternativa konfliktlösningsmekanismer.11 

 

Urfolks och afrocolombianers deltagande och rättigheter prioriteras genomgående i verksamheten, då 

dessa grupper är kraftigt överrepresenterade bland konfliktens offer, i relation till befolkningens storlek. 

3.1.2. Mål 1.2: Ökat inflytande och meningsfullt deltagande för kvinnor i 

fredsprocessen och fredsavtalens genomförande i enlighet med FN:s 

säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet  

Strategimål  

 

 

11 Insats Nr. 55190000, “Draft annual report”. World Bank Trust fund for peace and post conflict, 1 december 

2020, UM2014/08574/Bogo 
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130 åtaganden i fredsavtalet mellan Colombias regering och FARC utgår ifrån jämställdhetsperspektivet 

och kvinnors rättigheter. Sverige spelade en viktig roll i tillkomsten av dessa åtaganden och tilldelades 

ett särskilt ansvar i genomförandet och uppföljningen.  

 

Trots framsteg avseende kvinnors deltagande lokalt så går genomförandet av dessa delar av fredsavtalet 

betydligt långsammare än genomförandet i stort, enligt KROC-institutets rapport. Flera av åtagandena 

kräver genomgripande samhällsförändringar och det är därför oroande att genomförandet av avtalet går 

trögt på just dessa områden, samt att framsteg som gjorts ofta saknar ett jämställdhetsperspektiv.12 

 

Liksom föregående strategimål påverkas utvecklingen mot detta strategimål negativt av intensifieringen 

av konflikten, det ökande våldet mot MR-försvarare och pandemin. Generellt sett försvåras också 

kvinnors deltagande mer av de kraftfulla restriktionerna för att bromsa smittspridningen, till följd av 

traditionella könsroller och ökat våld i nära relationer under perioderna av nedstängning. 

Portfölj  

 

Jämställdhet och kvinnor som aktörer för fred har varit en central del av utvecklingssamarbetet under 

hela strategiperioden. Förutom riktade insatser med fokus på kvinnor är jämställdhetsperspektivet väl 

integrerat i andra insatser, som därmed också främjar kvinnors inflytande i de specifika frågor som är 

föremål för dessa insatser, exempelvis stödet till institutionerna för övergångsrättvisa (SIVJRN), vilket 

inbegriper stöd för kvinnors och hbtqui-personers tillgång till och aktiva deltagande i dessa.  

 

Tack vare Sveriges bidrag har UN Women bland annat kunnat fortsätta erbjuda juridiskt och 

psykosocialt stöd till kvinnor, som därigenom fått tillgång till den särskilda Tribunalen för 

övergångsrättvisa (JEP), och samla in vittnesmål från kvinnor i de svårt konfliktdrabbade regionerna 

Cauca, Meta och Nariño, vilka sedan inkluderas i Sanningskommissionens utredning av hur konflikten 

har drabbat kvinnor och hbtqui -personer.13  

Sverige fortsatte även under 2020 att medverka i den särskilda uppföljningen av 

jämställdhetsintegreringen i genomförandet av fredsavtalet. Den rapport som publicerades 2019 följdes 

upp i lokalt i Cauca-regionen, vilket bidragit till förståelsen om hur intensifieringen av konflikten, 

pandemin och de bristande mekanismerna för deltagande har påverkat kvinnors och hbtqui-personers 

inflytande och deltagande. Detta är i sin tur avgörande för att kunna vidta lämpliga åtgärder och för den 

fortsatta dialogen med och mellan fredsavtalets parter.  

Portföljen förstärks även av FBA:s arbete på området och kontinuerlig politisk dialog. Ett exempel är 

kapacitetsutvecklingsprogrammet för försvarssektorn om Kvinnor, fred och säkerhet, vilket genomförs 

av Kvinna till Kvinna i nära samarbete med FBA.14 

 

12 “Tres años después de la firma del Acuerdo Final de Colombia…”, Sid. 37 – 43. 
13 Insats Nr. 55190037, ”Sweden and UN Women in Colombia: Partners for Change”, UN Women, januari 2021, 

UM2018/34289/Bogo  
14 Insats Nr. 11304, “Final evaluation of the programme: Colombia Training Program: Capacity building 

program on the women, peace and security agenda”, Azai Consultores, 2 februari 2021, UM2018/11257/Bogo 
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3.1.3. Mål 1.3: Ökat inflytande och meningsfullt deltagande för ungdomar i 

fredsprocessens alla delar i enlighet med FN:s 

säkerhetsrådsresolutioner om ungdomar, fred och säkerhet  

Strategimål  

 

Barn och unga drabbas oproportionerligt hårt av konflikten och är särskilt utsatta och sårbara för 

påtryckningar och tvångsrekrytering av väpnade aktörer. De saknar ofta tillträde till de formella 

kanalerna för deltagande och inflytande i fredsprocessen, men är ändå en viktig kraft i samhällsdebatten 

genom andra kanaler, såsom sociala medier, kulturella yttringar och protestaktioner. Studenter och unga 

var exempelvis en viktig kraft i protesterna mot regeringens politik i slutet av 2019.  

