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1. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 

sammanfattning 

         2019     2020     2021 

MR, demokrati, rättsstatens principer 

och jämställdhet 

Utveckling Relevans  Utveckling Relevans Utveckling Relevans 

• Påverka politiska processer, utkräva 

ansvar och tillgodose MR 
                       

• Fredligt samhälle och stärkt rättssäkerhet 

och tillgång till rättvisa 
                       

• Förbygga könsbaserat våld och 

diskriminering mot kvinnor och flickor 
                       

Miljö, klimat och hållbar 

inkluderande ekonomisk utveckling 

                       

• Sysselsättning, hållbart företagande och fri och 

rättvis handel 
                       

• Hållbart nyttjande av naturresurser                        

• Ökad motståndskraft hos fattiga människor                        

• Ökad tillgång till energi och förbättrad 

energieffektivitet 
                       

Jämlik hälsa, inklusive sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter 

                       

• Förbättrad och jämlik tillgång till 

grundläggande hälso- och sjukvård 
                       

• Ökad tillgång till och respekt för SRHR                        

• Ökad hälsomässig motståndskraft och social 

trygghet för barn 
                       

                        

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategi-                            

belopp: 2400 MSEK                     

Utbetalat belopp hittills (fr sep 2018):                            

1 506 MSEK 

Antal insatser med utbetalade 

medel 2021:  20 

2.1. Förändringar i strategisammanhanget 

Befolkningen i Uganda är sårbar. Den ekonomiska utvecklingen avstannade under pandemin. 
Arbetslösheten ökade kraftigt. Behov av inkomst från den informella sektorn och jordbruket ökar 
samtidigt som allt flera på landsbygden blir resursfattiga. Ugandas undermåliga sociala 
trygghetssystem har inte kapacitet att bidra till den av pandemin utsatta befolkningen.1  

 
1 World Bank Group, 2021, Uganda Economic Update 17th Edition - From Crisis to Green Resilient Growth 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
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Den underfinansierade hälso- och utbildningssektorn har påverkats negativt under pandemin.2 
Långvariga skolstängningar har bidragit till ökat barnarbete. Flickor är speciellt utsatta. 
Tonårsgraviditeter3, könsbaserat våld och barnäktenskap har ökat4.  Pandemin kan få långsiktiga 
negativa konsekvenser och en tredjedel av studenterna förväntas ej återgå till skolan.5  

Ökat behov av jordbruksareal och biomassa som energibränsle 6  bidrar till nedbrytning av 
naturresurser. Avskogning sker och våtmarker förstörs. Biologisk mångfald och ekosystem minskar. 
Ugandas utvecklingsplan med prioritet för grön tillväxt och hållbar markanvändning genomförs ej 
effektivt. Framtida olje- och gasproduktion kommer att ge negativa effekter.7 

Över 1,5 miljoner människor har flytt till Uganda från konflikterna i framför allt Sydsudan och DRK. 
Uganda är Afrikas största flyktingmottagarland. En progressiv lagstiftning möjliggör för flyktingar att 
arbeta, gå i skolan och få tillgång till hälsovård. Trots detta är situationen för flyktingarna fortsatt 
svår. Pandemin har ytterligare förvärrat flyktingars situation. 

Ugandas demokratiska utveckling går bakåt. Ökad centralisering och maktkoncentration sker hos 
president och regering. Civilsamhällesorganisationers utrymme har minskat ytterligare. Särskilt 
människorättsförsvarare och media utsätts för hot och trakasserier. Yttrandefriheten begränsas och 
självcensur ökar.8 Civilsamhället är dock starkt och vokalt.9  

Rättsstatsprinciper åsidosätts. Godtyckliga arresteringar och utomrättsliga avrättningar sker.10 
Straffrihet för säkerhetsstyrkor är utbredd. De demokratiska institutionerna har försvagats ytterligare 
under covid-19. Regeringen anklagats för att använda pandemi-restriktionerna till att förhindra 
församlings- och rörelsefriheten på ett selektivt sätt. Förvaltningen militariseras och en ökad militär 
närvaro märks, speciellt under valperioden 2020–202111. Bortföranden, polis och säkerhetsstyrkors 
övervåld mot framförallt politisk opposition har rapporterats. Terrorattacker i slutet av 2021 har ökat 
spänningarna ytterligare.12 

2.1 Perspektiven 

Ugandas multidimensionella fattigdomsanalys (MDPA 2017) uppdaterades hösten 2021. En portfölj- 
och målgruppsanalys har genomförts. Slutsatser från MDPAn har bidragit till ett fokus på de allra 
fattigaste och mest sårbara. Integrering har förbättrats av fattiga människors perspektiv på 
utveckling i strategigenomförandet. Fattigdom och sårbarhet är störts i flyktingmottagande regioner 
och värdsamhällen i norra Uganda13.  Hälften av strategins insatser genomförs i dessa områden.  
Kvinnor, unga och barn är särskilt utsatta. Sida stödjer bland annat en insats med FAO14  för kvinnor 
och ungdomar med brist på produktiva resurser. FAO konsulterar löpagande lokala myndigheter och 
den fattiga befolkningen i regionen under genomförandet av insatsen för att säkerhetsställa att 
fattiga människors perspektiv på utveckling beaktas. 

Rättighetsperspektivet tillämpas genom integrering i strategins stödområden och direkta insatser.15 I 
portföljanalys MDPA 2019 framkom att vi var starka på att integrera rättighetsperspektivet för 

 
2 World Bank Group, 2021, Uganda Economic Update 17th Edition - From Crisis to Green Resilient Growth, Sida External Data 

Development Portal, Current Health Expenditure (% of GDP) in Uganda. 
3 UNICEF, 2021. Prioritize re-opening of schools to secure children’s well being (hämtad 2022-01-13) 
4 UNICEF & UNFPA. Child Marriage in COVID-19 contexts: Disruptions, Alternative Approaches and Building Programme Resilience: 
https://www.unicef.org/esa/media/7651/file/Child-Marriage-in-COVID-19-contexts.pdf 
5 New York Times, 2021, ”Nearly a third of Uganda’s students may never return to school.” 
6 World Bank Group, 2021, Uganda Economic Update 17th Edition - From Crisis to Green Resilient Growth 
7 World Oil, 2021, ”Uganda stands to be one of Sub-Saharan Africa’s top five oil producers by 2025” 
8 Human Rights Watch, 2021, “Uganda: Harassment of Civil Society Groups”, External Data Development Portal, Civil Liberties Index, 

