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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 

strategigenomförandet 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 samt 

rekommendationer inför kommande strategi. 

 
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 

 

      2018     2019     2020 

Fredliga och inkluderande samhällen Mål3 Portfölj4  Mål Portfölj Mål Portfölj 

Deltagande i freds- och statsbyggnadsprocesser            

Hållbar och inkluderande säkerhetssektorreform            

Ökad kapacitet att förebygga & motverka PCVE            

Inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt            

MR, demokrati och rättsstatens principer              

Respekt för MR, demokrati & rättsstatens principer            

Ökat deltagande & inflytande i demokratiska processer            

Grundläggande samhällstjänster & ansvarsutkrävande            

Motståndskraft, miljö, klimat och energi            

Livsmedelstrygghet & hållbar förvaltning naturresurser            

Förnybar energi & förbättrad energieffektivitet            

Resiliens & anpassning till klimatförändringar            

Jämlik hälsa med fokus på SRHR            

Ökad och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård            

Ökad och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård            

 

  

 
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. 



                        FÖRDJUPAD STRATEGIRAPPORT 
 

 

6 
 

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategi-                            
belopp: 3000 MSEK                     

Utbetalat belopp hittills:                          
1480 MSEK 

Antal insatser 2020:                 
44  

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Somalia befinner sig mitt i en valprocess, som skulle ha inneburit de första demokratiska valen med 

allmän rösträtt sedan 60-talet. Under processens gång har en återgång skett till den modell av indirekta 

val medelst elektorer som genomfördes 2016. Överenskommelsen om en indirekt modell uppnåddes 

efter att valprocessen ifrågasatts av delar av det politiska etablissemanget och stod stilla. Sedan dess 

har överenskommelsen brutit samman och frågetecknen om, när och hur valet kommer genomföras är 

stora. Ett fredligt maktskifte kring vilket det finns bred konsensus är av avgörande vikt, då Somalia är 

alltför skört för att hantera ett ifrågasatt val och efterföljande maktskifte. Politiska motsättningar kan 

utnyttjas och kan eskalera och snabbt öka de befintliga säkerhetsutmaningarna i landet. Samtidigt 

krymper det demokratiska utrymmet för journalister och civila samhället. Utvecklingen runt valet har 

en genomgripande påverkan på all verksamhet i Somalia, huvudsakligen inom strategiområde 1 och 2 

som fokuserar på fredlig och demokratisk utveckling, men även på verksamheten för strategiområde 3 

och 4 med fokus på ökad resiliens och förbättrad hälsa som också är nära kopplat till 

statsbyggnadsprocessen. 

 

Somalia har det senaste decenniet tagit viktiga steg mot ökad stabilisering och etablerandet av en stat 

med politiska och ekonomiska reformer. Övergripande har säkerhetssituationen i landet förbättrats 

men betydande problem kvarstår, främst kopplat till al-Shabaab och fortsatta klankonflikter. Under de 

senaste åren har de politiska spänningarna tilltagit mellan de som driver en starkare centralmakt, och 

de som förespråkar ökad roll för delstaterna inom ramen för federalismen. Det civila samhället 

rapporterar om svårigheter, bland annat genom nya regler för att få tillstånd att verka i Somalia, 

journalister och medier har varit utsatta för restriktioner. Nödvändiga ekonomiska reformer har 

genomförts i snabb takt och Somalia nådde beslutspunkten för skuldavskrivning genom HIPC under 

2020. 

 

En federal modell ligger till grund för landets maktfördelning och ses som en viktig förutsättning för 

en fredlig utveckling. Relationerna mellan den federala regeringen (FGS) och vissa av 

delstatsregeringarna (FMS) har blivit mer och mer ansträngda under året. FGS ambitioner att stärka 

den centrala regeringens makt är en av de främsta orsakerna till de ökade spänningarna. Konflikterna 

är också kopplade till olika klanintressen vilka accentueras inom valprocessen. Det finns en uttalad 

ambition att stärka kvinnors representation och att uppnå minst 30 procent representation i 

parlamentet. Mekanismen för att implementera och säkerhetsställa detta är under förhandling. 

Debatten om ett lagförslag för sexualbrott är ett exempel på ett bakslag som skett vad avser kvinnors 

rättigheter. Ett mer progressivt lagförslag som ökade rättigheter för kvinnor hade antagits av 

regeringen. Det ersattes i parlamentet av ett mycket konservativt förslag som nu debatteras och som 

skulle legalisera både tvångsgifte och barnäktenskap från 15 år. 

 

Säkerhetsfrågan utgör fortsatt ett stort hinder för möjligheterna att bedriva utvecklingssamarbete. Al-

Shabaab utgör ett fortsatt hot och genomför kontinuerligt attentat och attacker mot såväl civila som 

militära mål. De bredare politiska motsättningarna, även de kopplade till valprocessen, påverkar 

säkerhetssituationen. Ett exempel är konflikten i Gedo, Jubaland där en mer djupgående 
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försoningsprocess kommer att behövas. AMISOM:s (Afrikanska unionens insats i Somalia) roll för att 

upprätthålla nuvarande säkerhet bedöms fortsatt som avgörande. Målet att Somalia tar över 

säkerhetsansvaret 1 januari 2022 kommer inte att infrias, och troligen kommer AMISOM:s mandat att 

förlängas vid kommande behandling i FN:s säkerhetsråd.  

 

Den somaliska ekonomin har under de senaste åren haft en positiv utveckling. Dock var ekonomin 

ansträngd under 2020 på grund av klimatkatastrofer i landet i form av översvämningar, 

gräshoppsinvasioner samt till följd av covid-19 och de störningar i globala handels och finansflöden 

som den orsakade. Den somaliska ekonomin är sårbar för de socioekonomiska konsekvenserna av en 

pandemi som covid-19 – då landet är helt beroende av globala handels och finansflöden. En stor del av 

den somaliska ekonomin är beroende av import och export – export av framförallt boskap till 

mellanöstern och import av konsumtionsvaror. Handeln genererar omfattande tull och skatteinkomster 

till såväl delstaterna som den federala regeringen. Det andra benet i ekonomin är remitteringar. Då 

många i diasporan gått miste om arbete och till följd av uppkomna svårigheter i att transferera pengar 

till Somalia, så minskade remitteringarna kraftigt pandemins inledning. 

 

De som drabbats hårdast av begränsade pengaflöden är små och medelstora företag (SMEs), särskilt 

inom exportsektorn. Trots detta visar de senaste beräkningarna från IMF och Världsbanken att den 

somaliska ekonomin klarat sig relativt väl under 2020. Ekonomin beräknas ha krympt med 1,5 procent 

(uppskattade tillväxt förre covid-19 var 3,2 procent). Senaste uppgifterna gör gällande att priserna på 

mat överlag är stabila och det råder ingen påtaglig brist på importerade varor. Skatteintäkterna som i 

enlighet med pågående IMF SMP skulle ha uppgått till 109 miljoner USD under första halvåret, 

uppgick till bara 99 miljoner USD. IMF uppskattar att den federala regeringen kommer att missa målet 

för skatteintäkter för 2020 med ca 34 miljoner USD. Den finansiella sektorn visar på anmärkningsvärd 

motståndskraft. Bankinlåningen har varit stabil och utlåningen till den privata sektorn fortsätter. 

Världsbanken svarade snabbt på krisen genom att ytterligare medel kanaliserades genom deras 

krisprogram för Somalia, samt att pågående program riktades om för att lindra de ekonomiska 

effekterna av krisen.  

 

Tack vare de IMF ledda ekonomiska reformprogrammen och Somalias ansträngningar med stöd av 

internationella samfundet, uppnådde Somalia under våren 2020 beslutspunkten för skuldavskrivning 

”HIPC Decision Point” varefter landet får tillgång till Världsbankens IDA medel.  Under 2020 har 

Världsbanken utbetalat två budgetstöd (Development Policy Operation) till Somalia på sammanlagt 

100 MUSD delvis till följd av covid-19´s ekonomiska konsekvenser. Även AfDB har utbetalat 

budgetstöd till följd av covid-19´s ekonomiska konsekvenser. 

 

Utbredd korruption och höga konfliktnivåer är fortsatt allvarliga hinder för att Somalia ska utvecklas i 

rätt riktning. I 2020 års Corruption Perceptions Index5 hamnar Somalia återigen i den absoluta botten 

(179 av 180 länder) tillsammans med konfliktdrabbade länder såsom Syd-Sudan och Syrien.  

 

Det internationella samfundet spelar en fortsatt viktig roll i Somalia, inte bara genom det omfattande 

finansiella stöd som ges utan även genom politiska dialogen som bidrar till att lösa motsättningar 

mellan centrala aktörer. Utöver det traditionella givarsamfundet har vissa länder i Gulfen och Turkiet 

ett stort inflytande. Vissa signaler ges om ett ökat intresse för koordinering med det mer traditionella 

givarna. Ännu har detta bara haft begränsat resultat i praktiken. Den 7 december genomfördes det 

 
5 https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/som 

 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/som
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årligen återkommande Somalia Partnership Forum i Mogadishu. På agendan stod en uppdatering av 

Mutual Accountability Framework (MAF), - genomgång av de framsteg som gjorts och 

överenskommelse om den gemensamma målbilden för 2021. Sverige var del av förhandlingarna. MAF 

är ett fortsatt viktigt ramverk för samverkan mellan internationella samfundet och Somalia, samtidigt 

som kontinuerlig uppföljningen krävs både på politisk och teknisk nivå.   

 

Under pandemin har den internationella närvaron kraftigt begränsats i Somalia och försvårat politisk 

dialog och genomförande av program. Förutom pandemin har 2020 för Somalias del även präglats av 

återkommande cykliska klimatkatastrofer som torka och översvämningar till följd av tilltagande 

klimatförändringar. Detta ökar behoven av humanitär hjälp, särskilt för de ca 2,6 miljoner 

internflyktingarna.  

 

Under 2020 publicerades Somalias Demographic Health Survey, som tagits fram med svenskt stöd, ett 

betydelsefullt steg för att öka evidensbaserad styrning av hälsosektorn. Den visar på omfattande 

utmaningar inom hälsoområdet som att barnafödandet per kvinna fortfarande är så pass högt som 6,9 

barn; att 99 procent av kvinnorna har genomgått könsstympning, och att endast en av fem födslar 

skedde på en hälsoklinik. Positivt är samtidigt att mödradödligheten gått ner från 732 under 2015 till 

692 per 100,000 levande födda, vilket dock fortfarande är en mycket hög andel och understryker 

vikten av fortsatt engagemang. 

2.2 Perspektiven 

Fattiga människors perspektiv på utveckling: Arbetet med fattiga människors perspektiv på 

utveckling har fördjupats ytterligare under 2020, bland annat genom att genomföra en MDPA för 

Somalia. Sida valde att ha en helt intern process, dvs utan externa konsulter, vilket gav många 

tillfällen för teamet att diskutera gemensamt och definiera vem är fattig och utsatt och hur detta 

manifesteras i Somalia. Även i insatsportföljen har genomgående ambitionen under året varit att 

tillsammans med EU och FN noga följa de insatser som har fokus på ökad motståndskraft hos 

människor som återkommande drabbas av kriser.  