Till följd av pandemin och de hårda restriktionerna har protesterna inte fortsatt i samma utsträckning 

under 2020, även om det förekommit demonstrationer och oroligheter med flera döda och hundratals 

sårade till följd av polisövervåld, men då flertalet av de samhällsproblem som demonstranterna 

manifesterade sig emot har förvärrats på grund av pandemin så är det möjligt att protesterna tar fart igen 

under 2021. Den kraftigt ökade ungdomsarbetslösheten är därvid en faktor att ha i beaktande. 

Viktiga mötesplatser för unga, såsom skolor, fritidsaktiviteter samt idrotts- och kulturevenemang har 

varit stängda eller bara erbjudits på distans. Detta påverkar i synnerhet ungdomar på landsbygden och i 

samhällsklasser som har begränsad tillgång till internet och digitala tjänster. Det rapporteras även att 

tvångsrekryteringen till väpnande grupper har ökat under pandemin, då dessa grupper har utnyttjat 

situationen för att stärka sin närvaro och kontroll i områden med begränsad statlig närvaro.  

 Portfölj  

 

Ungdomar var en ny målgrupp då strategin beslutades. För att nå och involvera unga under 

strategiperioden har Sida dels i dialog med befintliga partner ställt högre krav på att unga inkluderas 

som aktiva aktörer i pågående insatser, dels använt riktade insatser.  

Inom ramarna för den globala kampanjen “Generation Equality” gav Sverige genom UN Women stöd 

till ett lokalt fredsinitiativ i Cauca-regionen. 50 unga kvinnor och män stärkte sina ledarskapsförmågor 

inom fredsbyggande och utvecklade en handlingsplan för jämställdhetskomponenten i den regionala 

unga, fred och säkerhetsagendan. Ungdomarna deltog även i de lokala utvecklingsplanerna och de 

särskilda lokala utvecklingsplanerna (PDET) i 15 kommuner.15 

UNDP:s program för lokalt fredsbyggande stöttade ungdomsorganisationer på lokal och regional nivå i 

8 regioner och Movilizatorio, ett laboratorium för social innovation och medborgerligt deltagande som 

stärker ungas kollektiva ledarskap för social utveckling och fred, genomförde under nedstängningarna 

till följd av pandemin fem digitala kampanjer och event för att främja ungas deltagande.16   

Ruta Motor är ett ”Public Private Partnership” som syftar till att öka utsatta ungdomars 

anställningsbarhet och därigenom förebygga att de rekryteras till väpnade grupper eller illegal 

 

15 Insats Nr. 55190037,”Sweden and UN Women in Colombia: Partners for Change”, UN Women, Sid. 4. 
16 Insats Nr. 10295, “2020 results briefing”, UNDP, 10 februari 2021, UM2016/38129/Bogo. 
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ekonomisk verksamhet. Under 2020 utbildades 967 ungdomar i projektet och i december 2020 avslutade 

den första kullen om 112 ungdomar framgångsrikt sin utbildning.17 

Tack vare svenskt stöd kunde FN:s RCO i samarbete med SOLE även genomföra en serie digitala 

dialog-forum om ungdomars syn på framtiden, i samband med uppmärksammandet av FN:s 75-

årsjubileum.18 Kontoret har därefter fått i uppdrag av FN:s generalsekreterare att stärka arbetet med 

Säkerhetsrådets resolution om Ungdomar, fred och säkerhet under kommande år. 

Trots stora ansträngningar och viktiga framsteg behöver portföljen stärkas ytterligare för att svara upp 

mot nuvarande utmaningar på området för detta strategimål. Utgångsläget bedöms dock vara betydlig 

bättre än i början av föregående strategiperiod, ifall området skulle prioriteras även i kommande strategi. 

3.1.4. Mål 1.4: Ökad tillgång till övergångsrättvisa och respekt för de mänskliga 

rättigheterna  

Strategimål  

 

Den övergripande utvecklingen mot strategimålet var sedan tidigare negativ men tillbakagången 

överskuggar nu de viktiga framsteg som skett på området. Den kraftigaste tillbakagången utgörs av det 

ökade våldet mot lokala ledare, miljöaktivister och MR-försvarare. Statistiken varierar mellan olika 

källor19 men flera viktiga aktörer, däribland FN:s särskilda verifieringsmission och UN-OHCHR, samt 

den oberoende organisationen Human Rights Watch, är eniga om att våldet mot dessa grupper ökar och 

nu utgör ett av de allvarligaste hoten mot fredsprocessen.20 Situationen för avmobiliserade ex-

kombattanter är också alarmerande. Enligt FN:s verifikationsmission har 248 före detta FARC-

medlemmar mördats sedan de lade ner vapnen 2016, varav 73 enbart under 2020 – vilket i jämförelse 

med det nationella genomsnittet på 23,8 motsvarar strax över 57 mord per 100 000 invånare.  

