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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 

Stödområde 1: Globalt normativt ramverk, arbete 
mot diskriminering, könsstereotypa normer och 
könsrelaterat våld 
 

Mål3 Portfölj4  Mål Portfölj Mål Portfölj 

1. Förutsättningar att genomföra och stärka globalt 
normativt ramverk 

           

2. Förutsättningar att verka mot diskriminering och 
könsstereotypa normer 

           

3. Kapacitet att verka mot könsrelaterat våld och 
skadliga sedvänjor 

           

 
 
Stödområde 2: Stärkta förutsättningar för 
kvinnorättsorganisationer och kvinnliga MR, land 
och miljöförsvarare 

 

           

4. Förutsättningar för kvinnorättsorganisationer och 
feministiska rörelser 

           

5. Säkerhet för aktörer som verkar för kvinnors och 
flickors rättigheter 

           

 
 
Stödområde 3: Statistik, forskning, metod- och 
kapacitetsutveckling som stärker 
jämställdhetsarbete 

 

           

6. Könsuppdelad statistik och jämställdhetsforskning  
          

           

7. Stärkt metod- och kapacitetsutveckling för 
jämställdhetsarbete 

           

 

  

 
3 Bedömning av utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålen: Grön: Utvecklingen går framåt;  

  Gul: Utvecklingen går delvis framåt eller delvis bakåt; Röd: Utvecklingen går bakåt. 
4 Bedömning av portföljens relevans: Grön: Portföljen är relevant; Gul: Portföljen är delvis relevant;  

  Röd: Portföljen är inte relevant. 
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2. Översikt av strategisammanhanget 

 

Totalt strategi-                          
belopp: 1 000 MSEK                     

Utbetalat belopp hittills:                          
450 MSEK 

Antal insatser 2020:                 
22 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

 

Utvecklingen av den multidimensionella fattigdomen globalt 

Under hösten 2020 tog Sida fram ett utkast till analys av den globala multidimensionella fattigdomen5, 

som kommer att färdigställas under våren 2021. Detta inledande avsnitt är en sammanfattning av 

analysens slutsatser.  

Efter en lång period av påtagligt minskande multidimensionell fattigdom i världen har trenden vänt, 

något som förstärkts av covid-19-pandemin. Minskningen i resursfattigdomen saktade av redan innan 

pandemin, vars följdverkningar i kombination med konflikt och klimatförändringar har lett till att den 

extrema inkomstfattigdomen ökar i världen för första gången på en generation6. Tre fjärdedelar av 

världens extremt fattiga lever i fragila och konfliktpåverkade länder och en stor del av de extremt 

fattiga i världen lever på landsbygden, är unga och lågt utbildade. Afrika är den kontinent där störst 

andel av befolkningen lever i extrem inkomstfattigdom. Utbildningsnivån i den vuxna generationen 

har stigit och i genomsnitt lever människor längre och friskare liv. Samtidigt har andelen människor 

som lever i livsmedelsotrygghet ökat. Antalet väpnade konflikter ligger på en historiskt hög nivå och 

utvecklingen inom mänsklig säkerhet går mestadels i fel riktning. Mellan 2015 och 2018 fördubblades 

exempelvis den extrema fattigdomen i MENA-regionen som en konsekvens av krigen i Syrien och 

Jemen. Fram tills nyligen var trenden inom dimensionen möjligheter och val positiv. Tillgången till 

hälsovård, energi, vatten och sanitet ökade, liksom andelen barn som går i skolan, men framstegen har 

varit ojämna och de största utmaningarna finns i fragila och konfliktdrabbade stater, som halkar efter 

globalt. Det råder en negativ trend vad gäller SRHR i allmänhet och rätten till abort specifikt. Efter en 

lång positiv utveckling i dimensionen makt och röst så minskar andelen människor som lever i 

samhällen där de kan påverka sitt lands politiska utveckling. Utrymmet för röstbärare, exempelvis 

miljöförsvarare, MR-aktivister och journalister, begränsas aktivt och i ökande grad. Intolerans och 

diskriminering av minoritetsgrupper, inte minst hbtqi-personer och urfolk, har ökat. Den 

multidimensionella fattigdomen tar sig olika uttryck för olika grupper och människor. Den är särskilt 

bred och djup för urfolk och andra minoriteter, äldre och barn, människor i fragila och 

konfliktdrabbade kontexter, personer med funktionsvariation, samt migranter och flyktingar. Kvinnors 

och flickors multidimensionella fattigdom är bredare och djupare än mäns och pojkars, och på samma 

sätt skiljer sig situationen åt mellan landsbygd och stad.  

Analysen av den globala multidimensionella fattigdomen visar på strukturella orsaker till fattigdomen. 

En tudelad politisk och institutionell kontext med svaga och i ökande grad repressiva institutioner, men 

även den informella strukturen med patriarkala sociala normer, patronage och elite capture7, bidrar till 

 
5 Analys av den globala multidimensionella fattigdomen, utkast, Sida, 2020 
6 Enligt Världsbankens beräkningar har omkring 120 miljoner människor blivit extremt inkomstfattiga till följd av pandemin, 
och under 2021 väntas detta uppgå till mellan 140 och 163 miljoner. De som drabbas hårdast är i hög utsträckning 
löneanställda i städer och utanför jordbruket, och kvinnor och unga liksom migrantarbetare. 
7 Patronage är en form av patron/klient/beskyddarstrukturer, och elite capture beskrivs enklast som en form av korruption 

där grupper som delar på makten fördelar offentliga resurser mellan sig, på allmänhetens bekostnad. 
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att människor hålls kvar i fattigdom. Repressiv lagstiftning, hot och trakasserier begränsar människors 

makt och röst, och diskriminerar kvinnor och flickor. Konflikters förödande effekter på fattigdomen i 

alla dess dimensioner framstår tydligt i analysen av konfliktkontexten. Den ökande matosäkerheten 

beror bland annat på konflikter, ofta förvärrat av klimatrelaterade katastrofer, och att livsnödvändiga 

ekosystem är under tryck. Analysen av den ekonomiska och sociala kontexten visar att den 

ekonomiska utvecklingen, särskilt i Afrika, inte är tillräckligt inkluderande och att det saknas 

tillräckligt med produktiva jobb, samtidigt som produktiviteten behöver öka generellt. Analysen av 

miljökontexten visar att den ekonomiska utvecklingen, som varit drivande bakom minskningen av 

fattigdomen, delvis har skett på bekostnad av att naturen utarmas, föroreningar ökar och 

klimatförändringen fortgår, vilket slår undan förutsättningarna för en hållbar utveckling. Minst fyra av 

nio planetära gränser bedöms ha överskridits8. Människor som lever i fattigdom är ofta beroende av 

biologisk mångfald och naturresurser för sin försörjning, och är särskilt sårbara för 

klimatförändringen. 

 

Kvinnor och flickor är överrepresenterade bland människor som lever i fattigdom 

 

Kvinnor och flickor är överrepresenterade bland människor som lever i fattigdom. Patriarkala normer 

och könsdiskriminerande lagstiftning, både orsakar och förstärker alla dimensioner (resurser, val och 

möjligheter, makt och röst samt säkerhet) av kvinnors och flickors fattigdom.  2,5 miljarder av 

världens kvinnor och flickor påverkas av diskriminerande lagstiftning och många länder har lagar som 

begränsar kvinnors rättighet att ärva eller äga mark.9 I stora delar av världen finns  lagar och sociala 

normer som begränsar kvinnors tillgång till arbete och möjligheter att delta i det offentliga livet.10 

 

Bristande ekonomisk egenmakt samverkar med att kvinnor och flickor  löper stor risk att utsättas för 

fysiskt eller sexuellt våld. 35 procent av världens kvinnor beräknas ha utsatts för fysiskt och/eller 

sexuellt våld någon gång i livet.11 Särskilt utsatta är kvinnor söder om Sahara och MENA där våldet 

mot kvinnor är som mest utbrett.12 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har genomgått 

könsstympning, främst i Afrika, och globalt sett har en av fem flickor tvingats gifta sig innan de fyller 

18 år. Barnäktenskap är vanligast i Afrika söder om Sahara där 37 % av flickorna gifter sig före 18 år. 

Kvinnor som lever i fattigdom föder ofta många barn. Bristande tillgång till sexuella och reproduktiva 

rättigheter (SRHR) begränsar kvinnors möjlighet att resa sig ur fattigdom. Kvinnor är 

underrepresenterade i beslutsfattande positioner i hela världen, både i offentliga och privata sektorn 

och inom akademin.13 Andelen kvinnliga parlamentsledamöter har ökat långsamt de senaste tio åren, 

och om den takten fortsätter skulle det ta ytterligare 46 år att uppnå 50/50. 14 

 

Fattigdom och diskriminering kommer till uttryck på olika sätt i olika sammanhang. Den mest extrema 

fattigdomen återfinns framför allt på landsbygden där traditionella könsnormer är djupt rotade och där 

barnäktenskap, obetalt arbete i hemmet, våld och begränsad tillgång till SRHR samverkar som hinder 

för kvinnors och flickors åtnjutande av rättigheter och möjligheter. Kvinnor i urbana miljöer är ofta 

beroende av inkomster från den informella sektorn. I slumområden blir kvinnor och flickor särskilt 

utsatta på grund av brist på tillgång till vatten och sanitet och hög förekomst av könsrelaterat våld. 

 
8 Klimatförändring; förlust av biologisk mångfald; förändrad markanvändning; övergödning 
9 DCED, 2019, https://cdn.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DCED_WEE_SynthesisNote.pdf [2020-09-17] 
10 DCED, 2019, https://cdn.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DCED_WEE_SynthesisNote.pdf [2020-09-17] 
11 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
12 Rural Women and the Millennium Development Goals (fao.org) 
13 (Global Gender Gap Report 2020). 
14 International IDEA: The Global State of Democracy 2019 – Addressing the Ills, Reviving the Promise, November 18, 

2019, Stockholm, s.20 

https://cdn.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DCED_WEE_SynthesisNote.pdf
https://cdn.enterprise-development.org/wp-content/uploads/DCED_WEE_SynthesisNote.pdf
http://www.fao.org/3/a-an479e.pdf
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Ofta samverkar flera lager av diskriminering och kvinnor som tillhör en etnisk eller religiös minoritet, 

är från ett urfolk eller har en sexuell läggning som anses avvikande eller en funktionsvariation riskerar 

ofta multipel diskriminering.15  

 

Växande motstånd och den globala pandemin hotar det globala arbetet för jämställdhet 

 

De senaste åren har präglats av ett växande motstånd mot det globala arbetet för jämställdhet och 

kvinnor och flickors åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Detta motstånd saktar ner och hotar de 

progressiva reformer och förändringar av sociala normer som är nödvändiga för att målsättningar om 

jämställdhet och kvinnors och flickors fulla åtnjutande av sina rättigheter ska kunna uppnås.  