Rättighetsperspektivet: Utöver det breda arbetet med inklusivitet och ökat deltagande som alltid 

betonas, har Somaliasektionen under 2020 följt upp handlingsplanen för ungdomar i linje med FN:s 

säkerhetsrådsresolution 2250 och 2419: unga, fred och säkerhet. MDPA processen blev också ett bra 

tillfälle att i analysen av de olika dimensionerna tydliggöra brister och möjligheter för att ytterligare 

fördjupa arbetet med rättighetsperspektivet.  

Jämställdhetsperspektiv: Jämställdhet är en stor profilfråga för Sveriges samlade engagemang med 

Somalia, både vad gäller fokus i portföljen, i den politiska dialogen och i koordinering och 

samordning. Kvinnors politiska deltagande har genomgående varit särskilt prioriterat. Att jämställdhet 

är centralt märks inte minst i de inlägg i sociala medier Somaliasektionen använder. 

Somaliasektionens handlingsplan för jämställdhet uppdateras under året och används aktivt i 

insatshanteringen.  

Miljö- och klimatperspektiv: Miljö- och klimat är en integrerad del av handlingsplanen för resiliens. 

Fortsatt fokus på miljö och klimatintegrering inom de pågående resiliensinsatserna. Exempelvis, den 

nya resiliens- och kapacitetsuppbyggande insatsen som genomförs av UNDP innehåller en komponent 

som rör katastrofhantering med fokus på miljön. Vidare har integrationen av miljöperspektiv i det 

gemensamma programmet för hållbar kolreduktion och alternativa livsmedel (PROSCAL) resulterat i 

en internationell dialog om kolexport i Somalia och under två på varandra följande år har ingen 
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kolexport registrerats i landet. En kartläggning över möjligheter att stärka biodiversitet inom 

nuvarande engagemang genomfördes under hösten 2020. 

Konfliktperspektivet: Givet den somaliska kontexten är konfliktperspektivet väl integrerat och 

omhändertaget i insatsportföljen. Samarbetet i ”Team Sweden” på Somaliasektionen har möjliggjort 

en bra förståelse för den politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen i Somalia vilket har kunnat föda 

in i dialogen med samarbetspartners och säkerställa en konfliktkänslig implementering såväl som att 

nya insatser och partnerskap har tagit väl omhand detta perspektiv. MDPA-processen bidrog vidare till 

en gemensam förståelse inom teamet kring konflikters grundorsaker i Somalia. I den politiska dialogen 

blir konfliktperspektivet särskilt relevant i diskussioner om den framväxande federala modellen, på 

central nivå såväl som i de olika medlemsstaterna.  

Resiliensperspektivet: Ambitionen är att resiliens ska vara en integrerad i hela strategin, med målet 

att komma åt de underliggande orsakerna till återkommande kriser och därmed kunna leverera mer 

effektivt för de mest sårbara och riskutsatta via humanitärt stöd, utvecklingsinsatser och dialog med 

partners samt regeringen. Ett exempel värt att lyfta fram är ett initiativ inom livsmedelssäkerhet och 

jordbruk som fokuserar på att bygga och stärka förmågan hos småbrukare i flodnära områden och 

deras kapacitet till resiliens genom att motstå utmanande klimatförändringar och livsmedelsosäkerhet.  

2.3 Sveriges roll i strategisammanhanget 

Sverige är tillsammans med US, Tyskland och UK de fyra största bilaterala givarna. Beaktas enbart 

utvecklingsbiståndet, d.v.s. utan det humanitära stödet, är Sverige den tredje största givaren till 

Somalia, endast Tyskland och UK är större. Sida är mycket aktiva inom givarsamordningen, både 

övergripande och på sektornivå. En koordinerad ansats och givargemensamma program är en prioritet 

och direkta samarbeten finns med FN, WB och EU. Sveriges stora somaliska diaspora synliggör 

ytterligare det svenska utvecklingssamarbetet. Ca en procent (95 000) av alla svenskar har somaliskt 

ursprung och de bidrar i ökande grad och på olika sätt till Somalias återuppbyggnad, både från Sverige 

och i Somalia. 

2.4 Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Det totala utfallet för Somalia för 2020 var 778 MSEK varav 598 MSEK kommer från anslaget till 

Somaliastrategin. Det humanitära anslagets del uppgick till 207 MSEK. Från Strategi för Sveriges 

utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021 fick Somalia 30 MSEK. Från stöd 

   Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 

310 %  

Strategins andel av det totala biståndet utgör 4,2% 

inklusive humanitärt bistånd. 6,2 % exklusive 

humanitärt bistånd 

Somalias nationella utvecklingsplan (NDP-9, 

2019-2024) utgör givarnas gemmansamma 

ramverk. 

Ingen gemensam Somaliaprogrammering mellan EU 

och MS.  

EUs strategi gäller 2017-2020 

De fem största givarna (organisationer och/eller 

länder) är: US, WB, DE, UK, EU 

Sverige är den fjärde största bilaterala givaren. 

Av EU MS är Sverige den andra största givaren. 
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genom svenska organisationer i det civila samhället fick Somalia 14.7 MSEK och från Strategi hållbar 

fred 2017-2022 implementerades 4.5 MSEK i Somalia.6 

Strategi för Sveriges humanitära bistånd 2017 - 2020: Synergier mellan den humanitära strategin 

och utvecklingsstrategin byggdes redan under operationaliseringen in i strategigenomförandet och 

denna ansats som bygger på gemensam analys och planering har fortsatt under 2020. 

Somaliasektionen har en aktiv och pådrivande roll i dialogen med aktörer inom både det humanitära 

och utvecklingsbiståndet och har på så sätt bidragit till att stärka samspelet. Somaliasektionen tog till 

exempel under året initiativ till att ha en gemensam givarkoordinering i hälsosektorn för förbättrad 

informationsdelning och ökade möjligheterna att stärka kopplingen till utvecklingsinsatser. 

Strategi för hållbar fred 2017 - 2022: Under 2020 implementerades något mindre än 2019 från 

Strategin för Hållbar fred i Somalia. Bland annat ett minhanteringsstöd av the Mines Advisory Group. 

Unicef har också ett program för skydd av barn i väpnade konflikter. Dessutom implementerar 

Saferworld delar av ett kärnstöd från Strategin för Hållbar fred i Somalia. 

Strategi för stöd genom svenska organisationer i civila samhället 2016 - 2022: En rad svenska 

organisationer får stöd genom både Somalia-strategin och Strategi för stöd genom svenska 

organisationer i civila samhället, bland annat Diakonia och ForumCiv. Somaliasektionen följer 

löpande upp hur dessa organisationer arbetar i Somalia och rapporterar tillbaka till Sida i Stockholm. 

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021: 

Sedan slutet av 2018 implementeras det delegerade medel för ett stöd från den specifika resiliens 

komponenten för Afrikas horn i Somalia. Under 2020 implementerade FAO med dessa ett 

resiliensprogram kopplat till vattenhantering i distriktet Middle Shabelle. Från slutet av 2019 ingicks 

ytterligare ett partnerskap med FAO och WFP och implementering att detta påbörjades 2020. Båda 

dessa är länkade till det regionala resiliens initiativet IDDRSI – IGAP Draught Disaster Resilienence 

and Sustainability Initiaitve. 

Under 2020 hade Sida, förutom FBA, direkta myndighetssamarbeten med SCB, Folkhälso-

myndigheten och Stockholms universitet. Andra svenska myndigheter med verksamhet i Somalia och 

som Somaliasektionen har samverkan med innefattar Kriminalvården, Kustbevakningen, Polisen och 

Havsmyndigheten. Intresse finns för twinning-samarbeten som kommer undersökas vidare. 

Trippel-nexus arbetet: Somalia karaktäriseras av både cykliska klimatkatastrofer och återkommande 

konflikter. Detta bidrar till ett konstant behov av humanitär hjälp för delar av befolkningen med 

återkommande stora eller extremt stora behov. Att beakta risker, sårbarheter och resiliens i 

utvecklingsportföljen är centralt i en sådan kontext och att koppla an till det fredsbyggande arbetet 

samt att stärka synergierna med det humanitära biståndet. Nexus-konceptet är relativt accepterat i 

Somalia och försök pågår mot en gemensam analys och samlade resultat för dubbel-nexus. Trippel-

nexus däremot är mycket nyare och svagare vilket även är fallet för Somalia portföljen. Inom strategin 

finns dock olika insatser med en tydlig nexusansats exempelvis inom sociala sektorer, sociala 

skyddsnät och matsäkerhet med fokus på områdesbaserat genomförande. Ett tydligt exempel på nexus 

fokuserad insats är SomRep-konsortiet som kopplar samman aktörer och organisationer inom olika 

sektorer och som arbetar med både humanitärt- och utvecklingsbistånd bland annat genom 

beredskapsfinansiering för kriser. Ett annat exempel, inom nexus-området, och som också relaterar till 

 
6 Se tabell 5 i bilagd BISI rapport P6, sidan 5 
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resiliens är det nya stödet som bidrar till upprättandet av Somalias första nationella center för 

katastrof- och riskhantering och beredskapsplanering.   
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3 Resultatredovisning   

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Den samlade bedömningen är att insatsportföljen under 2020 har genomförts dock med en anpassning 

som pandemin tvingade fram. Samtidigt har 2020, speciellt under andra hälften, karakteriserats av de 

ökande politiska spänningar som har följt i spåren av förberedelserna inför de politiska valen 2021.  

 

Stödområdet Fredliga och inkluderande samhällen stod under 2020 för 25 procent av utfallet för året. 

Stödområde Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer var även under 2020 det 

volymmässigt största stödområdet med ca 31 procent av utfallet för 2020. Detta förklaras delvis av att 

många insatser bidrar till målet Stärkt institutionell kapacitet för tillhandahållande av grundläggande 

samhällstjänster och ansvarsutkrävande, men också på ett stort fokus i FN fonden UN MPTF på 

statsbyggande och rättsstatens principer. Stödområdet Motståndskraft, miljö, klimat och energi som 

var ett nytt stödområde för strategiperioden växte under 2020 och stod för 26 procent av utfallet. 

Stödområdet Jämlik hälsa med focus på SRHR stod under 2020 för 18 procent av utfallet, vilket kan 

ses som lågt och förklaras av att många av insatserna i detta stödområde också klassificeras som 

bidragande till målet om Stärkt institutionell kapaciteten för tillhandahållande av grundläggande 

samhällstjänster och ansvarsutkrävande. 

 

Under 2020 har arbetet stärkts med att skapa en större balans mellan insatser med direkta resultat på 

lokal nivå, kapacitetsuppbyggnad på medellång sikt och stöd till de mer långsiktiga statsbyggnads-

processerna. I samtliga program är målet att involvera såväl delstater som den federala regeringen i 

beslutsprocessen och att stöd tillfaller de båda. Denna process förutses fortsätta 2021. 