 

Ytterligare ett tydligt tecken på att konflikten intensifieras och degraderas är att antalet massakrer ökar, 

liksom antalet människor som mördas vid denna typ av dåd. Kontoret för FN:s högkommissarie för 

mänskliga rättigheter (UN-OHCHR) registrerade 292 dödsfall i 76 massakrer under 2020, det högsta 

antalet sedan 2014.21 UN-OHCHR rapporterar även 94 massiva tvångsförflyttningar under 2020, vilka 

drabbade runt 25 000 människor, och att ytterligare minst 74 000 personers rörelsefrihet och tillgång till 

livsnödvändiga förnödenheter begränsades kraftigt av väpnade aktörer under året.22 

 

 

17 Insats Nr. 55190032. “ Monitoring meeting, Public private partnership Ruta Motor 2”. 3 februari 2021, 
UM2018/08303/Bogo 
18 Insats Nr. 10303, http://www.solecolombia.org/narrando-la-conversacion-mas-grande-del-mundo/ den 25 

februari 2021. UM2016/16363/Bogo. 
19 Exempelvis har regeringen dokumenterat 66 mord på lokala ledare och MR-försvarare under 2020 och 

framhåller att mordfrekvensen i landet totalt sett detta år minskade med 4,4 % till de lägsta nivåerna på 46 år 

(23,8 per 100 000 invånare), medan civilsamhällesorganisationen Indepaz räknar 310 mord på lokala ledare och 
MR-försvarare under samma period och ytterligare 24 mord bara under de första månaderna av 2021: 

http://www.indepaz.org.co/lideres/ hämtad den 25 februari 2021. 
20 E.g. FN:s Generalsekreterares rapport till Säkerhetsrådet No. S/2020/1301, den 29 december 2020; UN-

OHCHR:s rapport No. A/HRC/46/76, den 10 februari 2020 och 

https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-indefensas/asesinatos-de-

defensores-de, hämtad den 25 februari 2021. 
21 UN-OHCHR:s Rapport No. A/HRC/46/76, den 10 februari 2020, Sid. 3. 
22 Ibid. Sid. 4. 

http://www.solecolombia.org/narrando-la-conversacion-mas-grande-del-mundo/
http://www.indepaz.org.co/lideres/
https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-indefensas/asesinatos-de-defensores-de
https://www.hrw.org/es/report/2021/02/10/lideres-desprotegidos-y-comunidades-indefensas/asesinatos-de-defensores-de
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Det nyetablerade systemet för övergångsrättvisa (SIVJRNR) fortsätter att utstå kraftigt motstånd från 

regeringen och delar av etablissemanget, inklusive genom lagförslag som skulle begränsa dess mandat 

att utreda statens ansvar i brott som begåtts under konflikten med FARC-gerillan. Konfliktens offer har 

haft begränsad tillgång till institutionerna för övergångsrättvisa under 2020, till följd av de ökande 

våldsnivåerna i samhället och Corona-restriktionerna. Andra statliga institutioner, bland annat den 

colombianska MR-ombudsmannen, och det civila samhällets organisationer har också av samma 

anledningar haft svårare att upprätthålla sin närvaro i drabbade områden och att få tillträde till sårbara 

lokalsamhällen för att verifiera eller utreda anklagelser om brott mot de mänskliga rättigheterna. 

 

Portfölj  

 

Flera insatser stärker kapaciteten hos de olika institutionerna inom systemet för övergångsrättvisa att 

fullgöra sina mandat och främjar deltagande och tillgång till institutionerna för konfliktens offer, med 

ett särskilt fokus på könsrelaterat våld och kvinnor och hbtqui-personers deltagande - däribland stödet 

till IOM, det internationella centret för övergångsrättvisa ICTJ, och flera projekt i FN:s fredsfond UN-

MPTF.  

Ett särskilt viktigt resultat av stödet till Tribunalen för övergångsrättvisa (JEP) var att den i början av 

2021 kunde väcka sitt första åtal, mot FARC-gerillans ledare för illegala frihetsberövanden under 

konflikten.23 Tribunalen gjorde även viktiga framsteg i utredningen om den statliga militärens mord på 

civila för att sedan presentera dessa som gerillasoldater vilka dödats i strid, s.k. ”falska framgångar”. 