 

Motståndet inbegriper såväl försvårade förutsättningar för kvinnorättsorganisationer och feministiska 

aktivister som attacker på det som kallas för "gender ideology" där jämställdhet målas upp som 

destruktivt för traditionella familjevärderingar och feminister som skadliga för samhället. Kvinnliga 

MR-, land och klimataktivister samt hbtqi-personer är mycket utsatta i stora delar av världen och 

rätten till fri och säker abort är mer ifrågasatt idag än för 5 eller 10 år sedan. Dessa starka strömningar 

där destruktiva patriarkala strukturer ofta går hand i hand med nationalism, fundamentalism, 

klimatförnekelse och främlingsfientlighet gör att de landvinningar som gjorts inom 

jämställdhetsområdet nu hotas och till och med går bakåt. Motståndet avspeglas också i staters 

nationella och internationella politik till exempel i Östeuropa, Latinamerika och USA samt i 

multilaterala forum, exempelvis i form av samarbetet med ”Geneva Consensus”16 som  tydligt visar att 

tidigare landvinningar på jämställdhetsområdet måste bevakas och skyddas. 

 

Den pågående pandemin har gynnat motståndet mot jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 

eftersom att nedstängningar har inneburit en möjlighet att tysta aktivister och sopa 

jämställdhetsåtaganden under mattan. Exempel på detta är att hoten mot MR-aktivister i Latinamerika 

har ökat och marginaliseringen av kvinnor från urfolk förstärkts.17 Förändring av abortlagarna i Polen 

är ett annat exempel. På längre sikt finns det risk att den ekonomiska och politiska krisen sätter såväl 

demokrati som jämställdhetsfrågor på undantag.  

 

Under pandemin har våld mot kvinnor och flickor ökat kraftigt i hela världen.18 Detta är en mycket 

allvarlig utveckling som pekar på hur snabbt det går att förlora tidigare landvinningar på 

jämställdhetsområdet och vikten av att fortsätta arbeta långsiktigt för att skydda kvinnors och flickors 

rättigheter och förändra negativa maskulinitetsnormer. Vi vet idag att våld är centralt för att 

upprätthålla en patriarkal struktur. Pandemin påverkar också kvinnor oproportionerligt i termer av 

resurser då många arbeten i den informella sektorn försvunnit och kvinnors obetalda arbete i hemmet 

har ökat. Det är sedan tidigare väl känt att kriser ofta förstärker ojämställdhet och patriarkala normer. 

2020 skulle ha varit ett jubileumsår och startpunkt för globala kraftsamlingar för ökad jämställdhet. 

Att Kvinnokommissionen (Commission on Status of Women (CSW)) såväl som firandet av 

Pekingdeklarationens 25-årsjubileum inom ramarna för Generation Equality Forum i Mexico City och 

Paris och som satsade mycket på att inkludera civilsamhället och unga ställdes in och skjuts fram 

 
15 OHCHR | Combating discrimination against women 
16 The Geneva Consensus Declaration on Promoting Women’s Health and Strengthening the Family,  
https://undocs.org/en/A/75/626  
17 Urgent Action Fund, Update on Climate Funds, October 2020, Dox 001602/21 
18 https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-

during-covid-19  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/discrimination_women.aspx
https://undocs.org/en/A/75/626
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
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innebär i sig också ett bakslag för det globala jämställdhetsarbetet. FN:s generalsekreterare uttryckte i 

oktober 2020 att den globala pandemin hotar en generations framsteg i jämställdhetsarbetet.19 

Samtidigt erbjuder krisen också möjligheter till förändring. Den globala responsen på ökningarna av 

könsrelaterat våld är ett tecken på en positiv normförändring liksom ambitionerna att göra omtag för 

att ”build back better”. 

 

Utvecklingen över tid är ojämn och otillräcklig 

De uppföljningsrapporter som tagits fram i samband med 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen pekar 

på att utvecklingen inte motsvarar de åtaganden som finns i deklarationen. Det gäller till exempel att 

kvinnor fortfarande lever i fattigdom i större utsträckning än män, att kvinnor fortfarande utför en 

mycket stor del av det obetalda arbetet, samt är tydligt underrepresenterade i beslutsfattande positioner 

inom alla delar av samhället.20 Rapporterna lyfter också fram att rådande ekonomiska modeller skapar 

ökad ojämlikhet och att ekonomiska välfärdsåtstramningar har mycket negativa effekter för kvinnor i 

låginkomstländer eftersom de är mer beroende av samhällsservice och bidragssystem. Att tio procent 

av världens kvinnor i reproduktiv ålder fortfarande inte har tillgång till preventivmedel, att rätten till 

abort på många håll undermineras och att mödradödligheten i länder i kris och konflikt fortfarande är 

mycket hög (399 per 100 000) beskrivs som alarmerande.21 

Den globala trenden är fortfarande positiv såtillvida att fler kvinnor har möjlighet till utbildning, men 

den utvecklingen har inte resulterat i ökad sysselsättning. Diskriminerande lagstiftning finns kvar i 

nästan alla världens länder. I Mellanöstern och Nordafrika har kvinnor bara hälften av de rättigheter 

som män har och det globala genomsnittet är att kvinnor åtnjuter 75 procent av de rättigheter män 

har.22 Den nya ILO-konventionen om våld och sexuella trakasserier på arbetsplatsen och som även 

omfattar personer utan formell anställning är ett framsteg som kvinnorättsorganisationer lobbat för.23 

  

Våld mot kvinnor, kvinnors demokratiska rättigheter och möjlighet att delta i politiska processer är, 

vid sidan om SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter), de områden där utvecklingen 

tydligast går i fel riktning, vilket accentueras av rådande värdekonservativa strömningar som 

förespråkar könsstereotypa normer och värderingar. Denna trend sammanfaller med ett globalt sett 

krympande demokratiskt utrymme,24 som bidrar till att undergräva kvinnors och flickors egenmakt och 

aktörskap samt kvinnorättsorganisationernas möjlighet att verka. Detta förvärras ytterligare av 

klimatkrisen och av fler och mer utdragna konfliktsituationer och humanitära kriser.25 

 

Breda rörelser skapar möjlighet till förändring 

 

Samtidigt som jämställdhetsagendan har drabbats av en "backlash”, dvs ett bakslag orsakat av det 

växande motståndet har kvinnor tagit en framträdande roll i olika folkliga rörelser som har fått 

genomslag  de senaste åren, så som MeToo, Black Lives Matter, Fridays for Future, pro-abort 

kampanjen i Polen och Argentina, mobiliseringar mot våld mot kvinnor i flera latinamerikanska länder 

och Belarus. Detta reflekterar att många frågor och rörelser är nära sammankopplade. Precis som att 

 
19 news.un.org/en/story/2020/10/10 
20 Review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the 
twenty-third session of the General Assembly, 2020, sid. 4-7 
21 Ibid 
22 Women, Busines and the Law 2020, 2020, sid 6 
23 www.globalfundforwomen.org/top-10-gender-justice-gains-in-2019 
24 Autocratization Surges – Resistance Grows, V-DEM Democracy Report 2020, s. 9 
25 World Economic Forum, 2018-12-07; In Focus: Climate action by, and for, women. 
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utmaningarna hänger ihop finns också lösningarna i breda rörelser för rättigheter, demokrati och 

hållbart och rättvist nyttjande av jordens resurser. 

 

Det är också viktigt att notera att det finns en växande kunskap och förståelse för hur sociala normer 

och destruktiva maskuliniteter påverkar både män och kvinnor negativt och att det finns viktiga 

samarbeten mellan akademin och sociala rörelser på området för att fördjupa kunskapen, dela 

lärdomar och förändra sociala normer. Den deklaration som Women’s Rights Caucus delgav inför 

CSW 2020 redovisar en feministisk analys av såväl utmaningar och möjligheter i det fortsatta arbetet 

för att uppnå Pekingdeklarationens målsättningar.26 

 

2.2 Perspektiven 

 

Perspektiven integreras i strategigenomförandet både som del av relevansbedömning av insatser, vilket 

innebär att Sida inom ramarna för varje beredning belyser hur den planerade insatsen relaterar till 

perspektiven, och i den fortlöpande analysen och dialog med partners. Jämställdhetsperspektivet är 

strategins huvudfokus och hanteras därmed inte som ett perspektiv. 

 

De fattigas perspektiv 

 

Så som beskrivs i kapitel 2.1 är kvinnor och flickor sammantaget överrepresenterade i alla 

dimensioner av fattigdom. Kvinnor och flickors fattigdom förstärks av diskriminerande lagstiftning 

och sociala normer som hindrar dem från att åtnjuta sina mänskliga rättigheter och agera för att bryta 

den fattigdom som de lever i.  

 

Jämställdhet finns integrerat i alla delar av de globala målen och det grundläggande normativa 

ramverket för jämställdhet Pekingdeklarationen och den tillhörande handlingsplanen 

”Pekingplattformen” har ”Kvinnor och fattigdom” som sitt första strategiska delmål. Detta visar att det 

finns starka samband mellan normativa ramverk för ökad jämställdhet och normativa ramverk för att 

motarbeta fattigdom. Att arbeta för att minska fattigdom och öka jämställdhet är nära sammankopplat 

och ömsesidigt förstärkande. 

 

I genomförandet av den globala jämställdhetsstrategin ger Sida stöd till aktörer som arbetar för 

jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter vilket är en förutsättning för en hållbar 

fattigdomsminskning. Strategins portfölj består både av stöd till arbete som når de allra fattigaste 

direkt till exempel Girls not Brides arbete mot barnäktenskap och de kvinnorättsorganisationer på 

gräsrotsnivå som får finansiering genom Global Fund For Women, Urgent Action Fund och FRIDA. 

Andra insatser har fokus på det globala normativa ramverket och på förändringar av negativa 

patriarkala strukturer gynnar de allra fattigaste först på längre sikt. Detta gäller till exempel 

uppföljningen av Pekingplattformen inom ramarna för Generation Equality och statistik-programmet 

Women Count. Insatser för att komma tillrätta med diskriminerande normer är stöd till MenEngage, 

vars syfte är att få män att förstå vikten av jämställdhet och förändra destruktiva maskulinitetsnormer.  

 

Människor i extrem fattigdom nås i första hand av humanitära insatser och av bistånd som förmedlas 

genom de bilaterala och regionala strategierna. Det är därför viktigt att strategier på alla nivåer 

prioriterar ett transformativt jämställdhetsarbete och samverkar för att optimera resultat både vad 

gäller jämställdhet, rättigheter och fattigdomsminskning. 

 
26 Women's Rights Caucus Issues Feminist Declaration Marking 25th Anniversary of the Beijing Declaration and Platform 

for Action | OutRight Action International (outrightinternational.org) 

https://outrightinternational.org/content/womens-rights-caucus-issues-feminist-declaration-marking-25th-anniversary-beijing
https://outrightinternational.org/content/womens-rights-caucus-issues-feminist-declaration-marking-25th-anniversary-beijing
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Rättighetsperspektivet 

 

Rättighetsperspektivet och jämställdhetsperspektivet är nära sammanhängande, kompletterande och 

förstärkande. Jämställdhet är en förutsättning för alla människors åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna – kvinnors och flickors rättigheter är mänskliga rättigheter. Implementeringen av 

strategin är ett viktigt instrument för Sida att stärka kvinnor och flickors kapacitet att utkräva sina 

mänskliga rättigheter och verksamheten är tydligt knuten till det universella MR-systemet. Stödet till 

Solidarity for African Women’s Rights Coalition bidrar till implementeringen av Maputoprotokollet 

och är ett exempel på arbete för att stärka rättighetsbärare i arbetet för att skapa förutsättningar för 

implementering och stärkande av normativa ramverk för kvinnor och flickors åtnjutande av de 

mänskliga rättigheterna. Stödet till UN Women’s statistikprogram ”Women Count”, som är en 

katalytisk insats för att förbättra jämställdhetsdimensionen i uppföljningen av SDG-målen bidrar till 

ökande förutsättningar för påverkansarbete och att ställa ansvarstagare till svars liksom att stärka 

kapaciteten hos ansvarstagare.  