Civil Society Participation Index, Core Civil Society Index, Freedom of Expression Index 
9 UBOS, 2020, 2019/20 Uganda National Household Survey 
10 BBC. Uganda: Finding the truth behind a killing spree in Kampala - BBC News. Hämtat: 2022-02-10 
11 Human Rights Watch, 2021, “Uganda: Elections Marred by Violence” 
12 BBC News, 2021, ”Uganda’s Kampala bombings” 
13 Uganda Bureau of Statistics, The Uganda National Household Survey 
14 Insatsnummer: 11530 
15 Insatsnummer: 12998 (OHCHR) 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://www.unicef.org/uganda/press-releases/prioritize-re-opening-schools-secure-childrens-well-being
https://www.nytimes.com/2021/11/11/world/africa/covid-uganda-schools.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35689
https://www.worldoil.com/news/2021/6/9/uganda-stands-to-be-one-of-sub-saharan-africa-s-top-five-oil-producers-by-2025
https://www.hrw.org/news/2021/08/27/uganda-harassment-civil-society-groups
https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/06_2021UNHS2019-20_presentation.pdf
https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/06_2021UNHS2019-20_presentation.pdf
https://www.ubos.org/wp-content/uploads/publications/06_2021UNHS2019-20_presentation.pdf
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-57286419
https://www.hrw.org/news/2021/01/21/uganda-elections-marred-violence
https://www.bbc.com/news/world-africa-59337953
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medborgerliga och politiska rättigheter samt SRHR. Rättighetsperspektivet var svagt för ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter. Sida har strävat efter att stärka förståelsen av MR-frågor i 
utvecklingssamarbetet. En insats planeras med Världsbanken med tydlig koppling mellan 
sysselsättning och arbetsrätt inom privatsektorutveckling.16 Ambitionerna har höjts inom en insats 
om SRHR och påverkanssamarbete. Att direkt arbeta med demokrati och mänskliga rättigheter 
försvåras. Ugandiska staten tenderar att bli allt mer repressiv och det demokratiska utrymmet 
krymper.  

Miljöförstöring och klimatförändringar bidrar till fattigdom, bland annat i termer av resurser, 
möjligheter och val.  Miljö- och klimatförändringar förstärker risk för ökad utsatthet. Brott mot 
mänskliga rättigheter och konflikter kan även komma att öka. Sida har under strategiperioden fört 
dialog med en rad partners i syfte att validera analysen och identifiera begränsningar och möjligheter 
inom befintliga stöd. Nya riktade stöd har identifierats.  Miljö- och klimatfrågor kan integreras 
ytterligare inom samtliga områden. Insatser har under strategiperioden utvecklats för ett riktat stöd 
till hållbart användande av naturresurser17  och förnybar energi och effektivt energianvändande18. 
Strategins insatser utvecklas för att nå ytterligare målgrupper.  En insats med FAO19  planeras om 
stöd till ett grönt skolprogram för att öka medvetenheten kring och viljan att agera mot 
klimatförändringar.  

Analysen har tydligt visat på vikten av ett jämställdhetsperspektiv i den ugandiska kontexten. Fler 
flickor än pojkar avslutar skollan efter årskurs 7. Förekomst av könsrelaterat våld är hög. Kvinnor och 
flickor diskrimineras om tillgång till resurser och land. Ekonomisk egenmakt för kvinnor saknas. 
Situationen för flickor har dessutom förvärrats under covid-19 (se 2.1 Förändringar i 
strategisammanhanget). Kvinnor, flickor och unga är huvudsakliga målgrupper för 
strategigenomförandet och i ambassadens dialog. Sida har fortsatt att stärka integreringen av ett 
jämställdhetsperspektiv i hela portföljen. Den normativa dialogen har stärkts i samarbete med 
ambassadens politiska sektion. Ambassadens folkapunkt för jämställdhet deltagit i fältbesök (UNCDF 
Connect Rural Uganda).  Rådgivare och Sidas helpdesk har bidragit till beredningsprocesser. 
Genusindikatorer finns nu i ett flertal insatser.  

Under strategiperioden har Sida kraftsamlat för att integrera konfliktperspektivet20. Detta har särskilt 
omhändertagits i olika beredningsfaser. Som nämnts ovan riktas en stor del av det svenska stödet till 
flyktingmottagande regioner. Fattigdom i dessa regioner är hög och resurserna knappa. Risken för 
konflikt är hög. Konfliktanalys och en utbildning 2019 har genomförts. Ett stöd med syfte att bidra till 
mer fredliga, säkra, inkluderande och rättvisa samhällen i Uganda.21  

Utsatta människor och samhällens motståndskraft har påverkats negativt av pandemin i Uganda. 
Miljön har påverkats. Den sociala och ekonomiska situationen har förvärrats.  Att tillämpa ett 
resiliensperspektiv utifrån analys av risk och sårbarhet är centralt för att stärka motståndskraften mot 
kriser och katastrofer. Detta bidrar till att förhindra att människor faller tillbaka i fattigdom. 
Resiliensperspektivet genomsyrar strategiportföljen med målgruppen flyktingar och värdsamhällen. 
Att stärka motståndskraft ingår i flertal huvud- och delmål i strategin. From 2021 finns en ny tjänst 
om resiliens tillsatt vid ambassaden. Engagemang i relevanta dialog- och samordningsfora har kunnat 
stärkas. Synergier med Sidas humanitära strategi har ytterligare fördjupats. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget 

 
16 WB MDTF for jobs, Insatsnummer: 51180119 
17 Ex.: WB MDTF – natural resourses (12846); ITP Renewable Energy for Uganda (15395); Garanti Stanbic Bank (51180131); FAO (11530) 
18 Insatsnummer: 15395, 51180131, 12846 
19 Insatsnummer: 11530 
20 Dokumenterat bl.a i MDPA 2017, MTR på strategin 2014–2018, samt konfliktstudie från 2018 (SaferWorld). 
21 Saferworld - Addressing Conflict Drivers in Uganda. Insatsnummer: 12588 
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Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 7,3%.22 Strategins andel 2020 av det totala biståndet utgör 3,6%.23 

Givargemensam samarbetsstrategi: N/A Status på EU-gemensamprogrammering/WBT: N/A 

De fem största givarna är (2018-2019): 1) USA (569 MUSD), 
2) IDA 312 MSUD 3) Storbritannien (173 MSUSD) 4) Global 
Fund (151 MUSD)(153 MUSD), 5) EU  (127 MUSD)24 
 

Sverige är den 9e största givaren, men den 5e största bilaterala 
givaren efter USA, Storbritannien, Japan och Tyskland.25  

EU-delegerat samarbete: N/A 

Ugandas biståndsflöden (ODA) har under senare år varit konstanta, som en andel av de totala 
finansiella flödena samt i volym.26 Det humanitära stödet har minskat i omfattning och väntas inte 
öka inom en överskådlig framtid. Ökningen av skatteintäkter är modest. Skulder och 
budgetunderskott har ökat. Utöver ODA är Kina en viktig samarbetspartner. Cirka 75 procent av 
givarfinansieringen kommer från OECD/DAC-länder och cirka 25 procent från Kina, huvudsakligen 
lån27 28. Världsbanken och IMF har inom stöd för pandemins negativa konsekvenser bidragit till 
budgetstöd29 och lån (2020/2021). VB och IMFs lån ökade med 192 procent mellan 2019 och 2020.30 
Biståndets totala andel av statsbudgeten utgör 7,3 procent (2020). Sveriges bilaterala strategi utgör 
cirka 3,6 procent av det totala biståndet till Uganda. Sverige är den nionde största givaren och femte 
bilaterala givaren.  