Enligt JEP handlar det om minst 6 402 mord på civila, bara under perioden 2002 – 2008.24 

Då tillgång till land är en av grundorsakerna till konflikten är återbördandet av jord till konfliktens offer 

en nyckelfråga i fredsprocessen. Sverige bidrar till denna process bland annat genom stöd till FAO och 

den colombianska juristkommissionen CCJ. Under 2020 var CCJ juridiskt ombud och tillhandhöll 

psykosocialt stöd i 410 rättsprocesser, samtliga med positiva domslut.25 Med FAO:s stöd inkluderades 

9 kollektiva processer i registret över beslagtagen mark, vilket möjliggör återbördandet av totalt 755 810 

hektar till 12 542 personer i 9 olika processer, samtliga till förmån för urfolk och afrocolombianer. 26    

Genom stödet till svenska civilsamhällesorganisationer bidrar Sverige också till att främja lokala 

organisationers tillgång till systemet för övergångsrättvisa och försvara de mänskliga rättigheterna - 

exempelvis organisationen MOVICE, som med svenskt stöd genom Diakonia begärt att systemet för 

övergångsrättvisa ska vidta skyddsåtgärder för en kyrkogård i staden Medellin där man misstänker att 

försvunna personer ligger begravda i omärkta massgravar.27 

Internationell närvaro är avgörande för lokala MR-försvarares säkerhet. Sverige ger ett stort stöd till 

UN-OHCHR, som under 2020 fortsatte att övervaka och synliggöra den allvarliga situationen. Trots 

 

23 Insats Nr. 10773, “2020 narrative report”, OIM, Program for the Support of the Peace Agreements’ 

Transitional Justice System, 10 februari 2021, UM2018/05166/Bogo. 
24 Auto No. 033 de 2021, Jurisdiccion Especial para la Paz, 12 februari 2021. 
25 Insats Nr. 55190021. Meetings Minutes. UM2017-05173-BOGO-62,63, 64 och 65 
26 Insats Nr. 55190006. Final report and Dashboard, FAO. 31 augusti 2020, UM201623933/Bogo 
27 Insats Nr. 10781, “Resumen del Proyecto 5204: Contribución del MOVICE a la búsqueda de víctimas de 

desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales y la protección de CNI en cementerios afectados por medidas 

sanitarias excepcionales por el COVID19 en el Departamento de Antioquia”, Diakonia, 9 februari 2020, 

UM2017/00173/Bogo.  
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utmaningarna till följd av pandemin kunde kontoret upprätthålla viss fältnärvaro och genomförde 183 

fältbesök samt 798 utbildningar för över 12 000 personer.28  

Kristna fredsrörelsen genomförde med svenskt stöd även totalt 146 preventiva medföljningar av 65 

skyddsvärda personer under 2020, vilka därigenom kunnat fortsätta att utföra sitt arbete till försvar av 

de mänskliga rättigheterna och fredsavtalets genomförande.29  

FN:s fredsfond, UN-MPTF, stärkte sitt arbete med MR-försvarare under 2020, med stöd av Sverige och 

andra internationella givare. Fonden bidrog bland annat till att upprätta nätverk av MR-försvarare längs 

Colombias stillahavskust samt till lokala organisationers kapacitet att kartlägga risker för MR-övergrepp 

och att samverka med lokala myndigheter för att motverka dessa risker.30 

Den nationella valmyndigheten godkände 2020 ett särskilt protokoll för att garantera transpersoners 

rösträtt, framtaget av den permanenta valobservatörsmissionen MOE och andra civilsamhälles-

organisationer, med stöd av Sverige.31 

3.1.5. Mål 1.5: Stärkta förutsättningar för en social dialog  

Strategimål  

 

Området var prioriterat av den colombianska regeringen inför landets inträde i OECD, men har sedan 

nedprioriterats. De massiva protesterna mot regeringens föreslagna pensions- och 

arbetsmarknadsreformer fortsätte inte under 2020, men reformerna har inte heller kunnat genomföras 

som planerat, till följd av pandemin. Arbetsmarknadens parter har inte kunnat mötas i konstruktiva 

samtal, och regeringen slog fast den lagstadgade minimilönen i slutet av året. 

De socioekonomiska effekterna av pandemin förutsägs bli mycket allvarliga för Colombia. 

Arbetslösheten ökar och den informella sektorn växer till följd av Corona-restriktionerna. 

Förutsättningarna för social dialog bedöms därför vara sämre än på flera år. Det kan visserligen finnas 

en möjlighet att den ekonomiska krisen medför ett ökat politiskt handlingsutrymme för nödvändiga 

reformer, men risken är samtidigt mycket stor att sådana reformer i snarare skulle försvaga 

arbetstagarnas rättigheter och fackföreningarnas förhandlingspositioner ytterligare. 