Flertalet av strategins insatser är tydligt grundade i en intersektionell analys och tvärsektoriell ansats 

vilket stärker integreringen av de mänskliga rättighetsprinciperna. Global Fund for Women är ett 

exempel på det då de i sitt arbete tillsammans med kvinnorättsorganisationer utgår från ett 

maktperspektiv och kartlägger intressenter, potentiella samverkanspartners och tar hänsyn till både 

formella och informella institutioner som är orsaker till marginalisering och diskriminering av kvinnor 

och flickor. Sida ser att det kan finnas möjlighet att stärka den intersektionella analysen och 

tvärsektoriella ansatsen i det fortsatta arbetet för global jämställdhet. 

Givet den globala kontexten med ett växande motstånd mot aktörer som arbetar för jämställdhet och 

kvinnors och flickors rättigheter så har dialog med partners om risker kopplade till deras arbete stärkts 

och kommer att utvecklas vidare under strategiperioden. Principen att inte orsaka skada (do no harm) 

eller bidra till ytterligare brott mot de mänskliga rättigheterna är central när attacker på försvarare av 

de mänskliga rättigheterna ökar både online och off-line. 

 

Konfliktperspektivet 

Konflikt, liksom naturkatastrofer och ekonomiska och politiska chocker, har ofta negativa effekter för 

jämställdhet och aktörer som arbetar för ökad jämställdhet. Under konflikter förstärks ojämställda 

strukturer och könsstereotypa normer och roller som gör att kvinnors och flickors sårbarhet ökar 

samtidigt som skyddsmekanismer undermineras. Sexuellt våld mot både kvinnor och män används 

som medel i konflikter. Samtidigt kan konfliktsituationer också erbjuda en möjlighet till förändring av 

ojämställda könsnormer då traditionella institutioner och roller kan ha luckrats upp tillfälligt. Våld i 

alla dess former mot kvinnor och flickor är ett uttryck för ojämställdhet och patriarkala maktstrukturer 

och en viktig aspekt av konfliktperspektivet. Det finns dessutom en tydlig konfliktdynamik kopplad 

till kvinnliga MR-, miljö och klimat, land- och hbtqi-aktivister då hot, våld och trakasserier mot dem 

har ökat de senare åren.  

Konfliktperspektivet är väl integrerat i strategigenomförandet och ett flertal av insatserna bedöms 

bidra till konfliktförebyggande och fredsbyggande. Vissa insatser bidrar till minskad risk för konflikt 

genom förändrade maskulitetsnormer och ökad jämställdhet, andra till att hantera konflikters effekter 

som till exempel kampanjen ”Call it what it is”, som stärkt förståelsen av vad sexuellt våld innefattar, 

och därmed möjligheten att utfärda domar angående sexuellt våld i konflikt. Urgent Action Fund 

arbetar med att erbjuda kvinnorättsorganisationer och enskilda aktivister skydd när de utsätts för hot 

av olika slag. Global Fund for Women har som tematisk prioritering att stärka kvinnors ledarskap i 

konflikt och återuppbyggnad vilket är särskilt viktigt då humanitära aktörer ofta inte lyckas så väl med 
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att integrera jämställdhetsperspektivet och civilsamhällesaktörer. Rätten att leva i frihet från sexuellt 

och könsrelaterat våld är centralt i strategin och reflekteras i mål 3. UN Trust Fund to Eliminate 

Violence against Women and Girls stödjer ett stort antal lokala gräsrotsorganisationer i deras arbete 

för att förebygga våld och skydda överlevare.   

Framöver finns potential att stärka samarbete och synergier med humanitära aktörer och aktörer som 

arbetar med nexus mellan humanitära- och utvecklingsfrågor samt resiliens.  

 

Miljö- och klimatperspektivet 

Män, kvinnors, flickors och pojkars olika socialt konstruerade roller, samt olika tillgång till makt, 

resurser och rättigheter är avgörande för hur de påverkas av och har möjlighet att anpassa sig till 

klimatförändringar och dess konsekvenser. På en strukturell nivå slår klimatförändringarna hårdast 

mot kvinnor och flickor som lever i fattigdom, särskilt kvinnor och flickor som upplever 

diskriminering och/eller marginalisering i flera dimensioner. Andra former av förtryck så som 

könsrelaterat våld eller skadliga sedvänjor har en tendens att öka i kölvattnet av miljökatastrofer eller 

resursbrist. Samtidigt är det ofta de som drabbas hårdast av klimatförändringarna är sämst 

representerade i beslutsfattande sammanhang och deras kunskap och ledarskap saknas oftast i åtgärds- 

och anpassningsprogram.  

Flera av portföljens insatser genomsyras av ett starkt miljö- och klimatfokus, särskilt bland strategins 

partners som vidareförmedlar resurser eller stöd till kvinnorättsorganisationer och kvinnliga 

människorättsorganisationer och har ett systemkritiskt angreppssätt. FRIDA har en särskild strategi för 

att stödja unga feministiska aktivister som kämpar för miljö- och klimaträttvisa. Urgent Action Funds 

arbete med att skydda kvinnorättsaktivister innefattar skydd av kvinnliga miljöaktivister, den grupp av 

aktivister som i störst utsträckning utsätts för våld, hot och trakasserier. MenEngage Alliance har i sin 

nya strategi identifierat miljö och klimat som ett prioriterat område. Deras analys är att de 

samhällssystem som leder till miljöförstöring är utformade av destruktiva patriarkala normer och 

strukturer, vilket innebär att de ser ett stort behov av att koppla samman arbete för förändringar av 

patriarkala strukturer och arbete för klimat och miljö.   

Sida har identifierat att det under resterande strategiperiod finns potential att stärka miljö- och 

klimatperspektivet i genomförandet. Det kan ske genom att ytterligare finansiering riktas till 

kvinnorättsorganisationer som jobbar för ett förstärkt jämställdhetsperspektiv och kvinnlig 

representation i det globala  miljö och klimatarbetet, men främst genom att synergier med den globala 

strategin för hållbar miljö och klimat  samt att miljö- och klimatintegrering och dialog i befintliga stöd 

kan stärkas ytterligare.  

 

2.3 Sveriges roll i strategisammanhanget 

 

Enligt OECD DAC är Sverige det land som har tredje störst andel insatser med jämställdhet som 

huvudmål eller delmål.27 De största bilaterala givarna till jämställdhetsinsatser är Kanada, EU, Japan, 
Tyskland, USA, Storbritannien, Sverige och Nederländerna.28 Andra stora givare till globala 

jämställdhetsinsatser omfattar också filantroper som BBVA Microfinance foundation, Bill och 

Melinda Gates Foundation och Mastercard Foundation. Oak Foundation och Ford Foundation fördelar 

 
27 Development finance for gender equality and women’s empowerment: A 2021 snapshop p.3 
28 Aid to Gender Equality and Women’s Empowerment, OECD, 2018,  
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mindre volymer men har prioriteringar som liknar de svenska och Sidas partners har ofta finansiering 

också från dem. 
 

Vid sidan av finansiering av insatser har Sverige en viktig roll i att förespråka hållbar och långsiktig 

finansiering av jämställdhetsarbete. Sveriges hållning att ett kvalitativt jämställdhetsarbete måste 

omfatta såväl jämställdhetsintegrering som riktade insatser är tydlig och särskilt relevant givet att 

andra aktörer backar på området. Vikten av att erbjuda kvinnorättsorganisationer långsiktig 

finansiering, och i möjligaste mån kärnstöd, har ytterligare understrukits under pandemin. Att Sidas 

handlingsplan för jämställdhet 2021-2023 identifierar ökat stöd till kvinnorättsorganisationer som en 

prioritering har potential att ge resultat inom ramarna för alla bilaterala, regionala och globala 

biståndsstrategier. Sverige har en viktig roll i att förespråka att bistånd ges utifrån feministiska 

principer.29  

 

Sverige har genom strategin placerat sig i framkant avseende globalt jämställdhetsarbete bland 

bilaterala aktörer. I det globala sammanhanget är det många filantroper och privata givare som är 

finansiärer. Därför är det viktigt att ett land som Sverige genom strategin markerar en vilja att ge 

globalt stöd både vad det gäller det normativa och det operativa jämställdhetsarbetet och framförallt att 

vi ser vikten av att stödja ”movement building”, det vill säga kapacitetsutveckling och nätverkande 

som stärker den globala kvinnorättsrörelsen. Att Sverige driver en feministisk utrikespolitik och 

samtidigt prioriterar jämställdhet och demokratibistånd är ömsesidigt befruktande. 

 

2.4 Synergier med andra svenska strategier och aktörer 

Genomförandet av strategin förutsätter nära samordning med ett flertal strategier30 och UM samt med 

andra givare, civilsamhällesaktörer och multilaterala organisationer. Strategigenomförandet är också 

nära kopplat till Sveriges feministiska utrikespolitik. För att facilitera synergieffekter har Sida tagit 

fram ett nyhetsbrev med information om strategigenomförandet som delas med Sidas olika 

avdelningar, UM och partners två gånger om året. Nyhetsbrevet har tagits emot mycket positivt och 

verkar kunna stödja inte bara Sidas interna samordning utan också samordning mellan våra partners. 

Tydliga synergier med globala och regionala strategier har utvecklats. Nedan följer några exempel: 

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

2018–2022: Stödet till Urgent Action Fund har kompletterats med ytterligare medel från denna 

strategi. Genom det ökade stödet till Urgent Action Fund kan fler kvinnliga MR- och miljö/ 

klimataktivister erbjudas skydd och stöd och Sida kan erbjuda fonden ett bredare partnerskap 

kunskapsmässigt. 

Strategi för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer: Pågående stöd från 

denna strategi till AWID (Association for Women’s Rights in Development) kompletteras från 2019 

med medel från den globala jämställdhetsstrategin för att bidra till AWID:s globala forum som bedöms 

vara ett centralt forum för kvinnorättsorganisationer och samordning dem emellan. Att flera 

 
29 ”Feministiska principer” är ett brett begrepp och inbegriper såväl värden och metoder som exempelvis öppenhet, lyhördhet 
och samskapande och inbegriper alltid en maktanalys. I organisationen Astreas rapport ”Feminist Funding Princples” 
presenteras tio principer som givare bör ta hänsyn till, exempelvis stöd till samarbete mellan olika sociala rörelser och att 
finansiering når gräsrotsaktörer. 
30 Samordning är särskilt relevant med de globala strategierna (mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer; 
hållbar ekonomisk utveckling; hållbar miljö- och klimatmässig utveckling; hållbar social utveckling; kapacitetsutveckling för 
hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030; och hållbar fred) samt den regionala SRHR-strategin för södra Afrika 

och övriga regionala strategier. 

http://astraeafoundation.org/microsites/feminist-funding-principles/
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strategiägare är involverade i detta medför synergieffekter form av ökade nätverksytor och kunskaps-

och informationsdelande. 