 

Fördelningen och inriktningen inom strategins olika stödområde bedöms under 2020 vara relativt i 

linje med strategins förändringsteori och hur operationaliseringsplanen såg ut. Fördelningen mellan de 

fyra stödområdena kan i ljuset av den fördjupade portföljanalys som ska göras under 2021 komma att 

justeras något framöver, samt hur de olika insatserna bidrar till flera av strategimålen.  

 

Sida bedömer möjligheten att nå målen inom de pågående insatserna som mycket sannolikt i ca 41 

procent av insatserna och som sannolikt i 48 procent av insatserna. För två insatser bedöms det som 

osannolikt att de kommer att nå målen. Detta förklaras till stor del av den analys som görs av 

samarbetspartners förmåga att implementera programmen flexibelt och anpassat till den komplexa och 

föränderliga miljö som råder i Somalia.   

 

3.1 Stödområde 1: Fredliga och inkluderande samhällen 

3.1.1 Mål 1.1: Ökade förutsättningar för deltagande i freds- och 
statsbyggnadsprocesser, framförallt av kvinnor och unga 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. De senaste tre åren har relationen 

mellan den centrala regeringen (Federal Government of Somalia, FGS) och de federala 

medlemsstaterna (Federal Member States, FMS) präglats av oenighet snarare än samarbete, till stora 

delar på grund av bristande förtroende, något som har försvårat och ibland även förhindrat 
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möjligheterna att nå nationella överenskommelser i frågor som är viktiga för Somalia. Kvinnor och 

ungas deltagande är fortsatt svagt i både freds- och statsbyggnadsprocesserna i Somalia. Somalias 

ledare har enats om att det kommande valet 2020/2021 inte kommer att baseras på en demokratisk 

modell utan en indirekt elektorsmodell och skyddet av kvinnors representationsrätt inom den 

strukturen är mycket osäker. Den så kallade kvinnokvoten (som skulle garantera 30 procent 

representation i parlamentet) är en del av den politiska överenskommelsen som styr genomförandet av 

valet men det finns ingen mekanism för dess implementering och det politiska stödet för kvoteringen 

är svagt. I Somaliland, som förbereder sig för kombinerade lokal och parlamentsval, antogs inte den 

föreslagna kvoteringen av kvinnor och minoritetsgrupper i vallagen vilket är ett stort bakslag för 

Somalilands kvinnor.  
 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Bedömningen är att portföljen är relevant. Portföljen består av fyra insatser, Reconciliation and 

Federalism Support (REFS), Heritage Institute (HIPS), Interpeace och Life and Peace Institute. REFS-

projektet gav stöd till konsultationer på nationell nivå som ledde till att det bildades en teknisk 

arbetsgrupp med representanter från både den federala regeringen och från medlemsstaterna.7 

Programmet har även framgångsrikt stöttat tre försoningsinitiativ på lokal nivå, som den 37 dagar 

långa försoningskonferensen mellan Qardho och Dhahar-distrikten i Puntland. Som ett resultat av 

dialogen har de två inblandade klanerna nått överenskommelser på flera punkter som de stridit om de 

senaste 30 åren, bland annat ersättning för döda och skadade, ersättning för skador, återupprättat 

förtroende och ömsesidig förlåtelse. Parterna har enats om att implementera alla överenskommelser 

inom ett år.8 

Sida har stöttat uppbyggnaden av den somaliska policyorganisationen Heritage Institute for Policy 

Studies (HIPS) under flera år. HIPS utvecklar bl.a. policypapper i frågor som är centrala för 

statsbyggnadsprocessen i Somalia med syftet att stärka kunskap samt en somalisk dialog och 

diskussion runt centrala tema. De har etablerat sig väl, och i ett försök att stärka dialogen mellan FGS 

och FMS ledarskap för att nå konsensus mellan partnerna om genomförandet av valet, organiserade 

HIPS i december med framgång sitt årliga Forum for Ideas i Garowe i ett av många kritiska skeden för 

att flytta valprocessen framåt i en konstruktiv riktning.9 

Interpeace har fortsatt stödja försoningsprocesser i Ceel Afweyn, Somaliland och fyra fredsavtal har 

signerats sedan 2018. I dessa processer har kvinnor och ungas deltagande ökat avsevärt. Programmet 

har även stött valkommissionen i Puntland, bland annat genom att anordna en dialogkonferens där 62 

intressenter informerats om valprocesserna. Man har även genomfört demokratiseringskampanjer i 

Puntlands nio regioner.10 

Life and Peace Institute har fortsatt stödja försoningsprocesser i Galmudug, South West, Jubbaland 

och Hirshabelle. Bland annat har plattformar för kvinnor och unga i Jubbaland etablerats, medlare för 

alla målområden inom fredsbyggande har utbildats, samt insatser som handlat om medvetenhet om 

covid-19 och distribution av skyddsutrustning har genomförts.11 

 
7 UNMPTF halvårsrapport 2020, REFS sid. 2 (insats 11132, KlaraDia UM2020/32529)   
8 UNMPTF nyhetsbrev 02 2020, sid. 2 (insats 11132, KlaraDia UM2020/32529)   
9 Communique forum for Ideas Somalia: UM2019/42353/NAIR-33 
10 Interpeace, årsrapport, juli 2019 – juni 2020 (insats 11336, KlaraDia UM2017/45267) 
11 E-post från Life and Peace Institute, 16 september 2020 (insats 11336, KlaraDia UM2017/45267) 
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3.1.2 Mål 1.2: Stärkt kapacitet att genomföra en hållbar och inkluderande 
säkerhetssektorreform 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Den somaliska transitionsplanen 

har reviderats med viss försening och Comprehensive Approach to Security (CAS) Executive Group har 

återupplivats som Security and Justice Committee. Denna kommitté kommer att utgöra en plattform från 

vilken den federala regeringen, medlemsstaterna, givare, FN, AMISOM och övriga aktörer inom 

säkerhetssektorn gemensamt kan implementera transitionsplanen och Road Map to Security and Justice.   

 

Det förestående tillbakadragandet av AMISOM-styrkor, som tidigare förväntades ske i slutet av 2021 

har nu flyttats fram till 202312 - då förväntas de somaliska säkerhetsstyrkorna förväntas ta över fullt 

ansvar för säkerheten i landet. Den somaliska säkerhetsstyrkan, AMISOM och UNSOS har fortsatt att 

gemensamt planera för bildandet av en ny generation kapabla, ansvarstagande och kostnadseffektiva 

nationella arméenheter. Dessvärre fortsätter Al-Shabaab att vara väl organiserade och anpassningsbara 

i sin militära taktik. 

   
 2018  2019  2020 

Portfölj      

Bedömningen är att portföljen behöver revideras. Den består av stöd till JSSGP (Joint Security Sector 

Governance Programme) samt samarbete med övriga svenska myndigheter som är verksamma i 

Somalia.  

Kapacitetsuppbyggnad av säkerhetsinstitutioner (både FGS och FMS) fortsatte under 

rapporteringsperioden genom utveckling av institutionella utvecklings- och kapacitetsbyggnadsplaner 

(Institutional Development & Capacity Building ID & CBP) och genom utformningen av ett 

omfattande JSSGP-utbildningskoncept. Tio institutioner på både federal- och medlemsstatsnivå har 

utvecklat ID & CBP (7 av dem slutförda) som beskriver struktur, utvecklingsprioriteringar, personal- 

och utbildningskrav vilket gör det möjligt för institutionen att fungera bättre och tillhandahålla civil 

översyn och säkerhetsfunktion i enlighet med deras mandat och med den nationella och statliga 

säkerhetspolicyn13.  

 

JSSGP har dock inte varit verksamt i sin fulla potential. På grund av politisk inblandning övergavs den 

federerade modellen för säkerhetssektorn där säkerhetstjänster skulle decentraliserade till regionala 

säkerhetsinstitutioner (RSO). På samma sätt genomfördes inte civil tillsyn för att förbättra 

säkerhetspersonalens ansvarsskyldighet mot somalier.  I stället var programmet alltför inriktat på att 

utse personal med höga löner, utan att nå förväntade resultat.   

 

Under det sista kvartalet 2020 beställde den nationella säkerhetsrådgivaren en gemensam översyn av 

JSSGP och rekommenderade en övergångsperiod mellan JSSGP 1 och 2 med ett smalare fokus.  

Övergångsperioden kommer att användas för att utveckla hållbarhetsplaner med ministerierna och 

säkerhetsinstitutionerna för att överbygga framtida luckor och fungera som ett första steg till en riktig 

 
12 Mötesanteckningar – Security and Justice Committee Meeting, 2 december, 2020 (insats 11132, Klaradia 

UM2017/33710) 
13 UNMPTF halvårsrapport 2020 – Joint Security Sector Governance Programme (insats 11132, 

UM2017/33710) 
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exitstrategi. Trots dessa bakslag har JSSGP fortfarande relevant med en robust förändring teori och 

revideringarna i samband med översynen förväntas få programmet tillbaka på spåret igen.    

3.1.3 Mål 1.3: Stärkt kapacitet att förebygga och motverka våldsam extremism 

och radikalisering 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Arbetet med att stärka kapaciteten 

för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering har förvisso försvårats något pga. 

pandemin, men visa framsteg har trots allt gjorts. Detta till trots är våldsam extremism ett fortsatt reellt 

hot mot Somalias säkerhet och befolkning. Al-Shabaab tvångsrekryterar barn och vuxna, genomför 

godtyckliga rättegångar och driver in skatter under hot. Civilpersoner och civila mål har attackerats 

och hundratals civila har skadats och dödats.14 Den reviderade transitionsplanen har ändå identifierat 

att försvagande av Al-Shabaab. Att störa deras finansiella kanaler, rörelse och kapacitet, slutförande av 

Amnesty Policy, att stärka programmet för avhoppare och främjande av tolerans och dialog är 

nyckelfaktorerna i kampen mot Al-Shabab15.   

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Bedömningen är att portföljen är relevant och kan leverera resultat, även om den endast består av en 

insats. Utöver det ges stöd till långsiktigt fredsfrämjande och konfliktförebyggande inom andra 

målområden som bedöms relevanta för att förebygga och motverka extremism och radikalisering.  

PCVE-koordineringsenheten vid statsministerns kontor, genom UN MPTF II, fortsatte att motverka 

spridningen av hate-speech och uppmuntran till våld genom utvecklande av informationskampanj om 

covid-19, där hälsoinformation kombineras med religiös vägledning. Tillsammans med FMS:s PCVE-

fokuspunkter har nationella konsultationer genomförts med somaliska klanledare för att motverka Al-

Shabaabs falska narrativ om islam. Lokala nätverk har etablerats för att lyfta fram islam som en fredlig 

religion. Det har också utformats en handbok om hur man bemöter den förvrängda version av islam 

som Al Shabaab använder i politiska syften. Framsteg har dock nåtts inom det interministeriella 

samarbetet för hantering av religiösa institutioner över hela Somalia.16. 