Portfölj  

 

Portföljen på detta område består av en enda insats, till stöd för Näringslivets Internationella Råd 

(NIR), i syfte att stärka kapaciteten för en hållbar social dialog och för fredliga lösningar på 

arbetsmarknadskonflikter. Möjligheterna att anpassa portföljen till de nya utmaningarna är därmed 

begränsade.  

Under 2020 fortsatte NIR arbetet med att utveckla nya mekanismer för medling i arbetsrättsliga 

konflikter, inklusive i samtal med arbetsmarknadens parter och genom publiceringen av ett akademiskt 

verk vid Javeriana-universitetet. I samarbete med colombianska universitet genomfördes även ett 

 

28 Insats Nr. 55190033, Conclusion on performance, 21 januari 2021, UM2017/23738/Bogo-72 
29 Insats Nr. 12314, Conclusion on performance, 27 januari 2021, UM2018/06106/Bogo 
30 Insats Nr. 55190038, https://fondoonucol.exposure.co/defendamos-la-vida-defendamos-la-paz?source=share-

fondoonucol den 25 februari 2021. 
31 Insats Nr. 11603, “Invitation to the official launching of the Protocol to promote the vote of trans people”, 

MOE, 27 november 2020, UM2017/23132/Bogo-87. 

https://fondoonucol.exposure.co/defendamos-la-vida-defendamos-la-paz?source=share-fondoonucol
https://fondoonucol.exposure.co/defendamos-la-vida-defendamos-la-paz?source=share-fondoonucol
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”webinar” om alternativa mekanismer för konfliktlösning inom gruvsektorn, i vilket Generaldirektören 

för Medlingsverket deltog.32  

Förutom fortsatt beredskap att om möjlighet ges bidra till reformagendan på detta område så föreslås en 

fokusering på försvar av handlingsutrymmet för fackligt engagemang och verksamhet. Denna 

verksamhet bedrivs företrädesvis som skydd av MR-försvarare, under strategimål 4. 

3.1.6. Mål 1.6: Stärkta förutsättningar för inkluderande och hållbar ekonomisk 

utveckling i konfliktdrabbade områden, inklusive med hänsyn till hållbart 

nyttjande av naturresurser  

Strategimål  

 

De stora sociala och ekonomiska orättvisorna i landet är en av grundorsakerna till konflikten. Många 

människor i konfliktdrabbade områden på landsbygden saknar tillgång till land, grundläggande 

samhällstjänster och lagliga försörjningsmöjligheter, vilket i sin tur bidrar till informellt, olagligt och 

ohållbart nyttjande av naturresurser.  

 

Vissa framsteg har gjorts genom formuleringen av särskilda lokala utvecklingsplaner (PDET:s) för de 

170 kommuner som drabbats hårdast av konflikten, men genomförandet av dessa planer går långsamt. 

På området för detta strategimål, mer än något annat i strategin, krävs genomgripande reformer samt 

kraftfulla och långsiktiga nationella satsningar.  

 

Landsbygdsreformen som utlovas i fredsavtalet beräknas kosta ca. 32 miljarder USD.33 För att en sådan 

reform i sin tur ska bidra till hållbar ekonomisk utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser i 

konfliktdrabbade områden krävs även att de illegala ekonomierna som driver konflikten stävjas. Som 

nämnts har få framsteg gjorts på dessa områden. Regeringens politik kritiseras istället för att vara 

bristfällig och osammanhängande och för att den inte ger tillräckligt ekonomiskt stöd eller 

säkerhetsgarantier för dem som vill ersätta sina illegala odlingar med lagliga grödor, och som utsätts för 

påtryckningar och attacker av väpnade grupper med ekonomiska intressen i drogproduktionen.34 

 

Corona-pandemin innebär en tillbakagång och risken är stor att den negativa utvecklingen accelererar 

under 2021. Colombia kommer att få svårt att göra en ”grön återhämtning” då ekonomin är kraftigt 

beroende av fossila bränslekällor och gruvnäringen. Krisen i den formella ekonomin innebär också en 

risk att de informella och olagliga ekonomierna växer och att deras miljöpåverkan ökar. Den ekonomiska 

tillbakagången till följd av pandemin påverkar även utrymmet för de reformer som behovs på området. 

 

Portfölj  

 

Volymmässigt har verksamheten ökat under perioden och området är nu det andra största i strategin, 

men portföljen behöver stärkas ytterligare i spåren av Corona-pandemin.  