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika söder om Sahara 

2015–2019 samt strategi för regionalt samarbete i Afrika: Dessa strategier genomförs i nära 

samarbete med civilsamhället och Afrikanska Unionen. Stödet till SOAWR (som beskriv nedan under 

mål 2), bereddes därför i samarbete med Sveriges ambassader i Zambia och Etiopien och kompletterar 

och bidrar tydligt till redan befintliga insatser som finansieras av de regionala strategierna i Afrika.   

 

Strategigenomförande bidrar tydligt till demokratisatsningens prioriteringar. Stöd till MR-

försvarare, kvinnorättsorganisationer samt forskning runt jämställdhet och könsrelaterat våld är 

centrala delar av Sidas demokratistöd och prioriterade områden i den globala jämställdhetsstrategin. 

Den prioritering av långsiktigt kärnstöd och flexibilitet som framkommit som än viktigare under 

pandemin är också helt i linje med demokratisatsningen liksom ambitionen att ytterligare förstärka den 

intersektionella analysen och rikta insatser mot grupper som utsätts för multipel diskriminering som 

till exempel hbtqi-personer och urfolkskvinnor. Verksövergripande arbete för att kartlägga, förstå och 

möta motståndet mot SRHR och jämställdhet samt det krympande demokratiska utrymmet och arbetet 

för att utveckla metoder och former för stöd till informella grupper och rörelser bidrar också till 

demokratisatsningen.  

 

Det finns potential att stärka synergierna med strategin för Humanitärt bistånd och strategin 

för hållbar fred t.ex. genom stöd riktat till humanitära aktörer eller kvinnorättsorganisationer som vill 

öka sin roll i den humanitära sektorn. Det finns också potential att stärka synergierna med 

Strategin för hållbar social utveckling till exempel angående arbete mot könrelaterat våld och 

könsstympning. I tillägg finns det potential att stärka synergierna med strategin för Sveriges 

globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018 – 2022 till exempel inom 

områdena markrättigheter och stärkt ekonomisk egenmakt för kvinnor. Det finns, bland annat, 

kopplingar med stödet till SOAWR som arbetar med ratificering och tillämpning av Maputoprotokollet 

som behandlar, bland annat, kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter. 

3 Resultatredovisning   

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Halvvägs genom strategiperioden är det tydligt att strategin är relevant i relation till de stora 

utmaningar som jämställdhetsarbetet möter i stora delar av världen. Utvecklingen på strateginivån är 

tydligt negativ på grund av ett växande motstånd mot jämställdhet och kvinnors och flickors 

rättigheter och det minskande demokratiska utrymmet. Därtill kan läggas de negativa effekter som den 

globala pandemin har på länders ekonomi vilket påverkar politisk vilja och resurser för progressiva 

reformer negativt. I denna utmanande situation har strategin bidragit till att centrala aktörer i det 

globala arbetet för jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter har fått ökade resurser och därmed 

möjlighet att utföra en strategisk verksamhet samt, att Peking +25 arbetet blivit mer inkluderande och 

att kvinnorättsorganisationers engagemang i processen resurssatts, samt att Sida och Sverige har fått 

större insyn och ökad möjlighet att bidra aktivt i globala processer.  

 

Strategins utformning som mervärdessrategi som kompletterar det jämställdhetsarbete som genomförs 

genom bilaterala, regionala och globla strategi bedöms fungera bra. Sida ser också att ett samlat team 

som arbetar med jämställdhetsfrågor på global nivå har stärkt myndighetens feministiska analys och 
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bidragit till att lyfta vikten av ökat stöd till kvinnorättsorganisationer och lärande mellan strategier som 

driver Sidas övergripande jämställdhetsarbete framåt. 

 

Strategins utformning med sju mål som är ömsesidigt kompletterande bedöms fungera bra och ger 

möjlighet till ett brett stöd som når många olika sorters aktörer. Att strategin bidrar till finansiering av 

kvinnorättsorganisationer och fonder som når ut på gräsrotsnivå och som skapar kontakt mellan den 

globala och lokala nivåer bedöms vara ett särskilt mervärde liksom möjligheten att finansierna globala 

aktörer som verkar för förändring av normer.  

 

Den förändringsteori och de förutsättningar för portföljuppbyggnaden som fastställdes i 

operationaliseringsplanen för strategigenomförandet utgår både ifrån vilken slags insatser som bedöms 

ha ett globalt mervärde  och de prioriteringar till exempel vad gäller insatsportföljens storlek som 

måste göras utifrån de personalresurser som finns tillgängliga för strategigenomförandet. 

Förändringsteorin och prioriteringarna bedöms ha fungerat bra och vara fortsatt relevanta.  

 

Det stora intresset för strategin och de många förslag och ansökningar som kommit från intressenter 

som vill bidra i strategigenomförandet har gjort att tydlig kommunikation har varit särsklit viktig. 

Kvinnorättoganisationer har prioriterats framför INGOs och Svenska aktörer har utifrån 

operationaliseringsplanens kriterier och prioriteringar hittills inte bedömts ha tillräcklig räckvidd och 

närvaro för att prioriteras. 

Intensivt arbete med att identifiera relevanta insatser och bedöma partners kapacitet har resulterat i att 

det i början av 2021 finns en bred insatsportfölj på plats som svarar väl mot alla strategins sju mål. 

Strategins budget för 2018 till 2022 är 1 miljard SEK. Insatsportföljen per januari 2021 omfattar 20 

aktiva avtal, 4 insatser har avslutats och ytterligare 4-5 beredninagr planeras. Totalt har drygt 450 

MSEK utbetalats och avtal har ingåtts för ca 850 MSEK (inklusive avtal som löper till och med 2024). 

Att beloppen för strategins 2 sista år blir relativt höga beror dels på att att insatsportfölj har byggs upp 

från noll vilket gjorde större utetalningar det första året omöjligt och dels på att äskat årsbelopp för 

2020 om 270 MSEK inte erhölls. 

Tabellen nedan visar strategiportföljens fördelning mot strategimålen i januari 2021. 
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Mål 331  och mål 432  har vid 2020 års slut erhållit 18% respektive 26% av resurserna och är därmed de 

mål som erhållit störst andel av budgeten.  Detta beror dels på att GBV är det enda tematiska område 

som finns med i strategin och framförallt på att resurssättning av kvinnorättsorganisationer har 

prioriterats. Detta är i linje med målsättningen som formulerades i operationaliseringsplanenen om att 

minst en tredjedel av strategins budget ska gå till insatser som svarar mot strategimål 4 och 5 och som 

uppnåddes redan under 2019.33 Samtidigt är det flest antal insatser, 14 per mål, som svarar mot 

strategins mål 134 och mål 2.35 Detta beror på att det globala normativa ramverket och förutsättningar 

för att verka mot diskriminering och könsstereotypa normer är gemensamt för nästa alla insatser. Mål 

536 har förstärkts under 2020 för att svara an mot de ökande hot som kvinnliga MR, miljö och 

klimataktivister utsätts för och kommer att få ett större utfall under 2021 och 2022. Att mål 737, med 

cirka 5% av allokerade resurser, ligger lägre än övriga mål är i linje med det planerade 

strategigenomförandet och antagandet att metod och kapacitetsutveckling inte bäst stöds genom 

särskilda insatser utan främst genom att integreras i annan verksamhet och genom helpdesken som är 

en resurs både för Sida och Sidas partners. I huvudsak bedömer Sida att strategiportföljens fördelning 

mot strategins sju mål är väl balanserad. 

Utvecklingen över tid är att andelen kärnstöd ökar och projekt/programstöd minskar vilket är enligt 

plan. Vikten av att erbjuda flexibelt och långsiktigt stöd, helst i form av kärnstöd, har understukits 

under pandemin. Sida har också identifierat att det finns behov av att utforska former för att stödja 

informella förändringsaktörer. 

Strategin bidrar till att innovativa sätt att arbeta med jämställdhet utvecklas. Ett exempel är SVRI, 

Sexual Violence Research Initiative, som inriktar sig på att ge stöd och utveckla evidensbaserad 

forskning om innovativa program och metoder för att motverka könsrelaterat våld. De har till exempel 

undersökt hur ny teknik som mobiltelefoner, kan användas av våldsoffer för att få stöd att ta sig ur en 

våldsam relation och hur sociala plattformar kan användas för att skapa positiva normer bland unga.  

Strategin bidrar till katalytiska resultat. Till exempel genom statistikprogrammet Women Count som 

bidrar till att könsuppdelad statistik tas fram och används i större utsträckning vilket ger 

förutsättningar för ett effektivare påverkansarbete och konkret uppföljning av olika aktörers åtaganden 

för ökad jämställdhet. Även finansieringen av den helpdesk som finns tillgänglig för Sida, UM och 

Sidas partners, bedöms bidra med kapacitetsutveckling och katalytiska resultat i det bredare 

jämställdhetsarbetet. 

Under den fördjupade översynen av strategin har Sida haft webinarier med samarbetspartners för att få 

deras bild av samarbetet. De ser att Sida genom strategin har klivit fram som en strategiskt viktig 

bilateral givare som har stärkt jämställdhetsarbetet i stort och i synnerhet de organisationer som får 

stöd. Detta har varit extra viktigt under pandemin. Särskilt betydelsefullt är att Sida ger kärnstöd 

eftersom det skapar möjligheter för organisationer att bli mer oberoende och strategiska för att kunna 

uppnå sina målsättningar. Många organisationer är beroende av projektstöd vilket skapar osäkerhet 

och generellt är kvinnorättsrörelsen underfinansierad. Därför uppfattar partners Sida som mer än en 

finansiär utan också som en långsiktig partner i arbetet med att öka stödet till kvinnorörelsen. Sidas 

 
31 Kapacitet att verka mot könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor 
32 Förutsättningar för kvinnorättsorganisationer och feministiska rörelser 
33 Från och med 2021 kommer Sida att följa upp denna prioritering med hjälp av OECD/ DACs purpose code för stödd till 
kvinnorättsorganisationer. Utfallet mot den koden är per januari 2021 40%. 
34 Förutsättningar att genomföra och stärka globalt normativt ramverk 
35 Förutsättningar att verka mot diskriminering och könsstereotypa normer 
36 Skydd för kvinnliga MR-försvarare 
37 Metod och kapacitetsutveckling 
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stöd betyder mycket för att  på ett strategiskt sätt knyta ihop arbete på global nivå, med 

jämställdhetsarbete på nationell och lokal nivå och vice versa. Många av Sidas partners är nätverk med 

medlemmar runt om i världen, vilket stärker legitimitet och kunskap i det globala, normativa arbetet.  

Verksamheten påverkas negativt av den globala pandemin. Mycket av det som ursprungligen planerats 

går inte att genomföra eller kan bara genomföras i mindre skala. Till exempel var mycket av planerna 

för 2020 riktade mot att möjliggöra brett deltagande vid CSW och på de Equality Forums som skulle 

ha hållits i Mexiko och Paris för att högtidlighålla och följa upp 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen. 