Inom hälsa och SRHR och mänskliga rättigheter och demokrati är Sida en av de största givarna. 
Beroendet av ODA är särskilt stort i hälso- och utbildningssektorn31. Offentliga investeringar i dessa 
sektorer är påfallande låga i förhållande till behov och i relation till andra utgiftsområden. Inom miljö 
och klimat och ekonomisk utveckling är det svårare att jämföra sektorer. Det svenska stödet är 
volymmässigt stort. Det finns förhållandevis få givare inom inkluderande ekonomisk utveckling och 
miljö/klimat.  

Sida spelar en viktig roll för att mobilisera aktörer och kapital. Ambassaden är engagerade i olika 
grupper, fora och bilaterala dialoger för att bidra till biståndseffektivitet, informationsdelning och 
normativ dialog. Sida har en framskjuten position inom forskningsområdet. Långvarigt stöd till 
Makerere-universitetet är under utfasning.  

Att driva prioriterade frågor och bidra till normativ dialog är en viktig uppgift för att stärka det 
svenska utvecklingssamarbetet för Uganda.  Sida har spelat en viktig roll i EU:s ansats Working better 
together, samt i konsultationsprocessen kring EU:s långtidsplanering. Ambassaden deltar i 
partnergrupper för biståndet inom ramen för den lokala samordningsstrukturen och driver frågor 
inom tematiska områden såsom: hälsa, SRHR, ekonomi, humanitära flyktingar, jämställdhet, 
demokrati-MR-gruppen och gruppen för Comprehensive Refugee Response Framework. Ambassaden 
delade också ordförandeskapet i Demokrati och MR-gruppen (DHRWG)32 med Danmark under 2020. 
Ett nära samarbete finns med den nordiska kretsen inom SRHR.  

Genomförandet av Ugandas nationella utvecklingsplan (NDPIII) har inletts. Planen som antogs 2020 
har potential att ge förnyad kraft åt ansträngningar för ökad utvecklingseffektivitet. Vidare öppnar 
regeringens höga ambitioner i genomförandet av Agenda 2030 upp till stärkt dialog. Pandemins 
effekter på tillväxt och statsfinanser har emellertid påverkat genomförandetakten av NDPIII. Till 

 
22 OECD – DAC. Workbook for Aid. Net ODA/GNI%, 2018.  
23 IATI 2020 
24 OECD DAC. Workbook: OECD DAC Aid at a glance by recipient_new (tableau.com) 
25 OECD DAC. Workbook: OECD DAC Aid at a glance by recipient_new (tableau.com) 
26 Development Financing flows to Uganda, AfDB, 2019. Finansieringsflöden från Kina speglas inte i OECD DACs landdata eftersom Kina 

inte inkluderas där. Country Programmable aid (CPA) visar därför inte fullt ut utvecklingsfinansieringen till Uganda.  
27 25% av Ugandas skuldbörda utgörs av lån från Kina. Development Finance Assessment, UNDP, 2019.  
28 Syd-syd samarbete domineras av Kina med 91,3% av volymerna (UNDP-data). Syd Korea, Saudi Arabien och Kuwait följer efter Kina, 

men endast med 4,3%, 3,6% och 0,7% av flödena. Resterande partnerländer (16 st 2019) står tillsammans för ca 0,2% av flödena. 
29 OECD DAC 
30 Development Initiatives: Uganda’s loans from International Financial Institutions (IFIs), 2018–2021 
31 Endast 2% av syd-syd finansieringsflöden är till hälsosektorn. Development Finance Assessment 2019, UNDP.  
32 Democracy and Human Rights Working Group, inom ramen för Local development parterns group (LDPG). 

https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no
https://public.tableau.com/views/OECDDACAidataglancebyrecipient_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no
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skillnad från tidigare utvecklingsplaner som utgår från en traditionell sektorindelning inriktas denna 
på stora sektoröverskridande program som genomförs gemensamt av flera ministerier. Övergången 
har inte varit friktionsfri och ännu återstår arbete för att anpassa processer, system och arbetssätt.  

I och med det goda och nära samarbetet med partners och flexibla finansieringsformer kunde Sida 
effektivt agera under pandemin. Sida ställde snabbt om och säkerställde resultat och stöd till nya 
behov. En digital plattform skapades för matleveranser genom stöd via UNCDF33 till Safeboda . Stöd 
via UNICEF34 bidrog till nationella pandemiresponsen och att minska negativa sekundära effekter. I 
samarbete med WFP35  finansierades den enda sociala trygghetsinsatsen om ovillkorat kontantstöd 
för att minska den negativa effekten av covid-19 och de nationella restriktionerna. Detta i en 
policykontext där andra initiativ inom social trygghet abrupt stängts ned. Goda resultat har uppnåtts 
inom akut kontantstödet till gravida och ammande kvinnor om totalt 57,624 (2021) och 62,261 
(2020.) 

Sidas stöd har framför allt kanaliserats genom civilsamhälle och multilaterala organisationer. Under 
strategiperioden har antalet insatser ökat med privat sektor.  Sida har under perioden arbetat för att 
bredda de ekonomiska relationerna mellan Sverige och Uganda. Synergier har stärkts mellan 
utvecklingssamarbetet och svenskt näringslivskunnande. Biståndssektionens har regelbundet deltagit 
i främjandeaktiviteter. Utvecklingssamarbetet utgör en faktor i näringslivsfrämjande. Samarbetet 
inom energisektorn är aktivt. I juni 2019 undertecknades ett MoU om samarbete på energiområdet 
mellan Sverige och Uganda. I november 2019 genomfördes en workshop i Uganda. De svenska 
företagens egna experter med stöd av bland annat Exportkreditnämnden och Business Sweden 
delade med sig av sina kunskaper för den ugandiska energisektorn. Det integrerade arbetssättet har 
fortsatt under 2020 och 2021 trots de utmaningar som covid-19 inneburit.  