 

32 Insats Nr. 11586, UM2017/38812/Bogo 
33 U.f. (2018, 23 januari). Implementar el acuerdo de paz necesitaría una nueva reforma tributaria.  
34 “Informe nacional sobre violación de derechos humanos en la implementación del punto 4: Solución al 

problema de las drogas ilícitas”, COCCAM. Tillgänglig: 

https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/informe_nacional_sobre_violacion_de_derechos_humanos_en_l

a_implementacion_del_punto_4_solucion_al_problema_de_las_drogas_ilicitas_a_la_coccam.pdf. 

https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/informe_nacional_sobre_violacion_de_derechos_humanos_en_la_implementacion_del_punto_4_solucion_al_problema_de_las_drogas_ilicitas_a_la_coccam.pdf
https://www.colectivodeabogados.org/IMG/pdf/informe_nacional_sobre_violacion_de_derechos_humanos_en_la_implementacion_del_punto_4_solucion_al_problema_de_las_drogas_ilicitas_a_la_coccam.pdf
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Verksamheten syftar till att stärka förutsättningarna för viktiga reformer, bland annat genom att generera 

goda exempel som samtidigt avhjälper den omedelbara situationen för de mest utsatta, om än med 

begränsade direkta effekter för den övergripande situationen i landet. Sida har därvid noggrant beaktat 

olika aktörsgrupper, olika led i värdekedjor och det finansiella systemet, samt hur de kompletterar 

varandra. Särskild vikt har lagts vid att engagera den privata sektorn i fredsbyggandet och att positionera 

miljö- och hållbarhetsaspekter i internationella lån- och finansieringsmekanismer. 

Bland annat genom bidrag till EU:s fredsfond EUTF, den Interamerikanska utvecklingsbanken IDB och 

FAO fortsatte Sverige under 2020 att stödja lokala initiativ för landsbygdsutveckling, med ett särskilt 

fokus på jämställdhet, miljömässigt hållbar utveckling och stärkandet av lokala institutioner. EUTF 

finansierar på så sätt ett samarbete mellan de svenska civilsamhällesorganisationerna Forum Civ, 

Diakonia, Kristna fredsrörelsen, We Effect och Svenska Kyrkan i samarbete med Luterska 

Världsförbundet, till stöd för socioekonomisk återintegrering av ex-kombattanter och hållbara 

försörjningsmöjligheter för värdsamhällena, i några av de mest konfliktdrabbade regionerna.  

FAO bidrog till att stärka den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i 28 lokala 

inkomstgenererande initiativ i 8 kommuner, till förmån för 675 kvinnor och 1080 män, vilka i 

genomsnitt ökade sin inkomst med 28 procent. Initiativen samlar deltagare både från internflyktningar 

som återbördats jord och delar av lokalbefolkningen som motsatt sig återbördande-processen, och bidrar 

på så sätt även till försoningsprocessen.35 

Genom insatsen “La Minga: Biodiversity use and conservation in Colombian Pacific Coast” bidrog 

Sverige till bevarandet av 900 hektar känsliga mangroveträsk längs Colombias stillahavskust och 
återvinning av 5,13 ton fast avfall, samtidigt som lokalbefolkningen i området stärkte sina 

försörjningsmöjligheter genom hållbart fiske.36 

 

Svenskt näringslivs colombianska motsvarighet ANDI  främjar med svenskt stöd hållbara kommersiella 

relationer mellan företag och lantbrukarföreningar. ANDI ökade under 2020 antalet deltagare till 49 

företag och 75 föreningar, och bidrog på så sätt till att förbättra den ekonomiska situationen för 4245 

kvinnor och 4180 män i 23 konfliktdrabbade regioner. Merparten av deltagarna hade dock svårt med 

tillgång till etablerade värdekedjor och med försäljningen av sin produktion, till följd av pandemin.37 

 

Tack vare det svenska garantiinstrumentet tillhandahöll banken Bancompartir under 2020 finansiell 

utbildning och rådgivning samt lån på sammanlagt 4,8 miljoner USD till småproducenter, varav hälften 

kvinnor och 44,5 procent för produktiva projekt på landsbygden.38 Sidas garantiinstrument med IDB 

möjliggör viktiga lån till större satsningar och har prioriterats för Policybaserade lån (PBL) för grön 

återhämtning, under kommande år. 

 

 

 

35 Insats Nr. 55190006, Final report and Dashboard, FAO, Rural development in postconflict. 31 augusti 2020.  
36 Insats Nr. 10814, La Minga second year report (07/01/2019-06/30/2020), UM2018/03177/Bogo-47. 
37 Insats Nr. 5519001, Andi Foundation annual report, 15 februari 2021, UM2016/10673/Bogo/53 
38 Insats Nr. 55190036, Narrative annual report, Mibanco, 26 oktober 2020, UM2017/32434/Bogo/35 
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3.1.7. Mål 1.7: Ökad tillgång till grundläggande och hållbara samhällstjänster i 

konfliktutsatta regioner  

Strategimål  

 

Statens begränsade närvaro i konfliktdrabbade områden anses vara en av grundorsakerna till konflikten. 