Insatser som var inriktade på påverkansarbete på plats och att möjliggöra för unga och aktivister att 

delta genom resestipendier har lagts om till digitala möten. Förväntade resultat inom strategimål 1 

(stärkt globalt normativt ramverk) och strategimål 2 (minskad diskriminering och könsstereotypa 

normer) kommer därmed inte att uppnås. Samtidigt har andra partners kunnat utöka sin verksamhet 

och möta behov som uppstått på grund av pandemin med hjälp att additionella medel och därigenom 

göra mer än planerat tex vad gäller GBV och stöd till kvinnorättsorganisationer och aktivister. 

Konsekvensen blir en ökad tonvikt på strategins mål 3 (våld mot kvinnor), 4 

(Kvinnorättsorganisationer) och 5 (Skydd för kvinnliga MR, miljö och landaktivister). Justeringarna 

har fokus på att möta pandemins konsekvenser på kort och lång sikt samtidigt som de också lägger 

tonvikt vid små organisationers överlevnad och att bidra till uthållighet i jämställdhetsarbetet.  

 

Det arbete med global multidimensionell fattigdomsanalys som inleddes 2020 bekräftar att strategins 

problemanalys och målformuleringar är baserad på analys av fattigdom och jämställdhet i alla dess 

dimensioner och att strategin understödjer de målformuleringar som är globalt överenskomna i 

Pekingplattformen från 1995. Under 2021 fortsätter analysarbetet tillsammans med strategiägarna för 

övriga globala strategier för att tydliggöra hur synergier mellan globala insatser bäst kan stärkas och 

hur globla insatser bidrar till biståndets övergripande mål om fattigdomsminskning. 

Dialog inom ramarna för strategigenomförandet har varit en integrerad del i arbetet med att bygga upp 

långsikta partnerskap. Frågor som Sida särskilt lyft i dialog handlar om vikten att inkludera unga 

personer i förändringsarbete och män i jämställdhetsarbete samt att det är nödvändigt att rikta 

substantiell finansiering till kvinnorättsorganisationer. 

Som framgår i den sammanfattande bedömningen av strategigenomförandet (trafikljusen i kap1) är  

Sidas bedömning att utvecklingen mot samtliga strategimål går bakåt utom mål 6 (forskning och 

statistik) och mål 7 (metod och kapacitetsutveckling) där utvecklingen går delvis framåt. De bakslag 

som präglat kvinnors och flickors åtnjutande av mänskliga rättigheter de senaste åren och som 

förstärkts av den globala pandemin motiverar de röda trafikljusen angående utvecklingen mot målen i 

stödområde ett. De förvärrade förutsättningarna för kvinnorättsorganisationer och kvinnliga MR, 

miljö- och klimataktivister bidrar till att utvecklingen bedöms gå bakåt för stödområde två. För 

stödområde tre ser vi en delvis positiv utveckling särskilt vad gäller tillgång till könsuppdelad statistik.  

Sida bedömer att insatsportföljen är relevant och svarar mot strategins sju strategimål och 

förändringsteorin. Målen är delvis överlappande och de flesta insatserna bidrar till flera strategimål. 

Inga stora förändingar vad gäller målgrupper eller samarbetspartners förutses. 
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3.1 Stödområde 1: Globalt normativt ramverk, arbete mot 
diskriminering, könsstereotypa normer och könsrelaterat våld 

3.1.1. Mål 1:  Stärkta globala och regionala förutsättningar att genomföra och stärka 

det globala normativa ramverket för jämställdhet och alla kvinnors och flickors 

åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Från att utvecklingen bedömts gå delvis framåt under strategins första år, bedömer Sida att 

utvecklingen mot strategimålet har stannat av och går bakåt på grund av pandemin. 2020 skulle ha 

varit ett ”superår” för jämställdhet, med högtidlighållande av Pekingdeklarationens 25-årsjubileum 

och en global kraftsamling för att accelerera globalt jämställdhetsarbete genom Generation Equality 

Forum i México och Paris, och de aktionskoalitioner som satts upp för att accelerera arbetet för 

jämställdhet. Istället ser vi nu en global politisk och finansiell kris, som kommer att ha långtgående 

effekter på jämställdhetsarbetet under lång tid i form av försvagade demokratiska system och bristande 

aptit för reformer. Det finns också tendenser att utnyttja detta läge till att driva tillbaka 

jämställdhetsfrågor, inte minst inom SRHR-området.  

Även sett över längre tid är utvecklingen ojämn. I den politiska deklaration som lades fram vid det 

kraftigt reducerade CSW som genomfördes i mars 2020 konstaterades det att utvecklingen mot 

Pekingdeklarationen och handlingsplanens 12 mål inte varit snabb och genomgripande nog, att 

utvecklingen på flera områden varit ojämn och att det återstår strukturella hinder för jämställdhet.38 

Förutsättningarna att genomföra och stärka regionala normativa ramverk för jämställdhet och kvinnors 

och flickors rättigheter påverkats negativt av pandemins effekter. Ett exempel på det är arbetet för full 

ratificering och tillämpning av protokollet till den afrikanska stadgan om mänskliga och folkens 

rättigheter (Maputoprotokollet) som har saktats ner av bland annat nedprioriteringar och minskade 

möjligheter för civilsamhället att interagera med beslutsfattare. 

 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

Insatsportföljen bedöms som relevant och i linje med operationaliseringsplanens slutsatser. Strategin i 

sig är en reflektion av svenska prioriteringar och en ambition att påverka det globala normativa 

ramverket för jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter. Att 14 av strategiportföljens insatser 

bidrar till detta mål som utgör 13 procent av utbetalade medel till och med 2020, belyser att insatserna 

samverkar mot detta mål som kan ses som en grundstomme för allt jämställdhetsarbete. Flertalet av 

insatserna var ursprungligen planerade för att stödja samordning och samverkan på global nivå kopplat 

till förberedelserna för Peking +25. Planerad verksamhet i form av resestipendier och deltagande vid 

CSW och Generation Equality har i hög utsträckning omfördelats till digitala möten och samverkan. 

Dessa förändringar påverkar inte bedömningen att portföljen är fortsatt relevant. Nedan följer exempel 

på insatser och resultat. 

 

 
38 Political declaration on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Fourth World Conference on Women, 2020, p 3. 
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UN Women har en mycket central roll i samordningen runt 25-årsjubileet av Pekingdeklarationen 

vilket omfattar såväl rapporteringen mot Pekingdeklarationens handlingsplan som baseras på regionala 

konsultationer och högtidlighållande och mobilisering i form av Generation Equality och action 

coalitions. Mycket av det som var planerat har skjutits upp till 2021. Men innan pandemin utbröt hade 

en struktur för att säkerställa civilsamhällets deltagande och inflytande kommit på plats, nationella och 

regionala konsultationer genomförts och Generalsekreterarens rapport till CSW färdigställts.39 Sidas 

bidrag har möjliggjort att UN Women har kunnat resurssätta sitt arbete med Peking+25 och har givit 

Sida möjlighet att genom dialog verka för en bred process där civilsamhällets deltagande prioriteras.  

 

Tunis Forum on Gender Equality resulterade i att processen runt Peking +25 tydliggjordes och att 

rekommendationer och prioritering framåt formulerades. Detta bidrog till mobilisering runt frågorna i 

Tunisien och hela regionen och etablerade en bred förståelse av vikten av samarbete mellan 

civilsamhället och regeringar för att uppnå resultat vad gäller jämställdhet.40 

 

Sida stödjer sedan 2019 SOAWR (Solidaritet for African Women’s Rights Coalition), en regional 

samarbetsplattform för organisationer som arbetar för ratificering och tillämpning Maputoprotokollet. 

Insatsen stärker civilsamhällets koordinering för kraftfullare påverkansarbete och möjligheter att bidra 

till pågående initiativ för att intensifiera tillämpningen av Maputoprotokollet som drivs av Afrikanska 

Unionen (AU) och UNDP, vilka även Sida stödjer via de regionala strategierna för Afrika. På grund av 

den pågående pandemin har koalitionen prioriterat insatser för att stärka den interna strukturen och 

kommunikationen, men även satsat på studier som förväntas förstärka deras påverkansarbete.41  

 

3.1.2  Mål 2: Stärkta globala och regionala förutsättningar att verka mot 

diskriminering och könsstereotypa normer och attityder. 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Från att utvecklingen bedömts gå bara delvis bakåt under strategins första två år, bedömer Sida att 

utvecklingen mot strategimålet under 2020 har gått bakåt under pandemin och de nedstängningar som 

har gjorts. Den globala pandemin har förstärkt de strukturer och krafter som gör det svårt att bryta 

diskriminering. Kvinnor påverkas också negativt i termer av resurser då många arbeten i den 

informella sektorn försvunnit och kvinnors obetalda arbete i hemmet har ökat.  

Diskriminerande lagar, regler och normer som baseras på patriarkala värderingar och som begränsar 

kvinnor och flickor rättighet och möjlighet finns fortsatt i de allra flesta av världens länder. Enligt 

SIGIs rapport för 2019 förekommer diskriminerande lagar i mycket hög eller hög och medelhögnivå i 

40 procent av de undersökta länderna.42 Samtidigt inför fler och fler länder lagstiftning för att stärka 

jämställdhet och motverka diskriminering.  

Enligt UNDPs Global Social Norms Index har 90 % av kvinnor och män i 75 undersökta länder  

värderingar och fördomar som ger män fördel och begränsar kvinnors möjligheter.43 Sida ser dock 

vissa positiva förändringar vad gäller minskad acceptans av könsrelaterat våld och kvinnlig 

 
39 Beijing+25: Accelerating the realization of Gender Equality and the empowerment of Women and Girls/ Generation 
Equality Forum, Interim Project report June 2020, p. 7-11 Dox: 033094/20 
40 General recommendations Tunis Forum for Gender Equality 2019, dokumentnummer 015816/19 
41 Equality Now Nairobi/SOAWR Coalition - All for Maputo Protocol Initiative Insatsnr. 13605, Dox 19/000537 
42 SIGI, 2019, Global Report sid 35 
43 GSNI | Human Development Reports (undp.org) 

http://hdr.undp.org/en/gsni
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könsstympning. Till exempel har det faktum att könsrelaterat våld ökat under pandemin också givit 

starka reaktioner. Det område där det är svårast att bryta diskriminering och förändra könsstereotypa 

normer är inom familjen.44  

 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

 

14 insatser bidrar till detta mål som utgör 14 procent av utbetalade medel till och med 2020. 

Insatsportföljen bedöms vara relevant, men kommer eventuellt att kompletteras med ytterligare 

insatser för att tydligare nå multipelt diskriminerade personer, som till exempel kvinnor från 

ursprungsbefolkningar. Nedan följer exempel på insatser och resultat. 