3.1.4  Mål 1.4: Förbättrade förutsättningar för en inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Till det positiva hör att Somalias 

myndigheter har genomfört viktiga ekonomiska policyreformer under fyra program som stöds av IMF. 

Bland reformerna märks ökade statliga intäkter under de senaste åren, godkännande av flera viktiga 

lagar gällande bland annat skatteintäkter, offentlig ekonomisk förvaltning samt antikorruption17. Inom 

 
14 https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia och mötesanteckningar, Security and Justice 

Committee Meeting, 2 december 2020 (insats 11132, Klaradia UM2017/33710) 
15 Mötesanteckningar, Security and Justice Committee Meeting, 2 december 2020 (insats 11132, Klaradia 

UM2017/33710) 
16 UNMPTF halvårsrapport 2020, PCVE, (insats 11132, Klaradia UM2017/33710) 
17 IMF pressrelease 20/18 (https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/27/pr2018-somalia-imf-staff-

completes-second-review-under-the-staff-monitored-program-for-somalia) 

https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/somalia
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/27/pr2018-somalia-imf-staff-completes-second-review-under-the-staff-monitored-program-for-somalia
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/27/pr2018-somalia-imf-staff-completes-second-review-under-the-staff-monitored-program-for-somalia
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HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) har beslutspunkt nåtts och Somalia sanerade sina skulder till 

internationella finansiella institutioner i mars 2020. Skuldsaneringen frigör betydande resurser både 

vad gäller bidrag och förmånliga lån såsom IDA 18 "Turn Around Regime" och IDA 19 "Turn Around 

Allocation"18. De betydligt ökade statliga intäkterna har förstärkts av reformer kring moms och 

punktskatter på importerade varor19. De framgångsrika reformerna har även lagt grunden till en 

inkluderande ekonomisk tillväxt och fattigdomsbekämpning. Somalia har blivit berättigade till IFC- 

och MIGA-finansiering, IDA Regional Window for the Horn of Africa Initiative, Crisis Response 

Window och Early Response Allocation.20  

Det negativa är att den ekonomiska tillväxten fortfarande är väldigt volatil och att det finns stora 

utmaningar vad gäller säkerhet och sårbarhet. Det behöver därför skapas förutsättningar för en hållbar, 

inkluderande ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och fler arbetstillfällen21. De statliga 

institutionernas styrning, kapacitet och legitimitet behöver också stärkas för att Somalia ska kunna 

utvecklas i rätt riktning.   

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Bedömningen är att portföljen är relevant. Detta trots att en av insatserna inte levererat resultat under 

året. Portföljen består av fyra insatser: Världsbankens MPF-multi-givarfond, SCGS22, ILO:s WEE 

program (Women Economic Empowerment) samt ForumCiv’s SSBP program (Swedish Somali 

Business Programe).  SSBP programmet avslutades 2020 p.g.a. låg kostnadseffektivitet och den sista 

projektperioden kom att fokusera på avslut och stängning av programmet. SSBP har därför inte 

levererat resultat mot resultatmålet. WEE har haft problem med implementeringen under 

rapporteringsperioden och har endast genomfört två konferenser.  

Världsbankens MPF har fortsatt att spela en mycket viktig och central roll i reformeringen av statens 

offentliga ekonomiska förvaltning. MPF har bidragit till att stärka kapacitet, transparens och 

genomförande av hållbara reformer och varit avgörande för att uppnå Decision Point. Exempelvis 

publicerar nu Somalias skattemyndighet regelbundet skatteintäkter och utgifter på sin webbplats. Där 

finns också interaktiva tabeller över statens intäkter och utgifter från 2013 och framåt, vilket ökar 

transparensen.  

3.2 Stödområde 2: Mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer   

3.2.1 Mål 2.1: Stärkta system och institutioner som upprätthåller och garanterar 
respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 

 2018  2019  2020 

 
18 OFFICE MEMORANDUM: Technical Briefing – Wednesday, February 5, 2020 WBG Re-engagement in 

Somalia & Press release 2020/067/AFR (https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/27/somalia-
to-reestablish-financial-relations-with-the-world-bank-group-after-thirty-years) 
19 IMF Country Report No. 20/44, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/13/Somalia-

Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Preliminary-Document-49053 
20 OFFICE MEMORANDUM: Technical Briefing – Wednesday, February 5, 2020 WBG Re-engagement in 

Somalia & Press release 2020/067/AFR (https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/27/somalia-

to-reestablish-financial-relations-with-the-world-bank-group-after-thirty-years) 
21 IMF landrapport 20/85, https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Somalia-Second-Review-

Under-the-Staff-Monitored-Program-and-Request-for-Three-Year-49289 
22 Programmet återupptogs igen i augusti 2020 efter att ha bromsats i juni 2019 pga. problem med 

garantiavgifterna.  

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/27/somalia-to-reestablish-financial-relations-with-the-world-bank-group-after-thirty-years
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/27/somalia-to-reestablish-financial-relations-with-the-world-bank-group-after-thirty-years
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/13/Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Preliminary-Document-49053
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/13/Somalia-Enhanced-Heavily-Indebted-Poor-Countries-HIPC-Initiative-Preliminary-Document-49053
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/27/somalia-to-reestablish-financial-relations-with-the-world-bank-group-after-thirty-years
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/02/27/somalia-to-reestablish-financial-relations-with-the-world-bank-group-after-thirty-years
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Somalia-Second-Review-Under-the-Staff-Monitored-Program-and-Request-for-Three-Year-49289
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/03/26/Somalia-Second-Review-Under-the-Staff-Monitored-Program-and-Request-for-Three-Year-49289
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Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går bakåt. Det planerade valet med allmän rösträtt har efter 

förhandlingar mellan FGS och FMS istället ersatts av indirekta elektorsval.  Somalilands kombinerade 

parlaments- och lokalval i maj 2021 kan komma att bli det enda direkta valet i Somalia under denna 

valcykel. Puntland förbereder sig för sitt första direkta distriktsrådsval i december 2021, med ett tidigt 

val i tre distrikt i mars. Det börjar dock att växa fram tecken som tyder på att valen inte kommer att 

vara helt rättvisa, fria och transparenta. Om valen genomförs någorlunda väl kan de komma att utgöra 

en startpunkt för att bygga demokratiskt valdeltagande på lokal nivå och användas för att arbeta mot 

ett demokratiskt val på federal nivå 2024.  Revideringen av konstitutionen har stött på flera 

utmaningar, bland annat saknas det en politisk överenskommelse mellan regeringen och delstaterna 

gällande bildandet av delstaterna, resursfördelning, säkerhet och valsystemet23.  Diskussionerna kring 

konstitutionen har istället mera handlat om de tekniska delarna av processen och mindre om det 

nödvändiga politiska arbetet med att underlätta överenskommelser24. En gemensam syn har inte 

uppnåtts då Puntland vägrat delta i konsultationerna kring de tekniska revideringarna och mandatet för 

den provisoriska konstitutionen har löpt ut. Ansträngningar för att säkerställa de tekniska 

revideringarna av konstitutionen har inte heller lyckats då parlamentet försenat processen för 

antagande.  

Hoten mot journalister och medier har ökat i både Somalia och Somaliland. Enligt uppgifter från 

Amnesty hade fram till juni 2020 två journalister dödats och 20 häktats eller fängslats i Somalia 

samtidigt så har tre mediahus stängts ner i Somaliland. Presidenten godkände medialagen i augusti 

2020 som kräver att alla medier i Somalia registreras på nytt och att det medieråd som kommer att 

bildas kommer att ha stort inflytande på registreringsprocessen. Somalia har gjort vissa framsteg när 

det gäller funktionsnedsatta människors rättigheter efter att man på delstatsnivå informerat om vad 

lagen gällande funktionsnedsattas rättigheter innebär25. Den nationella MR-kommissionen har ännu 

inte etablerats. Somalia fick stöd för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter med anledning av 

covid-19. I samband med detta frigavs 194 fångar från fyra fängelser.26 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Bedömningen är att portföljen är delvis relevant. Portföljen består av 7 insatser. ForumCiv har inte 

förmedlat medel till några nya civilsamhällesorganisationer under perioden och programmet 

avslutades den 30 juni. Förändringen av valsystem från direkta till indirekta val har försvårat 

möjligheten att fortsätta stödja en demokratisk process27. Istället undersöks möjligheterna att ges stöd 

för Somalilands parlamentsval och lokalval.  

Under 2020 har valprogrammet inom MPTF gett stöd till revidering av vallagen och lagen gällande 

politiska partier28. Programmet utvecklade även ett förslag på val modell i linje med den 

överenskommelse som fattades mellan den federala regeringen och medlemsstaterna och möjliggjorde 

för virtuella parlamentsmöten under covid-19.   

 
23 UNMPTF halvårsrapport 2020, Constitution Review Programme (insats 11132, KlaraDia UM2020/17802) 
24 Anteckningar från CRSP och UNDP möte 29 juni 2020 (insats 11132, KlaraDia UM2020/17802) 
25 UNMPTF halvårsrapport 2020, JHRP (insats 11132, KlaraDia UM2019/03185) 
26 UNMPTF halvårsrapport 2020, JHRP (insats 11132, KlaraDia UM2019/03185) 
27 https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/intl-partners-say-election-deal-in-somalia-falls-short-of-

1p1v-goal 
28 UNMPTF halvårsrapport 2020, Election Support (insats 11132, KlaraDia UM2020/17794) 

https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/intl-partners-say-election-deal-in-somalia-falls-short-of-1p1v-goal
https://www.garoweonline.com/en/news/somalia/intl-partners-say-election-deal-in-somalia-falls-short-of-1p1v-goal
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Nytt stöd till valen i Somaliland har initierats genom valhanteringsstöd till valkommittén inklusive 

insatser för att stärka valkommitténs kapacitet att göra valet inkluderande. IMS/Fojo har uppdaterat sin 

handbok för stöd till rapportering kring valet för journalister i Somaliland29. I Puntland har Diakonia 

påbörjat valutbildningar i samarbete med TPEC30 men då de tre distrikt som valts ut som pilotdistrikt 

för de tidiga valen i mars 2020 inte ingår i de 12 distrikt Diakonia stödjer i Puntland så kommer 

Diakonia inkomma med ett förslag till avtalsändring för att täcka även dessa distrikt.  

Konstitutionsprogrammet har bidragit till teknisk revidering av den idag befintliga provisoriska 

konstitutionen samt till konsultationer i vissa av delstaterna, dock inte i Puntland och Jubaland som 

motsätter sig arbetet31.  Programmet har genomfört en analys av föreslagna tekniska revideringar för 

att säkerställa att dessa överensstämmer med Somalias internationella MR-åtaganden.  