Fredsprocessen förväntas möjliggöra civil statlig närvaro för att tillhandahålla grundläggande 

samhällstjänster. Den utbredda korruptionen och den stora informella ekonomin innebär dock allvarliga 

utmaningar för myndigheterna. De illegala väpnade gruppernas närvaro och verksamhet både främjar 

korruptionen och informaliteten samt undergräver fredsbyggandet.   

Även om framsteg skett vad det gäller flera myndigheters kapacitet så har pandemin också inneburit en 

tydlig inbromsning av utvecklingen mot strategimålet, då restriktionerna har begränsat institutionernas 

möjligheter att vara närvarande och leverera samhällstjänster i konfliktdrabbade områden. 

Intensifieringen av den väpnande konflikten och de socioekonomiska effekterna av pandemin gör också 

troligt att den redan utbredda informaliteten och korruptionen kommer att öka ytterligare.    

 

Portfölj  

 

Verksamheten fokuserar på ökad tillgång till samhällstjänster för fattiga människor i konfliktdrabbade 

regioner genom stärkt institutionell kapacitet att leverera dessa, samt ökad transparens och stärkt 

kapacitet inom det lokala civilsamhället att delta och utkräva ansvar för grundläggande samhällstjänster. 

Detta görs företrädesvis genom att offentliga institutioner proaktivt involveras i genomförandet av 

insatser som i första hand fokuserar på något eller några av strategins andra mål, istället för som riktade 

insatser utan koppling till ett särskilt politikområde eller konkreta fredsvinster. 

Således genomförs merparten av de projekt som finansieras av exempelvis IDB:s fredsfond och FN:s 

fredsfond UN-MPTF i direkt samarbete med offentliga myndigheter och stärkandet av deras kapacitet 

och lokala närvaro utgör viktiga urvalskriterier inom dessa finansieringsmekanismer.  

Ett tydligt exempel är projektet ”Hälsa för freden”, som med stöd av FN:sfredsfond bidrar till 

genomförandet av de särskilda lokala utvecklingsplanerna (PDET) och återintegrering av ex-

kombattanter genom att stärka primärvårdens kapacitet i svårtillgängliga och konfliktdrabbade områden 

i 26 kommuner, i vilka det även finns större grupper avmobiliserade FARC-medlemmar. Projektet pågår 

och har ännu inte avrapporterats men det förväntas öka tillgången till primärvård, med fokus på kvinnors 

och små barns hälsa, SRHR, mental hälsa och drogmissbruk för ca. 50 000 kvinnor, barn och unga. Värt 

att notera är att projektet även kom att spela en viktig roll i Corona-responsen under året, då det pågående 

samarbetet snabbt skalades upp för att bidra till att förebygga smittspridningen i dessa områden.39 

Den permanenta valobservatörsmissionen MOE publicerade tack var svenskt stöd två viktiga rapporter 

för att förebygga korruption: en uppföljningsrapport om statliga tjänstemäns deklarerade inkomster och 

en annan rapport om statlig upphandling av utrustning för att bekämpa Corona-pandemin. 

Stödet till colombianska Transparency International fortsatte under 2020, genom FUPAD, och 76 lokala 

ledare i 40 gräsrotsorganisationer runt om i landet utbildades i översyn och ansvarsutkrävande.40 

 

39 Insats Nr. 55190038, Acta 29, Comité de Dirección, 20 april 2020, UM2016/10947/Bogo 
40 Insats Nr. 11497, Presentation of results of 2020, 30 oktober 2020, UM2017/31181/Bogo  
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3.1.8. Mål 1.8: Stärkt kapacitet att förebygga och hantera förekomst av 

könsrelaterat våld med fokus på kvinnor och flickor  

Strategimål  

 

Utvecklingen mot strategimålet var sedan tidigare negativ och tillbakagången är nu ännu tydligare. Det 

könsrelaterade våldet har ökat kraftigt, framför allt mot kvinnor och flickor. De åtgärder som vidtagits 

för att förhindra smittspridning har samtidigt fått negativa konsekvenser för möjligheterna att förebygga 

och hantera förekomsten av våld i nära relationer. Straffriheten är fortsatt hög och kvinnliga offer har 

särskilt svårt att få tillgång till rättvisa och upprättelse.41 

 Portfölj  

 

Kvinnors deltagande och ekonomiska egenmakt är centrala strategier för att förebygga könsrelaterat 

våld. Få riktade insatser har därför genomförts på området för detta strategimål och verksamheten har 

istället företrädesvis integrerats i strategimål 2 och 6. Hanteringen av könsrelaterat våld har fokuserat 

på sexuellt och könsrelaterat våld i den väpnade konflikten samt på systemet för övergångsrättvisa.  