Ett flerårigt stöd till ACT Alliance globala jämställdhetsprogram har inletts och är ett av strategins två 

stöd till trosbaserade aktörer. ACT Alliance representerar världens största nätverk av protestantiska och 

ortodoxa kyrkor. Trots pandemin pågår under hösten 2020 utvecklandet av ett lärandesystem och 

plattform i Latinamerika för att religiösa ledare ska kunna stärka sin kunskap om kvinnors rättigheter 

för att  bli aktörer som tydligt agerar mot de fundamentalistiska anti-gender rörelserna. Även i Afrika, 

MENA-regionen och Asien pågår arbetet med att skapa effektiva strukturer för att nå ut till ACT:s 

medlemmar och stödja dem i integrering av genusrättvisa i teori och praktik.45 ACTs globala 

jämställdhetsprogram stödjer ACT Alliansens humanitära arbete med jämställdhetsanalys och kommer 

att bistå ett antal insatser för att stärka deras kapacitet att integrera jämställdhet i Covid-19 responsen.  

Sida stöder både det globala sekretariatet för MenEngage Alliance och det regionala nätverket 

MenEngage Africa. Alliansen spelar en viktig roll för att bidra till att förändra normer och skapa en 

vilja och ett engagemang hos män att verka för jämställdhet.46 Medlemmarna arbetar både konkret 

med program som engagerar män och med kampanjer och lobbyarbete för systemförändringar. 

MenEngage planerade ett stort internationellt symposium i Rwanda 2020. På grund av pandemin 

genomfördes symposiet digitalt och med stort deltagande, vilket vittnar om det stora engagemanget 

hos alliansens medlemmar.  

Sida har under 2019 och 2020 bidragit till Promundo som spelar en viktig global roll för att 

uppmärksamma vikten av att engagera män och pojkar i arbetet för jämställdhet. De har en omfattande 

forsknings och informationsverksamhet och deltar aktivt med sin expertis i globala möten och 

konferenser. 2019 lanserade de bland annat rapporten State of the worlds fathers och rapporter under 

samlingsrubriken IMAGES som definierar mäns agerande i det vardagliga livet, som förälder,  

medlem i ett hushåll och som arbetstagare. Rapporterna utgör en omfattande databas som används av 

forskare, aktivister och media. Samarbetet med Promundo avslutades 2020 på grund av att 

organisationens system för uppföljning och kontroll inte motsvarar de krav Sida ställer.47 

  

 
44 SIGI, 2019, Global Report sid 20 
45 ACT Alliance Insatsnr. 13606 Dox 19/000539. ACT Alliance använder begreppet “gender justice” istället för ”gender 
equality” eftersom det tydligare knyter an till det kristna narrativet om rättvisa som är centralt för kyrkornas och samfundens 
arbete.  
46 Progress Evaluation of the MenEngage Alliance for 2017-2020, Singizi Consulting Africa DOX 20/001258 Dok nr 
040305/20 
47 Promundo Final Report Dox 18/001269 Dokument 038297/20 
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3.1.3 Mål 3: Stärkt global och regional kapacitet att verka mot alla former av 

könsrelaterat våld och skadliga sedvänjor. 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Sidas bedömning är att utvecklingen gått delvis framåt under strategins första år men under pandemin 

2020 vänt och nu går bakåt. 

Redan före pandemins utbrott hade så mycket som 35 procent av världens kvinnor upplevt fysiskt och 

eller sexuellt våld.48 Särskilt utsatta är kvinnor och flickor med funktionsvariationer. Det finns tydliga 

indikationer på att pandemin förstärker problemet genom att våldet ökar samtidigt som de 

skyddsmekanismer som finns för utsatta personer försvagats på grund av de restriktioner angående 

människors fria rörlighet och sociala interaktion som införts för att bekämpa pandemin. Också 

skadliga sedvänjor så som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning förefaller öka dramatiskt som 

en konsekvens av skolnedstängningar och isolering i hemmet.49 Minst 200 miljoner flickor och 

kvinnor som lever i dag har genomgått någon form av kvinnlig könsstympning, oftast före fem års 

ålder.50 Mer än 750 miljoner kvinnor som lever idag gifte sig före sin 18-årsdag och cirka 250 miljoner 

före 15,5 års ålder.51 Det är svårt att bedöma huruvida könsrelaterat våld ökar eller minskar över tid 

eftersom förändringar av sociala normer påverkar vad som förstås som våld. Globala kampanjer som 

#Metoo har bidragit till att öka kunskapen  oh engagemanget mot könsrelaterat våld.  

 
 2018  2019  2020 

Portfölj      

Sida bedömer att portföljen varit relevant under alla tre år. Portföljen har byggts upp succesivt och 

består nu av 12 insatser och utgör 18 % av utbetalade medel till och med 2020. Nedan följer exempel 

på insatser och resultat. 

 

Den portfölj som nu finns inom strategin möter frågan om könsrelaterat våld både genom stöd för att 

stödja kvinnor och flickor som utsatts för våld och genom stärkt forskning (se resultatexempel under 

3.2.2), mot FGM inom ramarna för samarbeten med Global Fund for Women och FRIDA samt 

normförändring för att förebygga våld.  

Ansvarsutkrävandet för sexuellt våld i konfliktsituationer är fortfarande lågt i internationella 

brottmålsdomstolen (ICC) och i nationella domstolar. Detta beror delvis på att det saknas en tydlig 

definition av vad sexuellt våld är och att exempel på vad som kan omfattas av skrivningen "annan 

form av sexuellt våld av jämförbar allvarsgrad” saknas. Med stöd av Sida samordnade Women’s 

Initiative for Gender Justice  under 2019 kampanjen ”Call it what it is” som resulterade i en globalt 

förankrad civilsamhällesdeklaration med stärkt definition och exempellista över vad sexuellt våld kan 

innebära.
52

 Sida har även inlett ett samarbete med forskningsorganisationen Sexual Violence Research 

Institute (SVRI). Institutet stödjer forskare som studerar preventionsprogram för att dra lärdomar om 

vad som fungerar bäst för att motverka våld. Tack vare Sidas stöd kan SVRI utöka antalet 

 
48 World Health Organization, Intimate Partner and Sexual Violence against Women, Evidence Brief, 2019.  
49 Save the Children, The Global Girlhood Report 2020: How COVID -19 is putting progress in peril, 2020 
50 United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Female genital mutilation/cutting: a global concern” (New York, 2016).   
51 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), “Ending child marriage: progress and 
prospects” (New York, 2014), pp. 2 and 4.   
52 Dox, dokumentnummer 021876/19 
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forskningsbidrag53. I ansökningsomgången kom över 300 ansökningar in från olika forskare i Afrika, 

Sydamerika och Asien. Det vittnar om SVRIs ställning inom området. Arbete pågår nu för att bedöma 

vilka projekt som kommer att få bidrag.  

Medvetenheten om den negativa traditionen med barnäktenskap har höjts väsentligt över hela världen 

de senaste tio åren. Medlemsorganisationen Girls not Brides (GnB) leder den rörelse som har drivit på 

utvecklingen, både globalt och regionalt. Deras årsrapport visar på hur GnB bidragit till att regeringar 

och myndigheter nu agerar tydligare än tidigare, även om det är mycket som återstår54. Ett exempel är 

hur Girls not Brides i Uganda samarbetat med regeringen för att ta fram en ”National Strategy to End 

Child Marriage and Teen Pregnancy” och för att stärka “the Marriage and Divorce Bill”55 och arbetat 

för att öka finansieringen till olika aktörer som arbetar mot barnäktenskap. GnB har gjort särskilda 

insatser för att involvera ungdomar i arbetet, vilket Sida ser mycket positivt på. Det är också positivt 

att GnB särskilt arbetar mot barnäktenskap i konfliktsituationer. 

Sida stödjer sedan 2019 FN:s fond för att utrota våld mot kvinnor och flickor. Under 2020 hanterade 

fonden en portfölj med stöd till 150 organisationer i 71 länder, till ett totalt värde av 72,8 MUSD.56 

Stödet förmedlas till civilsamhällesorganisationer för deras arbete för att förebygga våld mot kvinnor 

och flickor.57 När pandemin utbröt var fonden snabb med att konsultera de organisationer de stödjer 

för att samla in och förmedla relevant information om hur pandemin påverkar kvinnor och flickor i 

olika länder.58 Sida har sommaren 2020 beviljat ett extra bidrag till fonden för att stödja deras Covid-

19 respons då de har växlat upp sin verksamhet för att säkerställa att mindre kvinnorättsorganisationer 

får ökat kärnstöd för att kunna säkerställa organisationernas fortlevnad och fortsätta erbjuda stöd till 

kvinnor och flickor som utsatts för våld. 59 

 

3.2 Stödområde 2: Stärkta förutsättningar för kvinnorätts-
organisationer och kvinnliga MR, land och miljöförsvarare 

 

3.2.1 Mål 4: Stärkta förutsättningar för kvinnorättsorganisationer, feministiska 

rörelser och kvinnliga människorättsförsvarare att verka oberoende och bidra 

till jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna. 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Kvinnorättsorganisationer är centrala aktörer för att driva på utvecklingen och genomförandet av 

globala normativa ramverk. Förekomsten av en oberoende och stark kvinnorörelse på såväl nationell, 

regional och global nivå är också avgörande för att globala normativa ramverk ska få genomslag i 

nationell politik och lagstiftning och för att nå ut till de allra fattigaste och mest utsatta, vilka ofta är 

marginaliserade kvinnor och flickor.  

 

 
53 Dox, dokumentnummer 19/000462: 015250/20 
54 Girls not Brides Impact Report 2019, p 18, Dox, dokumentnummer 16/000644: 007549/20 
55 Girls not Brides Evaluation Sawaya Consulting July 2019 Dox 16/000644 Dokumentnummer 000138/20 
56 UN Trust Fund to Eliminate Violence Against Women , report to CSW 2021, Dox: dok nr. 002626/21 
57 Dox: document nummer 004253/20 
58 The Covid-19 Pandemic, p.2 Dox 033106/20 
59 Beslut om avtalsändring, Dox: 023502/20 
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Värdekonservativa allianser som samlas kring narrativet om en genusideologi som hotar traditionella 

höger och nationalistiska institutioner så som den heteronormativa kärnfamiljen, begränsar progressiva 

kvinnorättsaktörers handlingsutrymme. När dessa värdekonservativa krafter representeras av staten 

som numera ofta är fallet i Central- och Östeuropa samt Latinamerika, är det inte ovanligt att 

kvinnorättsorganisationer utesluts från officiella policyprocesser eller konsultationer.60  

 

Endast en mycket liten andel av det totala biståndet som har jämställdhet som del- eller huvudsyfte 

finansierar kvinnorättsrörelsers kärnverksamhet enligt siffror från OECD DAC.61  Majoriteten av den 

finansieringen går dessutom till organisationer som är baserade i givarländerna eller till internationella 

NGOs.62 Sidas partner genom strategin för Demokrati och mänskliga rättigheter, MamaCash, en av de 

större globala kvinnofonderna som vidareförmedlar finansiering till kvinnorättsrörelser, noterar att de 

endast har möjlighet att finansiera 3 % av alla inkomna bidragsansökningar som bedömts uppfylla 

fondens urvalskriterier (2016-2018),63 vilket tydligt visar på behovet av finansiering.  

Det krympande demokratiska utrymmet där kvinnorättsorganisationer får allt svårare att arbeta, 

tillsammans med bristande finansiering, gör att det i många länder är svårt att driva kampen för 

kvinnors rättigheter och feministiska frågor. Dessa negativa trender har förstärkts under pandemin. 

Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. 