Uganda deltar i Sidas ITP-program på energiområdet. Ett ökat Sida stöd till insatsen har möjliggjort 
en större grupp ugandiska deltagare36.  Näringslivets internationella råd (NIR) inledde en utbildning 
av ugandiska tjänstemän inom den statliga energisektorn. Swedfund har vidare inlett ett pilotprojekt 
med landets statliga energiproduktionsbolag för att undersöka förutsättningarna att använda 
flytande solpaneler i Ugandas storskaliga vattendammar.37 Ett annat intressant exempel på det 
mångsidiga svenska engagemanget är Sidas samarbete med en av landets största banker38 . 
Lånegarantier utfärdas för små och medelstora ugandiska företag att få tillgång till fördelaktiga 
lånevillkor. Klimat har integrerats ytterligare.  Sida vidareutvecklar samarbetet med mediegruppen 
Vision Group för att nå ut till unga ugandier med budskap kring klimatutmaningarna. Ett samarbete 
mellan FAO, Vision Group och ambassaden syftar till att genomföra en serie insatser fokuserade på 
att höja miljömedvetandet bland ugandiska skolelever.39 Projektet har dock försenats på grund av 
långa skolstängningar. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier  
Flera svenska strategier har tydliga kopplingar till den bilaterala strategin och strategimål för Uganda. 
Insatser kompletterar varandra och samverkar ömsesidigt. Informationsutbyte sker mellan 
strategierna.  

Synergier finns mellan bilaterala strategin och Strategi för humanitärt bistånd 2021–2025. 
Humanitärt stöd kompletteras av långsiktiga och systemstärkande insatser inom försörjning och 
livsmedelstrygghet, social trygghet samt mödra- och barnhälsa. Stöd till flyktingmottagande områden 
ingår i båda strategierna. Omkring hälften av insatserna som finansieras inom ramen för den 
bilaterala strategin genomförs i flyktingmottagande områden delvis med samma målgrupp som  det 

 
33 Insatsnummer: 11620 
34 10717 UNICEF maternal & newborn health West Nile 2017-21 
35 11739 WFP - UNICEF Joint Programme on Social Protection in Uganda 2019-2024 
36 Insatsnummer 15395 
37 Regerinskansliet. Klaranätet. 2021-11-18 Sverige och Uganda samarbetar för hållbar energi. Hämtad: 2022-01-19 
38 Insatsnummer: 51180131 
39 Climate Resilience Livelihood Opportunities for WEE Insatsnummer: 11530 

http://klaranatet/sv/notiser/ud-portalen/2021/11/ud-sverige-och-uganda-samarbetar-for-hallbar-energi/
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humanitära stödet. Partnerorganisationer40 finansieras av Sida inom båda strategierna. Humanitära 
strategin bidrar till en flerårig garantiinsats som syftar till att stärka ekonomisk integrationen av 
flyktingar i Uganda. Den bilaterala strategin bidrar till stärkt motståndskraft, reducerade risker och i 
förlängningen till ett minskat beroende av humanitärt bistånd för fattiga och sårbara grupper. 

Strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet 2015–2021 bidrar till 
synergier genom stöd som riktats från forskningsstrategin till School of Women and Gender Studies 
vid Makerere universitetet (SWGS). SWGS har bland annat haft en årlig återkommande 
jämställdhetsvecka där forskning relevant till utvecklingssamarbetet presenteras. Den kunskap och 
forskning som SWGS genererar används av exempelvis UN Women41, som finansieras med icke-
öronmärkt stöd inom den bilaterala strategin. SWGS ingår också i en referensgrupp för det UN 
Women-ledda initiativet Men@Work. Ambassaden anordnade en informell diskussion kring män och 
jämställdhet (”Guy Talk”). Under 2021 tecknade Sida ett avtal med NGO:n SNV inom 
energieffektivisering42 och samfinansieras av den globala forskningsstrategin. Insatsen genomförs 
inom ett partnerskap mellan akademin, privat sektor och lokala och nationella beslutsfattare i 
Uganda. 

 

Ett flertal strategier ger stöd till Uganda, se tabell för 2021 ovan. Det finns ytterligare strategier som 
kompletterar och bidrar till resultat i Uganda, såsom regionala SRHR strategin och global strategi för 
mänskliga rättigheter och demokrati. Globala och regionala strategier bidrar till andra aktörer och 
nivåer i samhället och kompletterar därmed den bilaterala strategin. ITP och kommunutbyten43, 
kapacitetsutvecklingsstöd för hållbar offentlig upphandling44 samt ramorganisationer inom 
civilsamhällesstrategin bidrar till Ugandas utveckling.45 Informationsutbyte och samverkan sker 
mellan ansvariga handläggare för respektive strategi. 

Inom ramen för demokratiuppdraget har ambassaden 2021 anordnat evenemang och offentliga 
diskussioner. Ett så kallatDemocracy Talk hölls med fokus på ungdomar och politiskt deltagande och 
ett evenemang som del i den EU-gemensamma Demokrati-dagen, med huvudtalare från V-Dem 
institutet vid Göteborgs universitet. Genom dessa publika dialoger har utvecklingssamarbetet 
berikats inom relevanta problemområden.  Nya kontakter och ingångar har möjliggjorts. 

3. Resultatredovisning 

Sidas bidrag till förändring på strateginivå 
Strategiportföljen visar på övervägande goda resultat inom samtliga stödområden. Portföljen är väl 
sammansatt och omfattar flera olika finansieringsinstrument såsom bidrag, garantier och challenge 
funds. Insatsportföljen har byggts upp under strategins första 2–3 år och har nu konsoliderats. Nya 
insatser kommer att avtalas, bland annat inom sysselsättning. Inga övriga större förändringar väntas 
ske under återstående strategiperiod 2022–2023. Ett större fokus kommer att läggas på att 
mobilisera kapital och aktörer för utveckling.  Normativ dialog och att stärka Ugandas genomförande 

 
40 Action Against Hunger, Världslivsmedelsprogrammet och NRC Flyktinghjälpen. 
41 Insatsnummer: 11730 
42 Insatsnummer: 12987 
43 Genom strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
44 Ibid. 
45 Strategi för stöd genom svenska organisationer inom civila samhället 2016-2022. 
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av Agenda 2030 kan prioriteras (se 4.1 Implikationer). Under strategiperioden har årligen mellan 16 
och 25 insatser genomförts. Under 2021 genomfördes totalt 28 insatser och utbetalningar gjordes till 
20 av dessa insatser. I huvudsak genomförs strategin i samarbete med multilaterala organisationer.46 
Civilsamhällesorganisationer47 och private public development partnerships så kallad. PPDP:s48 är 
viktiga i strategigenomförandet. En mindre andel av samarbetet sker med offentliga organisationer49 
och universitet.50  

Diagrammet till vänster visar hur många insatser som bedöms ge 
förväntade resultat med svarsalternativen mycket sannolik, 
sannolikt samt ej sannolikt. Diagrammet visar att en tredjedel av 
portföljens insatser saknar bedömning, bland annat då flera 
insatser är nya och bedömningen görs under insatsens andra år.  I 
portföljen finns även ettåriga insatser samt insatser för vilka en 
bedömning inte görs, exempelvis konsultuppdrag. Diagrammet 
visar att det är mycket sannolikt att en majoritet av bedömda 
insatser kommer att nå förväntade resultat, sex insatser kommer 
sannolikt att nå förväntade resultat och att en insats51 ej kommer 
att nå förväntade resultat. Detta beror på att programmet 
stoppats av den ugandiska regeringen.  