EISA har gett stöd till valkommissionen och konstitutionsministeriet i att genomföra Covid-anpassade 

utbildningar genom digitala plattformar om bland annat Covid samt konstitutionsförändringar med 

syfte att öka unga och kvinnor deltagande. För att anpassa sin verksamhet efter den indirekta 

valmodellen har EISA utbildat 12 valkretsar, förberett stöd till valutbildning av valkommittéer och 

civilsamhällesorganisationer för att förbereda för nationell valövervakning av processen.   

Genom Joint Justice Programme har stöd getts för att utforma och tillgängliggöra alternativa 

rättsmekanismer med särskilt fokus på landsbygden där formella domstolar inte finns att tillgå. Detta 

har gett 12 837 somalier på landsbygden ökad tillgång till rättsväsendet. 16 alternativa 

tvistemålscenter avgjorde 5 051 ärenden (1 958 kvinnor och 3 093 män). Antalet mobila domstolar 

ökade från 8 till 16 och registrerade 1 040 ärenden (466 kvinnor och 574 män). Dessutom tillhandahöll 

jurister och juristassistenter juridiska råd till 4 068 personer (3 012 kvinnor och 1 056 män)32.  Med 

anledning av covid-19-pandemin överväger nu programmet att erbjuda distansförhör, radioprogram 

om juridik och säkerhetsfrågor samt att upprätta direktlinjer till tvistemålscenter.33 

IMS/Fojos partnerorganisationer har aktivt arbetat med analys, lobbyverksamhet och information 

kring den nya medialagen. UN Women har, i samarbetade med det somaliska journalistförbundet 

NUSOJ, organiserat digitala kampanjer om sexualbrottslagen i syfte att sammanföra mänskliga 

rättighetsaktivister, kvinnoaktivister, journalister, fackföreningar, parlamentariker, ungdomar och 

religiösa ledare för att diskutera vikten av sexualbrottslagen och dess positiva påverkan på samhället.34 

3.2.2 Mål 2.2: Ökat deltagande och inflytande i demokratiska processer, 
framförallt av kvinnor och unga 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går bakåt. Somalias underhus godkände i juni 2020, i enlighet med 

den reviderade vallagen, en resolution som säger att 24 procent av parlamentsledamöterna och 30 

procent av de kandidater de politiska partierna nominerar ska vara kvinnor. Den politiska 

överenskommelsen kring indirekta val nämner kvotering av 30 procent kvinnor men det finns ingen 

mekanism för hur det skall genomföras. Sammansättningen av de federala och statliga 

 
29 E-post från IMS/Fojo 3 december 2020 (insats 13241, KlaraDia UM2019/0411) 
30 Möte med Diakonia 1 december 2020 (insats 13802, KlaraDia UM2020/24079) 
31 UNMPTF halvårsrapport 2020, Constitution Review Programme (insats 11132, KlaraDia UM2020/17802) 
32 UN Somalia Country Results Report 2019 (insats 11132, Klaradia UM2017/33710) 
33 UNMPTF halvårsrapport 2020, Joint Justice Programme (insats 11132, Klaradia UM2017/33710) 
34 UNMPTF halvårsrapport 2020, UN Women (insats 11132, KlaraDia UM2019/03172) 
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valkommittéerna har inte uppfyllt kvoten, vilket återspeglar bristen på engagemang för att upprätthålla 

kvinnors representation. Somalilands parlament godkände inte förslaget med kvotsystem för kvinnor 

och minoritetsgrupper till kommandeparlaments och lokalval. Dessutom ökade man åldersgränsen för 

kandidater till lokalvalen från 25 år till 30 år i den antagna vallagen. De tre politiska partierna har 

åtagit sig att ha 18 kvinnor och 3 kandidater från marginaliserade grupper på sina respektive 

partilistor. Detta garanterar dock inte att de blir valda. Både i valet i Somalia och Somaliland är 

kandidatavgifterna för höga för kvinnor och unga och utgör ett betydande hinder för deras deltagande. 

I juni 2020 vägrade Somalias underhuset att bifalla den av regeringen godkända sexualbrottslagen och 

i augusti lade parlamentet istället fram ett eget lagförslag som skulle tillåta barn- och tvångsäktenskap 

i strid mot den provisoriska konstitutionen och de internationella konventioner som Somalia har åtagit 

sig att följa. I september 2020 godkände Somalilands representanthus lagar som tillåter barn- och 

tvångsäktenskap och där dödsstraff kan utdömas. Lagen har ännu inte trätt i kraft. Sammantaget visar 

detta på hur hotad kvinnors, flickors och pojkars ställning är. Den s.k. Child Rights Bill väntar på 

godkännande av regeringen.  

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Bedömningen är att portföljen är delvis relevant. Portföljen består av 7 insatser - stöd till UN Women, 

EISA, Interpeace, Diakonia, SSF (Somalia Stability Fund), JCP (Joint Corrections Programme) och 

JJP (Joint Justice Programme).  

 

P.g.a. covid-19 och skiftet till en indirekt valmodell så har EISA tränat 56 kvinnor från the Somali 

Women Leadership Institute i förberedelse för att de skall kunna fungera som ambassadörer för 

kvinnor och ungas politiska deltagande i det kommande valet. covid-19 och skiftet till en indirekt 

valmodell så har Eisa tränat 56 kvinnor från the Somali Women Leadership Institute i förberedelse för 

att de skall kunna fungera som ambassadörer för kvinnor och ungas politiska deltagande i det 

kommande valet. Inom valstödsprogrammet har Gender Election Task Team (GETT) utveckla en 

strategi som alla FN-organ kan använda för att stödja genomförandet av 30 procent representera av 

kvinnor.  UNDP har inte hållit givarna uppdaterade kring utvecklingen för Somalias sexualbrottslag 

och givarnas engagemang kring lagförslaget har varit reaktivt. Detta gäller både sexualbrottslagen och 

konstitutionen. 

 

I Somaliland arbetar Interpeace genom politiska partier, civilsamhällesorganisationer, media och 

dialog med klanäldstar för att stärka stödet till kvinnors politiska deltagande på både landsbygd och 

städer för att stödja NEC att stärka inkluderingen genom att utveckla och implementera en 

jämställdhetsstrategi i valprocessen.35 

 

UN Women har tillsammans med ministeriet för kvinnliga och mänskliga rättigheter anpassat Somali 

Women Charter till 1325-agendan.36 UN Women har också genomfört utbildningsinsatser för 30 

potentiella kvinnliga kandidater från South West med syfte att förbättra kandidaternas möjligheter att 

delta i politik och beslutsfattande. I utbildningen ingick utformning av kampanjmaterial, 

opinionsbildning och lobbyverksamhet.37 

 

 
35 Interpeace, Amendement to the agreement of Talo Wadaag with Interpeace (insats 11336, KlaraDia 

UM2017/45267) 
36 UNMPTF halvårsrapport, UN Women (insats 11132, KlaraDia UM2019/03172) 
37 UNMPTF halvårsrapport, UN Women (insats 11132, KlaraDia UM2019/03172) 
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Joint Corrections Programme (JCP) fortsatte under året byggandet av ytterligare en sektion vid 

fängelse- och domstolskomplexet i Mogadishu. P.g.a. covid-19 ställdes grundutbildningen för 

kriminalvårdare ställdes om till online-utbildning och sanitetsutrustning, testkit, febertermometrar och 

fritidsartiklar distribuerades till fängelser genom lokala leverantörer. 

JJP har stöttat lanseringen av Women’s Charter’s i Galmudug, Hirshabelle, Jubaland och South West 

State genom stöd till kvinnors politiska deltagande som huvudfokus. En forskningsstudie pågår också 

kring det lyckade exemplet i Diinsoor-distriktet i South West där en representation av 48% kvinnor 

uppnåddes.  

SSF:s Gender and Social Inclusion-komponent har skapat plattformar för kvinnokoalitioner i syfte att 

främja hållbar fred, öka medvetenheten om kvinnors rättigheter på lokalnivå och uppmuntra politiskt 

deltagande. I Galmudug arbetade SSF till exempel tillsammans med Daryeel Bulsho Guud (DGB) för 

att skapa ett skuggparlament som bestod av åttio kvinnliga politiska aspiranter från 4 distrikt (Adado, 

Cabudwaaq, Dusamareb och Guri-Ceel). Denna plattform gav kvinnorna en möjlighet att dela 

politiska erfarenheter, utöva valpolitik och komma med förslag till sin egen konstitution38. 

3.2.3 Mål 2.3: Stärkt institutionell kapacitet för tillhandahållande av 
grundläggande samhällstjänster och ansvarsutkrävande 

 
 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går framåt eftersom delstatsregeringarna trots covid-19 har lyckats 

fortsätta sitt arbete. De lokala skattebestämmelserna har utvecklats och förbättrats. Den lokala 

regeringen i Somaliland har, med stöd från JPLG, tagit fram en rapport som granskar intäkter och 

utgifter i åtta JPLG-stödda distrikt i Somaliland. Rapporten visar att de egna intäkterna ökade betydligt 

från 2008 till 2018, vilket möjliggjorde finansieringen av ett flertal lokala tjänster, inklusive hälsa, 

utbildning, avfallshantering och infrastruktur. 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Bedömningen är att portföljen är relevant. Portföljen består av två insatser, Joint UN Programme on 

Local Governance (JPLG) och Diakonia. Diakonia-programmet påbörjades under 2020 och trots 

pandemin har ett nytt kontor i South West kunnat öppnas enligt plan.  

 JPLG har gett stöd till 37 lokala utvecklingsfondsprojekt i Puntland.39 Det mobila skattebetalnings-

systemet som utvecklats i Garowe har börjat användas och effektiviseringen av skattesystemen har 

resulterat i betydligt ökade intäkter från bolagsskatter.40  I april 2020 började JPLG, tillsammans med 

den somaliska regeringen, att samla in pengar för covid-19-beredskap för att stödja 42 lokala 

förvaltningar runtom i landet. Handtvättsfaciliteter har installerats på större marknader och regler för 

social distansering har införts. Tack vare de mobila insatserna har man till exempel i Somaliland nått 

ut till sammanlagt 97 500 varav cirka 65 % är kvinnor.41  Programmet har även bidragit till att anställa 

307 medarbetare (92 på socialavdelningarna ute i distrikten, 110 sjuksköterskor på hälsocentralerna 

 
38 Somalia Stability Fund Annual Report, (insats 10575, KlaraDia UM2017/08233/NAIR) 
39 UNMPTF halvårsrapport, JPLG (insats 11132, KlaraDia UM2020/32551)   
40 UNMPTF halvårsrapport, JPLG (insats 11132, KlaraDia UM2020/32551)   
41 JPLG månadsrapport 2 2020 (insats 11132, KlaraDia UM2020/32551)   
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och 105 övriga anställda, bland annat väktare och städare för extra skift för att hantera den utökade 

arbetsbelastningen vid hälsocentralerna42). 