 
 2018  2019  2020 

Portfölj      

Sidas bedömning är att portföljen är relevant och har förstärkts succesivt bland annat genom att 

samarbete med fonden för unga feminister - FRIDA, och JASS, Just Associates inletts under hösten 

2020. Att portföljen bedömdes vara delvis relevant under 2018 berodde på att den då ännu inte svarade 

mot ambitionen att vika minst en tredjedel av strategibudgeten till stöd för kvinnorättsorganisationer. 

Portföljen består av 12 insatser och utgör 26 procent av utbetalade medel till och med 2020. Nedan 

följer exempel på insatser och resultat. 

Genom ett större stöd till kvinnofonden Global Fund for Women (GFW), bidrar Sida till ökad 

finansiering av kvinnorättsorganisationer världen över. GFW:s verksamhet syftar till att stärka 

kvinnorörelsen som helhet och fokuserar särskilt på rörelseuppbyggnad, så kallad movement building. 

Genom att bidra till ökat fokus på jämställdhetsfrågor och kvinnors och flickors rättigheter, ökad 

finansiering till kvinnorättsorganisationer, förändrade sociala normer och förbättrad lagstiftning bidrar 

de till resultat inom såväl SRHR, kvinnors ekonomiska egenmakt och arbetet mot könsrelaterat våld. 

GFW finansierar mer än 300 organisationer årligen varav de flesta verkar i länder där utrymmet för 

civilsamhället att verka är helt eller delvis ”stängt” (84 % 2019). 2019 nåddes 1 480 061 individer 

direkt av GFWs partners arbete varav 217 064 var flickor yngre än 17 år och 6 597 identifierade sig 

själva som transpersoner. Under pandemin har GFWs partnerorganisationer ställt om delar av 

verksamheten för att säkerställa att information om Covid -19 når marginaliserade grupper samt att 

utsatta grupper nås av stödinsatser till exempel för motverka begränsad tillgång till SRHR-tjänster.  

 
60 Democratic backsliding and backlash against women’s rights: Understanding the current challenges for feminist politics, 
Conny Roggeband and Andrea Krizsan, 2019 
61 OECD/ DAC: Aid focusing on Gender Equality and Women’s Empowerment: A snapshot of current funding and trends 
over time in support of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, 2020 
62 Donor Support to Southern Women’s Rights Organisations, 2016, OECD DAC 
63 Resourcing feminist activism, MamaCash, 2019 
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GFW arbetar också för att stärka kvinnofonders förmåga att finansiera och stödja 

gräsrotsorganisationer under krissituationer och för att humanitära aktörer ska erkänna och lokala 

kvinnorättsorganisationers kunskap och kompetens.64  

 

3.2.2 Mål 5: Ökad trygghet och säkerhet för aktörer och organisationer som verkar 

för jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna. 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

 

Det är Sidas bedömning att utvecklingen mot strategimålet gått bakåt under hela strategiperioden och 

att den negativa trenden förstärkts ytterligare under pandemin. Ökande konservatism, nationalism och 

extremism krymper det demokratiska utrymmet i många delar av världen idag. Att höja sin röst blir 

allt farligare på alltfler ställen och under 2019 dödades 304 MR-försvarare och 13% av dessa var 

kvinnliga MR-försvarare som arbetar med land-, miljö- och klimaträttigheter. 65 

Kvinnor och organisationer som arbetar med jämställdhet och alla kvinnors fulla åtnjutande av 

mänskliga rättigheter lever ofta under press och hot. Våld och hot mot kvinnors rättighetsförsvarare, 

kvinnliga journalister och miljörättsaktivister är vanliga och kan ta andra former än de hot som män 

utsätts för då de ofta utsätts för förtal, petas från sin position inom stat, civilsamhälle eller utsätts för 

hot som omfattar deras familjer. 66 

 

 2018   2019  2020 

Portfölj       

Sida bedömer att portföljen är relevant. I respons till de ökande hoten mot aktörer som arbetar för 

jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter har portföljen förstärkts under 2020 genom 

additionellt stöd till Urgent Action Fund och genom att samarbete inletts med JASS. Tre insatser bidrar 

mot detta mål och stödet utgör cirka 7 procent av utbetalade medel till och med 2020.  Nedan följer 

exempel på insatser och resultat. 

Den största insatsen är stödet till Urgent Action Fund där Sida finansierar de fyra systerfonderna 

Urgent Action for Women’s Human Rights, Urgent Action Fund Africa, Urgent Action Fund Latin 

America samt Urgent Action Fund Asia and Pacific. Fonden erbjuder kvinnliga MR och miljö/ 

klimatförsvarare skydd och stöd, både genom rapid response grants som betalats ut inom 24 timmar 

när aktivister behöver flygas ut eller jurister anlitas vid akuta situationer av hot, men också mer 

långsiktigt genom att erbjuda stöd för att bygga upp organisationers kapacitet att skydda sig mot hot 

och kan till exempel omfatta bättre IT-säkerhet. De fyra systerfonderna förmedlade under 2019 totalt 

60 rapid response grants med Sidamedel för att stödja kvinnorättsorganisationer och stärka kvinnliga 

aktivisters säkerhet. Fondernas uppföljningar visar att 75% av mottagarna rapporterade ökad säkerhet 

 
64 Global Fund for Women, Insatsnummer. 13609, Dox 19/000964 
65 Frontline Defenders; Global Analysis 2019, sid 4 
66 Human Rights Council, Fortieth session 25 February–22 March 2019, Report of the Special Rapporteur on the 

situation of human rights defenders 
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och välmående efter att de erhållit stöd och 90 % av mottagarna rapporterade att stödet varit avgörande 

för att de ska kunna fortsätta sin aktivism. 67  

 

Urgent Action Fund tillhör också de samarbetspartners som visat sig ha kapacitet och system på plats 

för att kunna växla upp sin verksamhet under pandemin. Urgent Action Fund har sommaren 2020 
beviljats ytterligare medel för att de ska kunna bidra till insatser som säkerställer att 

samhällsinformation når marginaliserade grupper och att kvinnorättsorganisationers kan upprätthålla 

sitt arbete för kvinnor och flickors rättigheter.68

Genom samarbetet med JASS som inleddes hösten 2020 ökar stödet till att bygga och stärka 

kvinnorörelsen. JASS arbetar med kapacitetsutveckling och nätverkande och också med skydd för 

aktivister genom följeslagarverksamhet. 69 

 

3.3 Stödområde 3: Statistik, forskning, metod- och 
kapacitetsutveckling som stärker jämställdhetsarbete 

3.3.1 Mål 6: Ökad tillgång till och användande av könsuppdelad statistik och 

jämställdhetsforskning. 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimålet gått delvis framåt och hittills inte påverkats 

negativt av pandemin på en övergripande nivå. 

Antagandet av Agenda 2030 och de globala utvecklingsmålen var en stor framgång ur ett 

jämställdhetsperspektiv. En mängd specifika mål och indikatorer formulerades för att följa upp hur 

utvecklingen går för flickor och kvinnor, samt män och pojkar. Detta är viktigt både för att få kunskap 

om jämställdhet, men också om hur fattigdom ser ut för män respektive kvinnor. Statistik spelar en 

avgörande roll för att identifiera både framgångar och brist på förändringar, samt för att förstå vilka 

politiska reformer som fungerar för att främja jämställdhet. Av de globala målens 232 indikatorer är 

54 gender-specifika och det har varit en stor utmaning att formulera dessa, liksom att hitta fungerande 

statistiska metoder för uppföljning. Under 2018/2019 har dock FN, med UN Women som ”custodian” 

(huvudansvarig) för SDG 5 i spetsen, gjort stora framsteg på detta område70. Många länder saknar 

dock kapacitet och politisk vilja att ta fram könsuppdelad statistik. Det finns också problem med själva 

insamlingen av data, eftersom det är dyrt och kan vara svårt för fattiga länder att prioritera.  

 

 2018  2019  2020 

Portfölj      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Stödet till Women Count kom på plats redan 2018. Tre 

insatser bidrar till detta mål och insatserna svarar för 13 procent av utbetalade medel till och med 

2020. Nedan följer exempel på insatser och resultat. 

 
67 The Urgent Action Fund - Sister Funds July - December 2019 Interim Report, P.2, Dox: 017434/20, sid 2-3 
68 Beslut om ändring av insats, Dox; 023525 
69 Dox: 036501/20 Beslut om insats, JASS: Feminist Movement Building 3,0 
70 Global indictor framework for the Sustainable Development Goals A/RES/71/317 



                                  FÖRDJUPAD STRATEGIRAPPORT 
 

  

25 
 

UN Women flagship program Women Count består av kapacitetsstöd till 12 pilotländer, regionalt stöd 

till andra länder som vill förbättra sin statistik, samt globalt arbete för att utveckla jämställd statistik. 

En halvtidsöversyn av programmet gjordes 2019 av en oberoende konsult, som visar på goda resultat i 

flera länder, även om det tagit längre tid än planerat i vissa länder, samt att det regionala arbetet har ett 

stort värde.71. Programmet har avsevärt stärkt UN Women's roll i SDG-uppföljningen och föder direkt 

in i UN Women's övergripande arbete och Women Count har därmed bidragit till hela uppföljningen 

av Peking +25. När pandemin bröt ut agerade UN Women snabbt för att ta fram statistik för hur 

COVID påverkar män respektive kvinnor. Resultatet av detta kan ses på den portal som byggts upp.72  

 

3.3.2 Mål 7: Stärkt metod- och kapacitetsutveckling för jämställdhetsarbete. 

 2018  2019  2020 

Strategimål      

Det är Sidas bedömning att utvecklingen gått delvis bakåt under alla tre åren. Vad gäller utvecklingen 

av metoder för att öka jämställdhet behöver den ses i ljuset av den motvind (backlash) som 

jämställdhetsarbetet befinner sig i, med starka krafter som motarbetar jämställdhet och kvinnors och 

flickors rättigheter. För kvinnorörelsen innebär detta nya utmaningar och det behövs nya strategier och 

arbetsmetoder inom jämställdhetsarbetet. I processen kring 25-årsjubiléet av Pekingdeklarationen 

pågår en intensiv diskussion kring dessa frågor, vilket bland annat märktes tydligt under Tunis Forum 

for Gender Equality i april 2019.73 Det finns samtidigt en mindre aggressiv, men likväl oroande trend, 

att begrepp som jämställdhet och jämställdhetsintegrering urvattnas genom begreppsförskjutningar 

och genom att stora aktörer inte längre prioriterar frågorna lika högt. 

 
 2018  2019  2020 

Portfölj      

Sidas bedömning är att portföljen är relevant. Tio av strategins insatser svarar mot detta mål som utgör 

5 procent av utbetalde medel 2020. Som nämnts tidigare i kapitel 3 går det relativt små volymer till 

detta mål, men flertalet av Sidas partners har metod och kapacitetsutveckling som en integrerad del av 

sin verksamhet. Nedan följer exempel på insatser och resultat. 