Strategins insatser har bidragit till totalt 13 Globala mål (se bilaga 1) varav flest insatser riktades mot: 
SDG 5 om jämställdhet (11 insatser), SDG 3 om god hälsa och välbefinnande (7 insatser), SDG 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen (6 insatser) samt SDG 10 om minskad ojämlikhet (4 insatser).  

I 2019 års strategirapport bedömdes utvecklingstrenden inom samtliga 10 strategimål gå delvis 
framåt eller delvis bakåt (gula trafikljus), medan bedömningen för 2021 visar på en negativ trend där 
7 av 10 mål visar på en utveckling som går bakåt. 

De negativa utvecklingstrenderna är till stora delar 
kopplade till covid-19 och dess påverkan på ekonomisk 
utveckling och hälsa.  Den politiska utvecklingen och det 
allmänt krympande demokratiska utrymmet har 
försämrats under strategiperioden (se 2.1 Förändringar i 
strategisammanhanget). Portföljens har under 
strategiperioden bedömts som relevant med åtta av tio 
strategimålsportföljer av hög relevans 2019 till att 
samtliga mål med relevanta portföljer 2020 och 2021. 
Det är framför allt en konsekvens av strategiportföljens 
relativa mognad och att insatserna har genomförts 
under ett par år under strategiperioden.  

Volymfördelningen mellan olika stödområden (se 
diagram Volym per stödområde (2021)) har sett relativt likartad ut under strategin.  Att stödområde 
Miljö och klimat och hållbar inkluderande ekonomisk utveckling är en mindre andel av volymen beror 
på en omprogrammering inom portföljen och en försenad beredning för ett större stöd till 
Världsbanken. Dessutom bidrar flera insatser inom miljö, klimat och inkluderande ekonomisk 
utveckling till insatser inom andra stödområden. Detta stödområde väntas växa under 2022. 
Volymfördelningen avspeglas ej av antal insatser. Stödområde Demokrati, mänskliga rättigheter, 
rättsstatens principer och jämställdhet har högst antal insatser om totalt 13 (2021). Civilsamhälles 

 
46 2018 85,9%; 2019 69,1%; 2020 72,9% och 2021: 88,5% 
47 2018 9,3%; 2019 14,2%; 2020 16,4% ;202: 11,3% 
48 2019 16,3%; 2020 10,7% 
49 2019 4,4%; 2019 0,4%; 2020 0% och 2021 0,2% 
50 2019 0,1% 
51 UNDP Strengthening Electoral Processes in Uganda 

36,80%

12,30%

50,90%

0,10%

Volym per stödområde (2021)

Demokrati och MR Miljö, klimat och ekonomi

Hälsa, inkl. SRHR Övrigt
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organisationer har dock inte samma förmåga att omhänderta stora volymer. Totalt 7 insatser bidrog 
under 2021 till stödområde Miljö och klimat samt inkluderande ekonomisk utveckling och 10 insatser 
bidrog till stödområde Jämlik hälsa, inkl. SRHR. 

Under strategiperioden har arbetet inriktats på att ytterligare stärka fattigdomsfokus. Verksamheten 
inom insatser har anpassats och konsoliderats för att adressera ojämlikhet och för att nå särskilt 
sårbara grupper som riskerar att hamna efter i utvecklingen enligt principen om leaving no one 
behind. Geografiska områden där fattigdomen är djup och utbredd, inklusive fokus på flyktingar52 och 
flyktingmottagande distrikt är i högre utsträckning prioriterade. Unga är en prioriteras grupp för 
inkludering. Nya insatser har beslutats inom ett flertal områden såsom social trygghet och stärkt röst 
inom SRHR. Unga är en prioriteras grupp inom ekonomisk motståndskraft och inkludering. Arbete har 
påbörjats för att stärka fokus på olika dimensioner av röst samt klimatmässig motståndskraft och 
biologisk mångfald.  

Sida har på flera sätt förstärkt fokus på innovation, ägarskap och mobilisering av aktörer och kapital. 
Genom garantiinstrumentet har privat kapital mobiliserats för tillgång till förnybar energi. Genom 
challenge funds och andra insatser har nya innovationer stimulerats bland annat inom förnybar 
energi, juridiska tjänster samt digitalisering inom jordbruk, hälsa och utbildning.  Forskningsstrategin 
har varit en tillgång i detta arbete. Sammansättningen av aktörer och samarbetspartners inom 
portföljen har ytterligare breddats till att exempelvis engagera fler aktörer från den privata sektorn. 
Den marknadssystemiska ansatsen har stärkts i portföljen.  

Den multidimensionella fattigdomsanalys (MDPA) som genomfördes 2017 utgör grunden för 
strategins förändringsteori och operationalisering. Flyktingar och flyktingmottagande områden har 
identifierats som speciellt utsatta. Rättighetsområdet och sysselsättning utgör en del av strategins 
operationalisering i och med portföljanalysen 2019. MDPAn uppdaterades 2021 och dess slutsatser 
bidrar till rekommendationer för den framtida strategin (se 4.2 Rekommendationer).   

Samarbete kring demokratisatsningen sker mellan den politiska sektionen och utvecklingssektionen 
vid ambassaden. I våra olika roller har vi kunnat mobilisera ett stort antal aktörer, skapa medial 
uppmärksamhet för demokratifrågor och säkerställa ett gott kunskapsutbyte inom ambassaden. Ett 
nära samarbete mellan sektionerna har bidragit till lärande och synergier.  