3.3 Stödområde 3: Motståndskraft, miljö, klimat och energi 

3.3.1 Mål 3.1: Ökad livsmedelstrygghet samt hållbart nyttjande och hållbar 
förvaltning av naturresurser med fokus på lantbruk, vatten och hav 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Somalia är ett av världens mest 

klimatmässigt sårbara länder och såväl förekomsten som magnituden av översvämningar och 

torkperioder har ökat, vilket hotar människors försörjningsmöjligheter och leder till stora mängder 

internflyktingar. De kvarvarande effekterna av 2019 års torka, efterföljande översvämningsperioder 

och en gräshoppsinvasion hämmar fortfarande utvecklingen. Dessutom bromsade covid-19 

utvecklingen, vilket fått en direkt påverkan på tillgången till och priserna på livsmedel. De extrema 

klimatmässiga variationerna försvårar tillgången till vatten, både kvalitativt och kvantitativt. Utan 

tillgång till rent vatten, toaletter och bra hygienrutiner finns det risk för att sjukdomar som enkelt 

kunde ha förhindrats, inklusive covid-19, ökar. Den nya biståndsstrukturen har ännu inte formaliserats. 

Dialog med regeringen, samarbetspartner och andra givare om strategiska frågor om resiliens, vatten, 

miljö och klimatförändringar förs i olika koordineringsforum. Sverige ingår numer i arbetsgruppen för 

vatten- och översvämningsberedskap, vilken kommer att bli viktig för att effektivisera koordinationen 

av vattenresurser, samt för att främja synergierna mellan humanitärt stöd och utvecklingsstöd till 

vattenresurshantering.  

 
 2018  2019  2020 

Portfölj      

Bedömningen är att portföljen är relevant. Portföljen består av 5 aktiva insatser, varav det resiliens- 

och kapacitetsuppbyggande program som UNDP genomför befinner sig i sin inledningsfas.  

SomRep (Somalia Resilience Program) har färdigställt sina åtgärdsplaner, Community Action and 

Adaptation Plans (CAAP), i vilka medborgare har identifierat vilka behov deras samhällen har vad 

gäller utnyttjandet och hanteringen av naturresurser. 427 personer (275 män och 152 kvinnor) deltog i 

det avlönade arbetet med att bl.a. renovera vägar, kontrollera jorderosion, återställa jordbruksmark och 

betesmark. Den sammanlagda inkomsten för deltagarna blev 134.050 USD. En utvärdering genomförd 

av CARE visade att dessa personer använde 75 procent av de pengar de tjänat för att köpa mat till 

familjen, medan resten användes för andra hushållsbehov.43 Det kontantbaserade initiativet visar att 

SomReP är en fortsatt viktig partner som kompletterar det humanitära med fokus på återhämtning och 

resiliens.  

FAO:s projekt Building Resilience in Middle Shabelle (BRIMS) har fått ökade medel under 2020 för 

att renovera ytterligare två primära bevattningskanaler, vilket gör att Sida nu stöder fyra 

kanalrenoveringar längs Shabelle-floden. FAO har även inlett en beredskapsinsats som kommer att 

bidra till att samhällen kan bygga upp resiliens mot återkommande översvämningar. Enligt en analys 

från Somalia Water and Land Information Management, samt enligt konsultationer i Hirshabelle, finns 

 
42 JPLG månadsrapport 2 2020 (insats 11132, KlaraDia UM2020/32551)  
43 E-post från SomReP gällande viktiga resultat 2020, insatsnummer 10577, KlaraDia UM2019/05388/NAIR 
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det 60 högriskplatser. Av dessa kommer FAO att prioritera 28 platser i distrikten Beletweyne och 

Jowhar, där befolkningstätheten är hög och människors liv och uppehälle är mest riskutsatta.44 

Det WFP- och FAO-gemensamma resiliensprojektet som påbörjades i december 2019 har avslutat sina 

inledande aktiviteter något försenat pga. en oklar roll- och ansvarsfördelning mellan Somalias 

jordbruks- och bevattningsdepartement och de två genomförande aktörerna.45 Både WFP/FAO:s 

resiliensprojekt och FAO BRIMS bygger på synergier med den regionala strategin för samarbete med 

Afrika söder om Sahara, dvs. Horn of Africa Resilience Initiative.  

WASH-programmet (water, sanitation och hygiene) genomförde möten med samhällsgrupper i alla 

delstater för att bedöma behov samt identifiera var brunnar bör borras och var befintliga vattenkällor 

och dammar bör renoveras. Programmet identifierade 15 skolor där det behövdes toaletter och 

handtvättsfaciliteter. Enligt metoden Community Led Total Sanitation (CLTS) identifierades 5 byar i 

Puntland där 151 toaletter installerades där det inte tidigare fanns några alls. Genom covid-19-insatser 

fick cirka 9200 hushåll i fler än 30 internflyktingläger och hälsocenter hygienmaterial som masker och 

desinfektionsmedel. Informationskampanjer och radioreklam beräknas att ha nått ut med förebyggande 

covid-19-åtgärder till cirka 4,5 miljoner människor46.  

3.3.2 Mål 3.2: Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Tillgången till förnybar energi i 

Somalia är begränsad, främst p.g.a. lågkvalitativa och icke certifierade solcellsprodukter, brist på 

service och installationer samt brist på innovativa finansieringsmetoder som kan göra att den privata 

sektorn kan skala upp övergången från dieselmotorer till förnybara off-grid-lösningar. Att införa 

välfungerande, rena spisar för att minska avskogningen och ersätta träkolsproduktionen med 

solcellslösningar för hushåll är en nationell prioritering.    

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Bedömningen är att portföljen är delvis relevant. Projektet för offentlig-privat samverkan kring 

utbildning i förnybar energi samt stärkandet av kvinnors ekonomiska ställning har utformat en läroplan 

som har godkänts av den privata sektorn och Somalias utbildningsdepartement. Genom ett samarbete 

med Kenya Power Training Institute och Strathmore University har 20 Trainee of Trainers (ToT) 

utbildats.47 Covid-19-pandemin har påverkat utbildningen och en hybridmodell har införts så att det 

genomförs distansundervisning på de teoretiska delarna. Ett utbildningscenter har etablerats i samarbete 

med den privata sektorn och man väntar nu på utrustning innan man kan påbörja intagningen.  

Miljö- och klimatprogrammet Renewable Energy and Adaptation to Climate Technologies (REACT) 

har börjat genomföras efter att undertecknandet av samförståndsavtalet (MoU) försenats. Avtalet är 

undertecknat av den genomförande parten Africa Enterprise Challenge Fund (AECF) och Somalias 

 
44 FAO Building Resilience in Middle Shabelle, reviderat programdokument, juli 2020, insatsnummer 12768, 

KlaraDia UM2018/46081/Nair 
45 WFP/FAO-gemensamt resiliensprogram: Inledande rapport; stöd till resilienta småskaliga jordbrukssystem, s. 

3-6 (insats 13781, KlaraDia UM2019/42356) 
46 WASH programrapport september 2020 UM2019/00993/NAIR-22 
47 Genomföranderapport, november 2020, UM2017/08788/NAIR-45 
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energi- och vattenresursdepartement (MEWR). Programstarten är planerad till december 2020, varefter 

programaktiviteterna ska utföras under 2021.  

Världsbankens program Somali Electrification Access Program (SEAP) har identifierat vikten av att 

Somalias regering utformar en kvalitetsstandard som ska gälla för de förnybara produkter som 

importeras till Somalia. Syftet är att tillgången till kvalitativa produkter ska öka.48 Programmet har även 

utformat en modell för finansiering, koordinering och implementering av solcellslösningar för hushåll.49  

Genom Sustainable Charcoal Reduction and Alternative Livelihoods (PROSCAL) har en träkolspolicy 

utformats och översatts till lokala språk. Det finns ett förbud mot export av träkol och sedan 2018 har 

ingen export registrerats. Cirka 2400 hushåll (varav 95 procent med kvinnligt familjeöverhuvud) 

övergick från träkol till LPG-gas, och 7.480 hushåll övergick från träkol till moderna spisar. 

Fjärranalysdata visade på en ökning av träkolsproduktionen runt Buur Gaabo och Kismayo och 

exportförbudet har lett till en ökad tillgång till träkol på lokala marknader.50 

3.3.3 Mål 3.3: Ökad motståndskraft och anpassning till klimatförändringar samt 
stärkt kapacitet för reducering av naturkatastrofer, miljöförstöring och 
miljörisker 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Bristande samhällsstyrning och 

koordinering och svag humanitär beredskap förvärrar effekterna av klimatförändringarna. Att det finns 

stora befolkningskoncentrationer i konfliktdrabbade områden där det råder brist på vatten gör att 

klimatrelaterade resursbrister riskerar att få en negativ påverkan på freden och den nationella 

utvecklingen. Katastrofhantering fortsätter dock att prioriteras högt av regeringen och delstaterna, och 

det har tagits fram policyer och ramverk gällande resiliens och återhämtning, katastrofhantering, 

socialt skydd och hållbara lösningar för samhällsgrupper som tvingats på flykt.  

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Bedömningen är att portföljen är delvis relevant. Portföljen består av fyra insatser. Tre av dessa är för 

nya för att det ska gå att bedöma att de fullt ut bidrar till strategimålet. Det resiliens- och 

kapacitetsutvecklingsprogram som är i sin inledningsfas innehåller två komponenter som bidrar till 

detta mål i) att öka somaliska myndigheters kapacitet att förbättra miljöstyrningen och ii) stödja 

övergången från reaktiv respons till katastrofriskhantering ur ett helhetsperspektiv. Stödet till att 

etablera ett nationellt nödcenter (National Emergency Operation Center) har beslutats och 

genomförandet kommer att påbörjas 2021.  

I det pågående stödet till SomReP har det bildats 45 nya spar- och låneföreningar (Village Saving and 

Loan Associations, VSLA) med 716 medlemmar (245 män och 471 kvinnor). Dessa grupper har 

hittills sparat sammanlagt 18172 USD. Inom projektet genomfördes i februari 2020 en utbildning för 

privata serviceleverantörer. 25 aktörer identifierades som sedan bistod vid bildandet av nya VSLA-

 
48 Somali Electrification Access Program (SEAP), uppföljande diskussioner med WB 25 augusti 2020 

(Världsbanken MPF, insats 12769, Klaradia UM2018/37633/NAIR) 
49 E-post från MEWR gällande Somalia Off-Grid Solar Grant Facility, användbara dokument 24 juni 2020, 

(insats 51050098, Klaradia UM2019/04491/NAIR) 
50 PROSCAL PSC, mötesanteckningar och rapport, juni 2020 (insatsnummer 11132, Klaradia 

UM2017/33710/Nair) 
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grupper i deras respektive byar.51 SomReP har även anpassat delar av sina aktiviteter för att nå ut med 

förebyggande hälsobudskap med anledning av covid-19-pandemin.  14 nya filmer har producerats och 

spritts med hjälp av två innovationspartner i Somalia – OGOW EMR (hälsoinnovatör) och Poet Nation 

Media (mediainnovatör). SomReP har även köpt in solcellsdrivna läsplattor för att snabbt kunna sprida 

och samla in information om virusutbrottet. Lokala volontärer har utbildats i hygienrutiner, och 

sanitetsprodukter (tvål) har distribuerats. SomReP kommer även att hjälpa lokala tvålfabrikanter att 

hitta finansieringspartner samt förlägga tvålproduktion till platser där den gynnar lokala tillverkare och 

skapar fler försörjningsmöjligheter52.   