Institute of Development Studies (IDS) har utvecklat ett program för att öka kunskapen om hur 

”backlashen” påverkar jämställdhetsarbetet och hur kvinnorörelsen ska kunna utveckla effektiva 

strategier och metoder i den nya kontexten. Programmet ”Countering the Backlash” genomförs 

tillsammans med nio olika forskningsinstitut i låg- och medelinkomstländer. Under 2020 har forskarna 

tagit fram en genomlysning av ”backlashen” i deras respektive länder och utifrån det har en ”inception 

report” tagits fram.74 På grund av pandemin har programmet blivit kraftigt försenat på grund av att 

IDS nyckelpersonal blivit drabbad samt svårigheter situationen medfört för forskningspartners i syd.  

Sedan sommaren 2020 bekostar strategin en verksövergripande stödfunktion med syfte att stärka Sidas 

och partners kapacitet, metodutveckling och kunskap inom jämställdhetsintegreringen. Stödfunktionen 

har använts 37 gånger under 2020 och har bland annat bidragit till en mer strategisk dialog med 

utvalda partners om hur deras jämställdhetsarbete kan blir mer transformativt och holistiskt.75   

 
71 Making Every Women Count Mid-term Review, Draft Report 2019, sid 5, Dokument nr. 000036/20 
72 https://data.unwomen.org/COVID19. 
73 General recommendations Tunis Forum for Gender Equality 2019 https://tunisgenderforum.org/recommandation-2/ 
74 Countering the Backlash, Reclaiming Gender Justice Inception Report December 2020 Dox Dok nr 046930/20 
75 Dox: 20/001295 

https://data.unwomen.org/COVID19
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4 Implikationer och rekommendationer 

Halvvägs genom strategiperioden är det tydligt att strategin är mycket relevant i relation till den 

negativa utvecklingen vad gäller jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i världen. Genom 

strategin har Sida kunna bidra till och samarbeta med globala progressiva aktörer på ett effektivt sätt. 

Som framgår i kontexanalysen (kap 2.1) har pandemin förstärkt utmaningar och hinder för globalt 

jämställdhetsarbete, men som framgår i resultatredovisningen (kap 3) har  Sidas samarbetspartners 

samtidigt haft kapacitet och system på plats för att svara an mot de nya och ökande utmaningarna. 

Strategins mervärde har därmed ökat under pandemin.   

Att strategin är formulerad som en mervärdesstrategi fungerar bra. Strategin har bidragit katalytiskt till 

såväl resultat på global, regional och lokal nivå som till Sidas jämställdhetsarbete. Farhågan att 

prioriteringen av jämställdhetsarbete inom ramarna för andra strategier skulle minska har inte 

realiserats. Andel insatser med jämställdhet som huvudmål respektive delmål var för 2020, 19 

respektive 68 % jämfört med 21 respektive 67 % för 2018 innan strategigenomförandet påbörjades. 

Strategigenomförandet bedöms ha bidragit till ökat lärande och samarbete runt jämställdhet och 

kvinnors och flickors rättigheter inom Sida och med UM bland annat genom ökad tillgång till globala 

partners kunskaper och kontakter. Strategigenomförandet också bidragit till Sidas ambitionshöjning 

vad gäller stöd till kvinnorättsorganisationer som reflekteras i Sidas handlingsplan för jämställdhet. 

  

4.1 Implikationer 

Halvtidsöversynens implikationer för det fortsatta strategigenomförandet handlar om att fortsätta 

arbetet med förstärkt fattigdomsanalys och förstärkt intersektionell ansats, anpassningar till pandemins 

effekter, fördjupade partnerskap och dialog. 

• Under 2021 kommer Sida att arbeta vidare med utkastet till analys av den globala 

multidimensionella fattigdomen. Analysen kommer att användas som underlag för att ta 

fram strategiunderlag under 2022, men även innan dess kommer den att användas operativt 

i arbetet med att stärka fattigdomsfokuset i portföljer och insatser.  

 

• Det fortsatta arbetet med att förstärka fattigdoms- och rättighetsperspektiven går hand i 

hand med arbetet för att säkerställa intersektionellt perspektiv och synergier med de 

andra globala strategierna. Såväl den globala multidimensionella fattigdomsanalysen som 

de insikter våra partners delar med oss gör det tydligt att ett intersektionellt perspektiv är 

nödvändigt för att förstå och möta den multipla diskriminering som drabbar kvinnor, flickor 

och hbtqi-personer som exempelvis tillhör en etnisk minoritet eller ett urfolk, är på flykt eller 

har en funktionsvariation. Vi ska tillsammans med våra partners fortsätta driva det 

intersektionella perspektivet i analys, påverkansarbete och praktik.  

 

• Utifrån den globala multidimensionella fattigdomsanalysen som identifierar urfolk som 

överrepresenterade i flera dimensioner av fattigdom kommer möjligheter att förstärka 

portföljen med ett stöd riktat till att stödja kvinnor från urfolks organisering utredas.   

 

• Pandemin har negativa konsekvenser då den förstärker destruktiva patriarkala strukturer. 

Samtidigt kan den också innebära möjligheter till transformativ förändring. Det fortsatta 

genomförandet av strategin bör fokusera på att möjliggöra utnyttjandet av potentiella 
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”förändringsfönster” (krisrespons, building back better and greener) och motverka negativa 

konsekvenser (erodering av civilsamhällets rörelseutrymme, digital övervakning och 

osäkerhet, redan utsatta gruppers utsatthet, nedprioritering av SRHR/GBV-tjänster osv).   

• Att Sida genom strategin har kunnat erbjuda globala jämställdhetsaktörer i framkant fleråriga 

och flexibla stöd, ofta i form av kärnstöd, är av avgörande vikt och särskilt viktigt under 

pandemin, för det globala jämställdhetsarbetet. Vi ska fortsätta prioritera 

kvinnorättsorganisationer och stöd till kvinnorörelser (movement building) samt 

erbjuda kärnstöd i möjligaste mån. Vi ska också i ökad utsträckning dela positiva 

erfarenheter av former för och resultat av samarbete med kvinnorättsorganisationer internt på 

Sida, med UM och med andra givare. Genom detta kan vi inom ramarna för 

strategigenomförandet också bidra katalytiskt till den förflyttning med fokus på ökat stöd 

till kvinnorättsorganisationer som finns i Sidas handlingsplan för jämställdhet. 

• Folkligt motstånd leds i allt större utsträckning av kvinnor (Sudan, Belarus, Argentina, Hong 

Kong etc). Stöd till rörelser som uppkommer som reaktion på något som händer kräver andra 

typer av stödmekanismer än de som traditionellt erbjuds. I det fortsatta strategigenomförandet 

kommer Sida att fortsätta utforska (tillsammans med Sidas enheter DEMO och CIVSAM 

och våra partners)  hur vi kan vara en relevant finansiär/partner till aktörer som 

erbjuder stöd till spontana rörelser och icke-registrerade aktörer.  

• Vi ska fortsätta bidra till ett holistiskt arbete för rättigheter och hållbarhet. Vi ser tydligt 

att det ofta är samma utmaningar och samma aktörer som är drivande angående kvinnor och 

flickor rättigheter, hbtqi, land, mark urfolk osv. och att ett silotänk inte är gynnsamt. Vi ser att 

kvinnorörelsen och klimatrörelser har mycket gemensamt och kommer att fortsätta bidra till 

stärkt samarbete och synergier mellan dessa rörelser. Vidare ser Sida att det för att möta 

motståndet effektivt krävs pålitliga investeringar i koordineringsmöjligheter, 

nätverkande, relevanta plattformar som kopplar samman olika rättighetsrörelser.  

• Givet att motståndet mot progressivt jämställdhetsarbete växer och är koordinerat, 

välfinansierat och strategiskt är det viktigt att strategin genomförs i nära samarbete med den 

feministiska utrikespolitiken. Sida ser att det finns potential  att stärka rollen som facilitator 

och att bidra till lärande och katalytiska processer inom Sida och i normativ dialog 

tillsammans med partners.  

• Sidas partners efterfrågar att vi ska utveckla rollen som plattform för samverkan och 

facilitator mellan olika aktörer. Vi ser att det finns stora möjligheter att bidra till nya 

kontakter och breddat lärande till exempel genom att arrangera webinarer och facilitera 

kontakter mellan partners och  UM. 

• Vi vill fortsätta bidra till att stärka Sidas och UDs (team Swedens) arbete med normativ 

dialog och fortsätta vara en drivande aktör av den globala jämställdhetsagendan. Detta kan vi 

bidra till genom att dra på partners kunskap och utveckla vår roll som budskapsbärare. 

 

4.2 Rekommendationer inför kommande strategi 

 

• Sida rekommenderar att en ny strategi har samma eller liknande inriktning som den 

nuvarande. Att bygga upp en insatsportfölj tar tid och en del resultat kommer att realiseras 

fullt ut först i ett 5-10 årsperspektiv. Strategins roll  att flytta fram positioner, samordna och 
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driva metodutveckling tar tid. Därför är det viktigt att nästa strategi är formulerad i samma 

anda som nuvarande. 

• Strategiutformningen med sju mål som samverkar mot det övergripande målet fungerar bra 

och Sida föreslår inte en förändrad inriktning mot nya/andra stödområden.  

 

• Inom ramarna för arbetet med nästa strategi kan det vara idé att se över formuleringen ”män, 

kvinnor, flickor och pojkar”. Dessa formuleringar riskerar att representera en för smal 

definition av kön och maktstrukturer och på så vis ignorera det patriarkala våld och 

diskriminering som drabbar hbtqi-personer.  

 

• Sida rekommenderar att Jämställdhetsstrategins roll även fortsatt ska vara att komplettera det 

övriga biståndet genom att bidra med stöd till strategiska förändringsaktörer på global nivå, 

testa nya partners och metoder som är innovativa och kan skapa förflyttningar av fältet samt 

att söka synergier med och utmana annat strategigenomförande.  
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P6 Annex to Strategy Report 2020 for Gender equality and women’s 

and girls’ rights 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: 

200 000 KSEK 

 

  

     
  

Total Strategy Outcome 2020: 195 266 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) 

Gender 
equality and 
women’s and 
girls’ rights 
2018–2022 

Total 
 

195 266 

Gender equality and the 
full enjoyment of human 
rights by all women and 
girls 

Enhanced global and regional 
preconditions to implement and 
strengthen global normative 
frameworks for gender equality and 
the enjoyment of human rights by all 
women and girls 

21 487 

Enhanced global and regional 
preconditions to counteract 
discrimination and gender-
stereotypical norms and attitudes 

30 837 

Enhanced global and regional 
capacity to combat all forms of 
gender-based violence and harmful 
practices 

47 040 

Enhanced preconditions for women’s 
rights organisations, feminist 
movements and women human rights 
defenders to act independently and 
contribute to gender equality and the 
full enjoyment of human rights by all 
women and girls 

56 844 

Increased safety and security for 
actors and organisations that 
promote gender equality and the full 
enjoyment of human rights by all 
women and girls 

17 940 

Enhanced methods and capacity 
development for gender equality 
efforts 

11 617 

Increased access to and use of sex-
disaggregated data and gender 
equality research 

9 500 

Total 195 266 
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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.   

 

  

  

 

  

       

   

 

 

 

       

 

 

     

        

  

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 

thevious 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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Latest update: AA2021-03-09                        
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Report name: AP6 Annex to 
strategy report 

 

Print date: AA2021-03-10                    
 

   

All data in report is per December 31, 
2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