Stödområde 1: Demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och 

jämställdhet 

Mål 1.1: Förbättrade förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar att påverka 
politiska processer, utkräva ansvar och få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda 

 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. Det demokratiska utrymmet fortsätter 
att krympa. Uganda bedöms som allt mer repressivt53. Den ugandiska politiska ledningen befäster ett 
alltmer auktoritärt styre. En ökad militarisering kan skönjas. Under pandemin genomfördes 
ytterligare restriktioner och inskränkningar i rörelse- och församlingsfrihet. Dessa stramades åt 
ytterligare vid valet januari 2021. En demonstration i november 2021 ledde till 54 dödsfall och 
ungefär lika många skadade.  Att säkerhetstjänst och polis sköt mot civila är en sannolik orsak.54 
Under valkampanjen bortfördes ca 750 personer, många av s.k. drönare55 . För 410 av dessa var det i 

 
52 Ca hälften av Sidas insatser i Uganda riktar sig mot flyktingar och värdbefolkning. MDPA mappning, Ambassaden Kampala Dec 2019.  
53 Repressivt är näst “sämst” på en 5-gradig skala som rankar civic space, CIVICUS - Tracking conditions for citizen action 
54 Briefing note for PDG meeting, OHCHR Uganda (Dec 8, 2020). 
55 Oregistrerade skåpbilar som enligt uppgift tillhör säkerhetstjänsten. 

https://monitor.civicus.org/country/uganda/
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maj 2021 fortsatt okänt vad som hänt.56 Valobservatörer saknades i princip helt på grund av att få 
ackrediteringar gavs. Under valdagarna stängdes internet ner. Politiska motståndare, media, miljö- 
och människorättsförsvarare och civilsamhällesorganisationer utsätts för hot, repressalier, inbrott, 
godtyckliga arresteringar och nedstängningar. Enligt Freedom House bedöms Uganda som ”not free” 
avseende civila och politiska rättigheter57. Misstron mellan civilsamhället och regering har under 
perioden fördjupats. Det finns en utbredd korruption. Straffrihet undergräver människors tilltro till 
staten.  Detta i sig utgör ett hot mot en demokratisk utveckling. Graden av statens repression har 
ökat. Samtidigt minskar externa aktörers inflytande och bevakning. 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att strategiportföljen är relevant. Under 2021 har fem insatser58 bidragit med resultat 
inom strategimålet, varav icke-öronmärkt stöd till två av FNs landkontor59, ett FN-projekt60, en 
civilsamhälleskoalition och en givargemensam fond för framförallt civilsamhället. Över 90 procent av 
medlen gick 2021 till multilaterala organisationer.61 

Insatserna bidrar framförallt till att skydda respekten för mänskliga rättigheter snarare än att driva 
utvecklingen framåt. Sidas stöd till OHCHR var avgörande för att Ugandas MR-kommission (UHRC) 
under perioden ackrediterades A-status i enlighet med Parisprinciperna för nationella MR-
institutioner.62 Vidare har OHCHR varit en viktig samarbetspart i arbetet med att utveckla och 
förankra den nationella handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter63 som antogs 
under 2021. Den bedöms kunna utgöra en ingång till MR-området i en situation där det demokratiska 
utrymmet krymper. En partner, ISER, till den givargemensamma fonden för stöd till demokratisk 
samhällsstyrning (DGF64) spelade också en betydande samordnade roll vid utarbetandet av denna 
handlingsplan.65 Det icke-öronmärkta stödet till UN Women:s landkontor möjliggör för UNWomen att 
agera flexibelt och använda det normativa och samordningsmandatet mer effektivt. Till exempel 
placerades jämställdhetsrådgivare på FN:s RC-kontor, inom regeringens SDG-sekretariat, och på 
valkommissionen, vilket ger avtryck på verksamhet långt utanför UNWomen egen sfär, men är svårt 
att finansiera genom projektstöd.  

Den givargemensamma fonden DGF suspenderades av regeringen strax efter valet 2021. Arbetet 
inom fonden har ej kunnat återupptas trots ett flertal högnivådialoger och överenskommelser om 
ökat inflytande av regeringen i verksamheten. Vissa fasta kostnader ersätts för att de ca 75–80 
partnerorganisationerna inte helt ska tvingas stänga ned. Från regeringens sida är misstron djup mot 
civilsamhället och även mot de västerländska ambassader som stöder dessa. Insatsens relevans är 
hög, men måluppfyllelse bristande på grund av nedstängning. Ytterligare en UNDP insats om 
valstöd66 stängdes 2021. 

Mål 1. 2: Förbättrade förutsättningar för ett fredligt samhälle, stärkt rättssäkerhet och 
förbättrad tillgång till rättvisa 

 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

 
56 Note to File: Follow up of alleged cases of enforced disappearances in the context of the electoral process 2020-2021 in Uganda, OHCHR 

Uganda (May 11, 2021). 
57 Uganda, Political Rights and Civil liberties: 34/100. Freedom House, Freedom in the World Index 2021. 
58 OHCHR (12998), UNW (11730), UNDP-SEPA (14170), DGF (10615), IRMG (13852). 
59 OHCHR insatsnummer 12998, UNWomen, insatsnummer 11730 
60 UNDP-SEPA, insatsnummer 14170 
61 Enligt Sida BISI P8/3e. Ingen utbetalning gjordes i år till DGF som planerat, vilket delvis förklarar siffrorna. 
62 Uppfyller samtliga kriterier i Pari- principerna för nationella MR institutioner, deras funktion och status, som fastställdes i en FN-

resolution antagen i december 1993 (nr. 48/134). 
63 OHCHR Uganda Annual Report FY2019 (June 2020), p 10 ff. OHCHR Uganda Annual Report FY2020 (June 2021), p27 ff. 
64 Democratic Governance Facility (10615) 
65 Initiative for Social and Economic Rights, ISER. DGF Public Annual Report 2020, p. 24 (Jan 2022) 
66 UNDP-SEPA (14170) 
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Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt.  Den demokratiska samhällsstyrningen 
försämras inklusive inom säkerhet och rättsstatens principer.67  Tillgång till rättvisa och sk. frontline 
services har däremot ökat från 59 procent till drygt 78 procent.68 Framsteg har även gjorts för att 
minska väntetider vid rättsfall i domstol.  Under pandemin har långvariga frihetsberövanden innan 
rättegång ökat. Tillgång till juridiskt stöd är bristfällig. Säkerhetsläget i Uganda är relativt stabilt, med 
vissa skillnader mellan regioner och samhällen.69 Inför och under valet förekom dock våldsamheter i 
hela landet. Under pandemin tillämpades restriktioner godtyckligt och politiska motståndare 
arresterades. Konflikter och spänningar mellan och inom folkgrupper och samhällen har sitt ursprung 
i tvister om ekonomiska resurser som mark, boskap, skogsprodukter eller utvinningsindustrin. 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Tre pågående insatser bidrar till strategimålet70 och partners 
utgörs av en mellanstatlig organisation (IDLO), en INGO och en givargemensam fond med många 
olika samarbetspartners. Konflikthantering och tillgång till rättvisa och rättslig prövning ingår i 
samtliga tre insatser. IDLO stödjer Ugandas rättssektor och stärker även samverkan mellan olika 
aktörer, inklusive rättighets- och ansvarsbärare. En relativ ny insats fokuserar på konflikthantering på 
lokal nivå med hjälp av formella och informella strukturer. Konfliktbedömningar med brett 
deltagande har genomförts i fem regioner och dessa utgör sedan grunden för att utformning av 
lämpliga åtgärder. DGF-finansierade partners i Uganda bidrog 2020 med fri rättshjälp till 90,484 
individer och lyckades få tillbaka tillgångar för sina klienter till ett värde av cirka 3,6 MUSD.71  

Mål 1.3: Stärkt kapacitet att förebygga könsrelaterat våld och diskriminering mot kvinnor 
och flickor 

 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet inte har någon särskild riktning. Könsrelaterat våld 
(GBV) förekommer fortfarande i stor utsträckning över hela Uganda.72 Covid-19 har förvärrat 
situationen för många kvinnor, framförallt för unga flickor. Vissa förbättringar i kapaciteten att 
hantera och förebygga GBV bedöms föreligga.  