 

Som exempel kan nämnas Sveriges omfattande stöd till institutionerna för övergångsrättvisa, vilket 

bland annat främjar integreringen av jämställdhetsperspektivet och de olika institutionernas kapacitet 

att beakta och att utreda könsrelaterat våld inom ramarna för den väpnade konflikten. Bland annat till 

följd av detta har Tribunalen för övergångsrättvisa aviserat att den avser att öppna en ny utredning 

specifikt om sexuellt och könsrelaterat våld under 2021.  

 

Även stödet till civilsamhället för att dokumentera och rapportera övergrepp till Sanningskommissionen 
och Tribunalen för övergångsrättvisa bidrar till detta strategimål. Organisationer har med svenskt stöd 

genom UN Women och IOM samlat in över 1 500 kvinnors vittnesmål som offer för konflikten och 

presenterat dessa för Sanningskommissionen.42  
 
Genom OIM stödjer Sverige även projektet VIVAS för återintegrering av kvinnliga ex-kombattanter. 

Projektet fokuserar särskilt på förebyggandet av könsrelaterat våld och bidrog under 2020 till att åtta 
regioner antog särskilda handlingsplaner på detta område. 1 580 personer (varav 63 procent kvinnor) 

deltog i projektet, som även utbildade utbildare (s.k. training of trainers) och tog fram en manual för 

kapacitetsutveckling inom nya maskuliniteter.43 

4. Implikationer  

Förändringarna i strategisammanhanget och tillbakagången på flera områden kopplade till strategimålen 

påverkar möjligheterna att uppnå det övergripande strategimålet negativt. De största utmaningarna är 

det ökande våldet mot lokala ledare, MR-försvarare, miljöaktivister och ex-kombattanter, samt 

genomförandet av de strukturella reformer och förändringar som krävs för att hantera grundorsakerna 

till den väpnade konflikten. 2021 är dessutom ett särskilt viktigt år för systemet för övergångsrättvisa. 

Tribunalen förväntas avlägga sina första domar och Sanningskommissionen avslutar sitt uppdrag och 

 

41 A/HRC/46/76, Sid. 17 
42 ”Sweden and UN Women in Colombia: Partners for Change”, och IOM 2020 narrative report, Program for the 

Support of the Peace Agreements’ Transitional Justice System. 
43 Instas Nr. 10773, E-mail from Silvia Parra, Project Coordinator IOM, 15 februari 2021, UM2018/05166/Bogo 
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presenterar sin slutrapport under året. Detta samtidigt som de politiska kampanjerna inför presidentvalet 

i maj 2022 sannolikt kommer att öka polariseringen i samhället. 

Det är dock viktigt att inte överge ambitionen om en fullständig och landstäckande fred, utan att fortsätta 

främja det samhälleliga engagemanget för fredsbyggandet och att upprätthålla beredskap att vid 

förfrågan bistå parterna i framtida förhandlingar, inklusive om tillfälligt eldupphör och andra humanitära 

eftergifter för att begränsa konfliktens effekter för civilbefolkningen. 

 

I det nuvarande skedet av fredsprocessen är det viktigare än någonsin att Sverige står fast vid tidigare 

positioner och stärker sin roll som en tillförlitlig partner och brobyggare för fred, med fokus på 

konfliktens offer, kvinnor, urfolk och afrocolombianer. Sverige bör fortsätta att verka för ökade 

säkerhetsgarantier för utsatta grupper och bidra till systemet för övergångsrättvisa, samt till att främja 

förutsättningarna för viktiga reformer i fredsprocessen, i synnerhet i relation till mål 6, både genom 

utvecklingssamarbetet och den politiska dialogen.  

 

Den ursprungliga förändringsteorin är i allt väsentligt fortfarande giltig och nödvändiga justeringar 

bedöms kunna genomföras inom ramarna för strategins genomförande och portföljens utformning.  

  

De största och allvarligaste riskerna, vilka inte till fullo kan hanteras inom strategigenomförandet, 

bedöms vara att: 

- krisen i Venezuela fördjupas, förvärras eller eskalerar till väpnad konflikt; 

- säkerhetssituationen fortsätter att försämras i de regioner där myndigheterna inte lyckas 

upprätta tillräcklig statlig närvaro, vilket i något skede skulle kunna innebära att Sidas 

samarbetsparter inte längre kan upprätthålla närvaro eller implementera verksamhet i dessa 

områden. 

- polariseringen i samhället ökar i samband med de politiska kampanjerna inför valen 2022. 

- restriktionerna till följd av Covid-19 blir mer omfattande eller långvariga, vilket skulle 

försvåra både genomförandet av aktiviteter och uppföljning i fält. 

- den ekonomiska krisen till följd av Covid-19 blir djupare än vad som för närvarande förutses. 





1 

 

P6 Annex to Strategy Report 2020 for Colombia 2016-2021 

All data in report is per December 31, 2020. Total Strategy Outcome 2020: 212 518 KSEK  

Average Annual Strategy Amount 2020: 196 000 KSEK  
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