Uppstarten av EU-projektet Inclusive Local and Economic Development (ILED), med syfte att bygga 

upp system för krisstöd försenades då man inte enats med Somalias regering om valet av partner. Sida 

har under 2020 haft en nära dialog med EU-delegationen och hittat en väg framåt.53 Projektet förväntas 

påbörjas i januari 2021.   

Det nya stödet till UN-Habitat med anledning av den flyktingkris som är kopplad till den snabba 

urbaniseringen kommer att ha ett starkt fokus på unga, tillgången till samhällstjänster och 

försörjningsmöjligheter för internflyktingar i syfte att minska deras sårbarhet för andra kriser. Insatsen 

kommer även att genomföra riktade tjänster till flyktingläger med anledning av covid-19-pandemin54. 

3.4 Stödområde 4: Jämlik hälsa med fokus på SRHR 

3.4.1 Mål 4.1: Ökad och jämlik tillgång till hälso- och sjukvård med fokus på 
kvinnor och barn 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Många utmaningar återstår i 

hälsosektorn och covid-19-pandemin har givetvis satt press på hälsosystemet i Somalia, samtidigt som 

resursflödet ökat och fokus på att klara krisen har stått i centrum. Hälsosystemet har haft en mer 

framträdande roll p.g.a. pandemin. Det finns ännu inga säkra belägg för eventuella negativa 

sidoeffekter av pandemin på hälsosystemet. Det går naturligtvis inte att utesluta sådana, det är dock för 

tidigt att göra ett sådant antagande då mycket ännu kvarstår för hälsosystemet att hantera. 

Förhoppningen är att 20 procent av Somalias befolkning ska kunna vaccineras genom WHO/GAVI:s 

COVAX facilitet, med start från mitten av 2021.  

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Bedömningen är att portföljen är relevant. Portföljen består av fyra insatser. Insatsen med UNFPA 

som är ett stöd till deras landprogram har på ett tydligt sätt bidragit till måluppfyllelsen under 

strategigenomförandet. Landprogrammet implementeras i nära samarbete med hälsoministeriet, 

planministeriet, barnmorskeskolor m.fl. och bidrar på detta sätt till att bygga den institutionella 

 
51 E-post från SomReP gällande viktiga resultat 2020, insatsnummer 10577, KlaraDia UM2019/05388/NAIR 
52 SomReP, brev med begäran om införande av covid-19-åtgärder, insatsnummer 10577, KlaraDia 

UM2019/05388/NAIR 
53 Kommentar till rapport, 14 juli 2020- Inclusive Local and Economic Development – ILED, Social Safety Nets 

Component, insatsnummer 12770, KlaraDia UM2019/42361 
54 UN-Habitat innovativa lösningar för IDPS II, programdokument, insatsnummer 13081, KlaraDia 

UM2020/23393 
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kapacitet Somalia behöver för att leverera en mer jämlik hälsa. Under 2020 har UNFPA55 anpassat sin 

familjeplaneringsutbildning till en distansundervisningsmodul och lagt till information om 

infektionsbekämpning som ett direkt svar på covid-19. Drygt 60 kursledare har utbildats på distans 

och 150 vårdgivare i olika regioner har därigenom fått utbildning. Utöver det har UNFPA sett till att 

alla barnmorskeutbildningar har tillgång till onlineplattformar. UNFPA har stött det nationella centret 

för isolering och behandling av covid-19 vid De Martino-sjukhuset i Mogadishu. UNFPA har tillsett 

att förlossningsvården fungerat, liksom den allmänmedicinska vården och operationsverksamheten. 

Bara under juni och juli 2020 genomfördes 61 förlossningar, 247 akuta förlossningsbesök, 232 

prenatalvårdsbesök och 760 medicinska konsultationer. UNFPA tillhandahöll också nödvändiga och 

livräddande mödravårdstjänster genom de 14 CEmoNC (Comprehensive Emergency Obstetric and 

Newborn Care) center runtom i landet som man finansierat och stöttat. Dessa center har utrustats med 

skyddsutrustning så att vårdpersonalen har kunnat skydda sig mot covid-19.    

 

En av de största framgångarna med Save the Childrens program CHASP, utöver förbättrade hälso- och 

nutritionsindikatorer är stärkandet av samhällets resiliens och förbättrade samhällsstrukturer genom 

inrättandet av hälsokommittéer i samhällena som ställer krav på sjukvård av god kvalitet och även 

arbetar tillsammans i samhällena för att hantera klimatpåverkan som exempelvis torka, 

sjukdomsutbrott och klimatflyktingströmmar.56 Dessutom genomförs insatsen i ett nexus-sammanhang 

där krisfonder är kopplade till mer långsiktig finansiering och där möjlighet finns att använda 

utvecklingsmedel flexibelt när kriser inträffar. CHASP har under året stöttat med personal; läkare, 

sjuksköterskor, lokal hälsopersonal och labbtekniker - sammanlagt 246 vårdanställda i distrikten Bari, 

Adado, Afmadow och Kismayo. CHASP installerade en upphöjd vattenbehållare för Kodheheeds 

hälsocenter och en underjordisk vattenbehållare för Bargaals vårdinstitution samt levererade bärbara 

handtvättsautomater. CHASP har också utbildat 88 vårdanställda i triage, covid-19-diagnostisering, 

grundläggande hantering och remittering. CHASP har även distribuerat hygienartiklar, 

skyddsutrustning, tvål och desinfektionsmedel, samt bidragit till transport av prover till testlabb.57 

Sverige stödjer sedan slutet av 2019 den svenska Folkhälsomyndigheten för uppbyggnaden av en 

oberoende folkhälsomyndighet i Somalia - National Institute of Health Somalia (NIH). I början av 

mars hölls ett möte i Somalia med höga företrädare från Somalias hälsodepartement och svenska 

Folkhälsomyndigheten då man undertecknade ett samförståndsavtal och under hösten tog 

implementeringen fart igen i samband med att en ny direktör för institutet tillsattes och 

detaljplaneringen för institutet kunde fastställas. Sida stödjer också en digitalisering av Somalias 

Health Management Information System. Denna insats genomförs av Stockholms universitet/SPIDER. 

Insatsen har delvis försvårats av pandemin. Programmet genomförde den inledande fasen 2020 och 

förhoppningen är nu att implementeringen ska kunna dra igång 2021 med full kraft.   

Under året har också ett fördjupat samarbete med WHO resulterat i att WHO Somalia fick representera 

ett WHO landkontor i svår kontext på det högnivåmöte mellan WHO och Sverige som hölls i 

Stockholm i januari 2020. En sekundering till WHO (P5)58 förhandlades fram och är under 

rekrytering. WHO har också på Sidas initiativ varit mycket engagerade i både NIH och SPIDER 

insatserna, där gemensamma arbetsplaner och tekniskt stöd från WHO har bidragit positivt till 

utvecklingen av dessa insatser. I slutet av året arrangerade WHO också en högnivåmission till 

 
55 UNFPA, rapport per mail 16 september 2020, insats 11132, KlaraDia UM2017/33710 
56 Community Health and Social Accountability Project (CHASP), Annual Narrative Report 15 May 2019-April 

2020 
57 Ibid. 
58 Sekunderingen finansieras av Sidas enhet för global social utveckling 
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Somaliland och Puntland med Sveriges ambassadör, UNFPA och UNICEF. Det fördjupade samarbetet 

och dialogen med WHO som arbetats fram under 2020 kommer vara mycket betydelsefullt för 

Sveriges möjlighet att fortsätta som en central aktör inom hälsosektorn i Somalia, inte minst i ljuset av 

att Världsbanken (IDA finansiering) förutsetts öka sitt engagemang i hälsosektorn de närmaste åren.   

3.4.2 Mål 4.2: Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Bedömningen är att utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. På senare tid har lagstiftare, 

pådrivna av konservativa krafter, lagt fram ett antal mycket oroande lagförslag i både det nationella 

parlamentet och i Somalilands parlament. Lagen om sexuellt umgänge i Somalia och 

våldtäkts/otrohetslagen i Somaliland anses vara steg bakåt jämfört med de lagar som föreslagits av 

regeringen i både Somalia och Somaliland. Covid-19-pandemin har haft vissa negativa effekter och 

mycket tyder på att sexuellt våld och kvinnlig könsstympning har ökat samt att respekten för sexuell 

och reproduktiv hälsa har påverkats negativt under den pågående krisen.   

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Bedömningen är att portföljen är relevant. Portföljen består av två insatser. De resultat för UNFPA, 

som är framförallt hälsosystemsstärkande rapporteras ovan under 4.1, även om de högst väsentligen 

också bidrar till stärkandet av SRHR i hälsosystemet. Stödet till UNFPA:s landprogram har genom sitt 

nära samarbete med relevanta ministerier, specifikt för detta mål – kvinnoministeriet och ungdoms och 

sportministeriet, kunnat stödja relevanta initiativ och bygga kapacitet för att bekämpa FGM (kvinnlig 

könsstympning) och SGBV (sexuellt och genderbaserat våld). UNFPA har också varit instrumentella i 

framtagandet av Somalias Nationella Ungdomsstrategi 2018 - 2020 som inkluderar SRHR, och i 

etablerandet av Somali Youth Advisory Board som ett direkt svar på FN säkerhetsrådsresolution 2249 

och 2250. I slutet av april lanserade UNFPA resultatet av den demografiska hälsoundersökningen i 

Somalia. Det är en banbrytande studie som innehåller mycket data som kommer att vara avgörande för 

utformningen och genomförandet av program i hälsosektorn, inom SRHR och i andra sociala sektorer 

som till exempel utbildning. I UNFPA:s ungdomsprogram har man utifrån de ungdomscenter man 

stödjer fortsatt att stödja SRHR, ett exempel är UNFPA:s partner Y-Peer i Somaliland som 

genomförde en kampanj i sociala medier som lyckades nå 140,000 ungdomar med relevanta budskap 

för SRHR och mot FGM och GBV.59  

UN Women har under 2020 samarbetat med det somaliska journalistförbundet och organiserade 

digitala kampanjer om sexualbrottslagen i syfte att sammanföra rättighets- och kvinnoaktivister, 

journalister, fackföreningar, parlamentariker, ungdomar och religiösa ledare för att diskutera 

potentialen av en bra sexualbrottslag.60  UN Women har även mer specifikt stöttat departement för 

kvinnor och mänskliga rättigheter i sydvästra Somalia i etablerandet av två center för skydd i 

internflyktinglägren i Baidoa, där det ges stöd och rådgivning till offer för SGBV. Det har också 

genomförts informationskampanjer riktade till religiösa ledare, klanledare och lokalt inflytelserika 

kvinnor om fördelarna med att motverka våld och utnyttjande.   