Under pandemin och dess restriktioner ökade förekomsten av könsbaserat våld i Uganda. Enligt 
Ministeriet för jämställdhet, sysselsättning och social utveckling gjordes polisanmälningar om 3 280 
fall av våld i hemmet april 202073 att jämföra med 1000 per månad under 201974.  Antalet har ökat 
markant med HBTQ-personer och/eller sexarbetare som rapporterats till rättshjälp från det civila 
samhället.75 Vidare har våldtäkt och sexuellt våld under pandemin ökat bland kvinnor och flickor med 
24 procent. Användning av Post Exposure Prophylaxis har dock minskat med 18 procent. Detta tyder 
på att ugandiska kvinnor och flickor under pandemin haft en högre exponering till HIV 76. 
Tonårsgraviditeter och barnäktenskap har ökat. Kvinnor och flickor i flyktingmottagande områden är 
särskilt sårbara för könsbaserat våld. Covid-19 har förvärrat redan existerande ojämlikheter. 
Förekomsten av sexuellt utnyttjande och övergrepp, våldtäkt, tvångs- och barnäktenskap samt våld i 

 
67 Overall Governance 2019: 51.1 och 2020: 51.8. Security & Rule of Law 2019: 50.6 och 2020: 46.8. Mo Ibrahim Index of African 
Governance 2019 and 2020, Uganda report; Rule of Law Index by the World Justice Project 2018, 2019, 2020, 2021 
68 JLOS End line Evaluation of the 4th Strategic Development Plan (SDP IV) 2017–2020. 
69 Uganda rankas “medium” i Global Peace Index 2021. 
70 IDLO (51180098), Safer World (12588), DGF (10615). 
71 DGF Annual Public Report 2020 (Jan 2022), p 26. 
72 Uganda Social institutions and Gender Index, OECD Development Center and Uganda Bureau of Statistics (2015). Studien visar att 57% 

anser det legitimt för en man att slå sin fru om hon t.ex. bränner mat, går ut utan tillåtelse, försummar barnen eller nekar sex. Endast 42% 

söker hjälp. 66% av alla kvinnor har någon gång utsatts för våld och 50% utsätts årligen. I delar av norra Uganda utsätts dubbelt så många 
kvinnor för våld i nära relationer som i Kampala.  
73 New Vision 30 April 2020https://www.newvision.co.ug/news/1518397/effects-covid-19-social-labour-sector   
74 https://www.upf.go.ug/wp-content/uploads/2020/04/Annual-Crime-Report-2019-Public.pdf?x45801 
75 Från 405 fall under 2019 till 519 under 2020. Presentation vid möte Febr 04, 2021 med EU HRDef group av HRAPF, som ingår i nätverk 

av paralegals i landet. 
76 Apondi R et al. Gender-based violence shadows COVID-19: Increased sexual violence, HIV exposure and teen pregnancy among girls and 
women in Uganda. 11th IAS Conference on HIV Science, abstract OAD0301, 2021. 

https://www.upf.go.ug/wp-content/uploads/2020/04/Annual-Crime-Report-2019-Public.pdf?x45801
https://theprogramme.ias2021.org/Abstract/Abstract/2172
https://theprogramme.ias2021.org/Abstract/Abstract/2172


                        FÖRDJUPAD STRATEGIRAPPORT 
 

 

12 

 

nära relationer har ökat i flyktingmottagande områden. Det finns dock en fortsatt stark vilja från 
regeringens sida att adressera problemet.  

Nedstängningens ekonomiska konsekvenser har drabbat kvinnor hårdare. Kvinnor är mer 
representerade i informell sektor och i tjänster med direkt kundkontakt. Kvinnor har generellt sett 
mindre ekonomiska marginaler. Trots en förhållandevis progressiv lagstiftning på 
jämställdhetsområdet saknas kapacitet och resurser för ett effektivt genomförande och efterlevnad. 
Ministeriet för jämställdhet är underfinansierat. Uganda har nått relativt långt med att tillämpa en 
jämställdhetsintegrerad budgetprocess och den kvinnliga representationen bland ministrar ökade 
från 27 procent till 43 procent i den senaste regeringsbildningen77. I parlamentet innehas fortsatt en 
dryg tredjedel av platserna av kvinnor.78  

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Stöd genom framförallt fyra insatser79 bidrar till 
strategimålet under 2021., genom ett icke-öronmärkt stöd till UNWomens landkontor i Uganda, ett 
FN-gemensamt projekt80, en mellanstatlig organisation81 och en lokal NGO82. Stöd till UN Women 
bidrar till att stärka kapacitet i Uganda att motverka diskriminering och könsrelaterat våld hos både 
rättighets- och ansvarsbärare. Stöd till det FN-gemensamma programmet att förebygga könsrelaterat 
våld i Uganda (UNFPA+UNW) stärker samhällets kapacitet att motverka våld och främja jämställdhet. 
SRHR integreras även. Programmet har bidragit till resultat inom policyutveckling. Nationella 
riktlinjer har tagits fram om förebyggande av tonårsgraviditeter och hur unga mammor ska kunna 
återgå till skolan. Mobila rättshjälpkliniker och media har bidragit till att antalet personer ökat som 
söker laglig hjälp för GBV (från 2,227 personer Q1 2020 till 3,906 personer mellan Q4 2020).83 

Sidas stöd till könsrelaterat våld och det EU-finansierade Spotlight84 initiativet kompletterar varandra 
väl och bidrar till potential för förändring. Det finns ett behov av förbättrad koordinering mellan 
programmen och tydligare styrning från jämställdhetsministeriet. 

Jämställdhet är en viktig dialogfråga för Ambassaden som del av den feministiska utrikespolitiken och 
genomförs tillsammans av den politiska sektionen och utvecklingssektionen. Ambassaden deltar 
aktivt i den årliga kampanjen mot GBV 16 Days of Activism och bidrar till ett flertal aktiviteter och 
god visibilitet. 