 
59 UNMPTF halvårsrapport 2020 (insats 11132, Klaradia UM2017/33710) 
60 UN Women halvårsrapport för januari–juni 2020 (insats 11132, KlaraDia UM2019/03172)   
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4 Implikationer och rekommendationer 

4.1 Implikationer 

Sveriges bistånd till Somalia är i stora delar relevant och uppvisar resultat inom de fyra stödområdena 

i strategin. Givet den somaliska kontexten, framförallt säkerhetssituationen och en mycket volatil 

politisk kontext, är utmaningarna många och komplexa. I ljuset av detta kan portföljen behöva justeras 

för att kunna fortsätta att leverera resultat. Framförallt hur Sveriges engagemang ser ut på olika nivåer 

i den framväxande federala modellen kan behöva ses över. MDPA:an och den analys som gjorts av 

portföljens olika delar ger vid handen ett ökat behov av både demokratisering och stärkande av civil 

samhället på lokal nivå. Följande aspekter kommer särskilt att prioriteras under det fortsatta 

strategigenomförandet:  

Regionalisering – arbeta mer och närmare de federala medlemsstaterna: Den framväxande federala 

statsbildningen ger en möjlighet för Sverige att mer direkt stötta uppbyggnaden av kapacitet direkt i de 

federala medlemsstaterna.    

Lokalisering: Analysera möjligheten att ingå avtal med en till tre lokala somaliska NGO:s. En 

uppföljning och fördjupad dialog med våra nuvarande partners för att få en aktuell bild av möjliga 

aktörer som vi har en god erfarenhet av genom indirekta samarbeten över tid.  

Genomföra en fördjupad portföljanalys: För att säkerställa relevans, effektivitet, geografisk täckning 

och balans mellan olika stödformer kommer en fördjupad portföljanalys att genomföras. Beroende på 

utfallet av denna analys kan portföljen komma att anpassas och vidare också föda in i processen för 

framtagandet av en ny strategi för Somalia.  

Fördjupa samarbetet med andra givare: Arbeta mer tillsammans med andra givare i fonder, 

konsortium och andra modaliteter. Detta kan underlätta uppföljning och också att fokusera 

engagemang till områden där Sverige har ett tydligt mervärde.  

Tredjepartsuppföljning: För att säkerställa att våra genomförandepartners genomför relevanta 

program med god kvalitet och har den kapacitet som finns för uppföljning och lärande givet den 

komplexa kontexten ska möjligheten att etablera en mekanism för tredjepartsuppföljning analyseras. 

En sådan mekanism kan etableras tillsammans med andra givare eller enbart för Sida.  

Utveckla arbetet med bredare relationer: Givet det stora intresset från svenska aktörer, inklusive 

myndigheter och den somaliska diasporan, i kombination med det stora behovet av 

kapacitetsutveckling och institutionsbyggande kommer olika möjligheter att kanalisera detta 

engagemang utforskas och prövas.   

 

4.2 Rekommendationer inför kommande strategi 

Somalia har över det senaste decenniet gjort betydande framsteg på flera områden och står samtidigt 

inför avgörande utmaningar inom statsbyggandeprocessen - en viktig förutsättning för hållbar fred. 
Utvecklingen är på inget sett linjär, utan varje framsteg innehåller också betydande utmaningar och i 

somliga fall kan en återgång eller negativ utveckling noteras. Uthållighet är en nyckelfaktor. Den 

politiska utvecklingen i samband med de stundande valen ger vid handen en betydande osäkerhet hur 
utvecklingen kommer att se ut i Somalia de närmaste åren. Sida föreslår följande rekommendationer 

för kommande strategiarbete: 
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* Sida föreslår att en kommande strategi strävar efter att öka flexibiliteten i målbilden för att 

möjliggöra att verksamheten anpassas efter den föränderliga kontexten, samtidigt som en långsiktighet 
byggs in genom att använda en aggregerad målbild. Två huvudlinjer förutses: freds- och statsbyggande 

som har ett medium- och långsiktigt perspektiv samt fattigdomsminskning där direkta effekter ska 

vara tydliga för en bredare del av befolkningen. 

* Sida föreslår ett ökat fokus på medlemsstaterna för att balansera ett tidigare starkt fokus på central 
nivå till stöd för den federalism som förutsätter nära samspel och dialog mellan delstater och den 

centrala nivån. Detta är ett politiskt och strategiskt vägval som syftar till att stärka federalismen. 

* Sida föreslår att strategiområde Fredliga och inkluderande samhällen och Mänskliga rättigheter, 

demokrati och rättsstatens principer slås samman till ett stödområde med inriktning på demokrati, 

federalism och försoning. Nuvarande strategi är alltför omfattande vad gäller stödområden och mål 
vilket skapar en fragmentering av stödet och en risk för att sprida biståndet alltför tunt. Att slå samman 

dessa två stödområden skulle både för Sida och FBA bidra till både statsbyggande och fredsbyggande 

på ett mer koordinerat sätt. Målen föreslås vara mindre specifika än idag för att skapa en ökad 
flexibilitet och undvika inlåsningseffekter. Ett exempel på inlåsning är delmålet om förebyggande av 

våldsam extremism (PVE) som i huvudsak genomförs inom flertalet av andra mål som en ansats 

snarare än som ett eget delmål. 

* Sida föreslår att strategiområde Motståndskraft, miljö, klimat och energi kvarstår och fokuseras. I 

dag omfattar stödområdet motståndskraft och reducering av klimatförändringar samt lantbruk, vatten, 
hav, energi. Sida kommer att överväga att fokusera målet till motståndskraft/resiliens som i sig kräver 

multisektoriella ansatser. Om någon särskild sektor (lantbruk, vatten, hav, energi) ska lyftas fram ska 

detta vara kopplat till relevans men även på en bedömning av förutsättningar för genomförandet. Den 
fördjupade portföljanalysen som ska genomföras kommer att ge ett underlag för mer specifika 

rekommendationer vad gäller sektorer inom detta stödområde. 

* Sida föreslår att strategiområde Jämlik hälsa med fokus på SRHR kvarstår. Stödområdet föreslås 

fokusera på att stärka hälsosystemet med fokus på utsatta och sårbara grupper. Detta förtydligar 

koppling och bidrag från stödområdet till institution- och statsbyggande och ger ett naturligt och 
tydligt resiliens och fattigdomsfokus. I en sådan bred hälsosystemsstärkande ansats ingår SRHR, 

mödravård, barn och ungdomars hälsa, men kanske också nutrition, mental hälsa med flera. 
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Bilaga 1: P6 Annex to Strategy Report Somalia 2018-2022 
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: 

600 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2020: 597 508 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) 

Somalia 
2018-2022 

Total 
 

597 508 

Fredliga och 
inkluderande samhällen 

Ökade förutsättningar för 
deltagande i freds- och 
statsbyggnadsprocesser, framförallt 
av kvinnor och unga 

52 127 

Stärkt kapacitet att genomföra en 
hållbar och inkluderande 
säkerhetssektorreform 

14 994 

Stärkt kapacitet att förebygga och 
motverka våldsam extremism och 
radikalisering 

2 922 

Förbättrade förutsättningar för en 
inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt 

78 680 

Total 148 724 

Mänskliga rättigheter, 
demokrati och 
rättsstatens principer 

Stärkta system och institutioner som 
upprätthåller och garanterar respekt 
för mänskliga rättigheter, demokrati 
och rättsstatens principer 

78 571 

Ökat deltagande och inflytande i 
demokratiska processer, framförallt 
av kvinnor och unga 

21 164 

Stärkt institutionell kapacitet för 
tillhandahållande av grundläggande 
samhällstjänster och 
ansvarsutkrävande 

84 014 

Total 183 750 

Motståndskraft, miljö, 
klimat och energi 

Ökad livsmedelstrygghet och 
hållbart nyttjande och hållbar 

62 142 
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förvaltning av naturresurser med 
fokus på lantbruk, vatten och hav 

Ökad tillgång till förnybar energi och 
förbättrad energieffektivitet 

24 000 

Ökad motståndskraft och 
anpassning till klimatförändringar 
samt stärkt kapacitet för reducering 
av naturkatastrofer, miljöförstöring 
och rniljörisker 

72 302 

Total 158 444 

Jämlik hälsa med fokus 
på SRHR 

Ökad och jämlik tillgång till hälso- 
och sjukvård med fokus på kvinnor 
och barn 

66 624 

Ökad tillgång till och respekt för 
sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter 

39 968 

Total 106 591 
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Table 2.    Total Strategy Amount and Disbursed Amount During the 
Strategy Period       (KSEK) 

 

       

    

Strategy is in its 3rd year with total duration of 5 years.   

 

  

  

 

  

       

   

* Note that the Disbursed Amt to date includes even payments made in the last year of the 
previous strategy,  315 680 KSEK 

 

 

       

 

 

     

        

  

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

 

 

 

 

      

   

Information on area of support/objective in strategies was phased into Sida’s systems starting 

2012, but is incomplete up to 2015. This relates only to system generated data. Sidas 

contributions have always been assessed in relation to decided strategies incl. areas of 

support and objective (and previously areas and subareas). Correct information on division 

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

 

 

      

   

The two pie charts show the assessments of the likelihood of achieving the objectives of 
the contributions included in the strategy portfolio as per (4.1) contributions and (4.2) 
accumulated disbursed amount. The data is system-generated and aggregated based on 
the Conclusion on Performance (CoP) in Trac. In connection with the CoP, the question of 
the likelihood of achieving the contribution objective is answered according to a four-point 
scale, namely: 
1. Very likely 
2. Likely 
3. Not likely 

4. Not appraisable¹ 
 

 

  

      

       

   

 

 

 

 

  

     

 

      

 

    

 

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

** Assessments made in Trac 6 have not been migrated since some questions in Trac 7.0 

are new and have no equivalent in earlier versions of Trac. Therefore, the assessments 

made in Trac 6 are grey.  

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

frame of the previous strategy as is the case with table 1 and 2 as contributions that are 

phased out or are about to be phased out are not of interest for this type of analysis. 

 

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

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

reports) 

•The context of the contribution has changed significantly (eg natural disaster, coup 

d'état, extensive staff change of partner, corruption claim or similar.) 

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

contribution has been changed) 
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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) 

Somalia 101 Humanitära insatser (7 1:1.1) 109 702 0 

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

14 748 328 

106 Afrika (7 1:1.9) 627 508 643 872 

112 Hållbar Fred (7 1:1.26) 4 500 0 

114 Forskningssamarbete (7 1:1.32) 1 935 0 

33 Strategiskt inriktade bidrag 19 812 0 
 

Total 778 206 644 199 
 

   

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