 

Stödområde 2: Miljö och klimat och hållbar inkluderande ekonomisk 
utveckling 

Mål 2.1. Förbättrade förutsättningar för och tillgång till produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor, hållbart företagande och fri och rättvis handel 

 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. Den ekonomiska tillväxten avstannade i 
och med pandemin och följdes av minskad inhemsk efterfrågan, handel och export. Arbetslösheten 
har ökat kraftigt och beroendet av informellt arbete och jordbruk har eskalerat. Fler människor har 
fallit ner i ekonomisk fattigdom, i synnerhet på landsbygden och i flyktingmottagande områden. 

 
77 Uganda Women Parliamentary Association (UWOPA)  
78 35% i 10e parlamentet och 34% i 11e parlamentet, efter valet 2021. 
79 UNFPA och UN Women, CEHURD, IDLO, UN Women 
80 UNFPA 
81 IDLO 
82 CEHURD 
83 Joint Programme on Gender Based Violence in Uganda (2018-2023), Annual Programme Narrative Progress Report, Reporting period: 1 

January – 31st December 2019.  
84 Spotlight initiative är ett globalt program finansierat av EU, med målet att eliminera våld mot flickor och kvinnor.  
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Bland flyktingar har sysselsättningsgraden minskat till 32 procent, jämfört med 56 procent innan 
pandemin. Det finns stor risk för en långsam återhämtning av arbetsmarknaden 85. Pandemin har lett 
till minskad internationell export, med undantag är kaffe vilket är Ugandas viktigaste exportprodukt. 
Turismsektorn, minskade utländska direktinvesteringar och tillgång till marknader är en utmaning. 
Takten för produktivitetsökningar och industrialisering är fortfarande blygsam vilket påverkar 
handelsområdet. Pandemin har satt fokus på digitaliseringens roll och betydelse för utveckling. 
Digitalisering prioriteras i den nationella utvecklingsplanen, NDPIII. 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. En insats86 bidrog till strategimålet under 2021. Ytterligare 
en insats inom sysselsättning förväntas påbörjas under första halvan av 2022.87  Sida är och har varit 
en viktig aktör och stark röst i skapandet av en givargemensamfond och har bidragit till ett stärkt 
fokus på jobbskapande och ekonomiska rättigheter.88  

Under strategiperioden har ett flertal insatser bidragit till att uppfylla strategimålet. Inom ramen för 
stödet till en givargemensam jordbruksfond har drygt 2200 jobb möjliggjorts.89 Särskilt goda resultat 
för sysselsättning kan kopplas till kaffesektorn, bland annat genom att bidra till ekonomisk egenmakt 
för kvinnor. Export av kaffe har ökat under pandemin. Grön tillväxt utgör 35 procent av de 
sektorövergripande investeringarna i fonden. Stärkt fokus på ekonomisk, social och miljömässig 
hållbarhet finns i flera insatser.90  

Ett ökat antal aktörer inom förnybar energi bidrar till resultat inom sysselsättning.91 Genom stärkt 
fokus på tillgång till produktiv energi 92 förväntas sysselsättning, produktivitet och konkurrenskraft 
kunna stärkas ytterligare. Sidas har sedan 2019 samarbetat med UNCDF om digitalisering inom hälsa, 
utbildning och jordbruk.  Detta har resulterat i att cirka 700 000 människor förbättrat digitala 
färdigheter och användning av mobila betalsätt, e-rekrytering, e-lagerhantering och banktjänster. 
Fattiga och utsatta människor har fått tillgång till marknadsinformation som tidigare varit 
svåråtkomlig. Inom utbildningssektorn accepterar nu 127 skolor digitala betalningar. Även 
finansieringslösningar som möjliggör skolgång för fler fattiga barn, såsom delbetalningar, har tagits 
fram.93 Inom jordbrukssektorn har över 320 000 jordbrukare, näringsidkare och andra kunder 
registrerat sig för mobila betalningar.94 Utöver detta har digitala lösningar för medicinsk 
lagerhantering utvecklats och placerats ut vid flera vårdinrättningar, vilket förbättrar tillgång till 
läkemedel. Utbildning för apotekare har hållits.95 

2.2: Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystemstjänster, ökad motståndskraft mot 
klimatförändringar samt ökad hållbar produktivitet och produktion i jordbruket 

 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Ugandas ekonomi är beroende naturresurser. Dessa resurser minskar nu snabbt. 
Flyktingmottagandet ökar påfrestningar på redan begränsade resurser. Klimatförändringar riskerar 
att få negativ påverkan på produktiva sektorer inom t.ex. jordbruk och turism. Riskerna ökar för 
naturrelaterade kriser och katastrofer.  

 
85 Economic Policy and Research Center 
86 UNCDF. Insatsnummer: 11620 
87 Världsbanken MDTF for productive employment. Insatsnummer:  51180119 
88 Världsbanken MDTF for productive employment. Insatsnummer:  51180119 
89 Årsrapport 2019 från Agriculture Business Initiative (aBi Development), insatsnr. 51180110. 
90 Årsrapport 2019, (ESG) Environmental and social governance, Agriculture Business Initiative (aBi Development), insatsnr. 51180110 
91 Exempelvis i insatsen Beyond the Grid fund for Africa (insats 12534) och i en energigaranti med Stanbic Bank (insatsnr. 51180131). 
92 Beyond the Grid Fund for Africa, Insatsnr. 12534 
93 Annual report. Connect Rural Uganda. UNCDF 
94 Semi Annual report. 2021. UNCDF 
95 Annual report. Connect Rural Uganda. UNCDF 
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Inom skogssektorn har återplantering bidragit till att skogstäcket växt under strategiperioden (från 9 
procent 2018 till 12,4 procent 2020). Avskogning är fortsatt omfattande i flyktingmottagande 
områden. Nästan samtliga hushåll i flykting- och värdsamhällena använder ved för matlagning. Virke 
används även till bostadsbyggande. Under senaste fyra åren har totalt 60 procent av skogsarealen 
utarmats i och runt bosättningarna. Jordbrukssektorns bidrag till BNP har ökat, mycket tack vare 
goda väderförhållande och förbättrade produktionsmetoder. 

Hushållens inkomster har minskat sedan 2020 delvis på grund av covid-19. Redan hårt utnyttjade 
naturresurser utarmas alltmer. I brist på alternativ inkomst ökar tjuvjakt. Övervakningen är 
begränsad. 

Det finns en ökad insikt om behov av och stöd till ett hållbart utnyttjande av naturresurser. 
Regeringens och givarkollektivets miljö-/klimatinitiativ är ej tillräckliga. 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Två insatser med multilaterala organisationer96 har bidragit 
till strategimålet under 2021.  Portföljens fokus är miljö- och klimatintegrering, att öka jordbrukets 
produktivitet och en sund miljöledning.97 Goda resultat har uppnåtts genom stöd till stärkt 
motståndskraft mot klimatförändringar hos lokala myndigheter och samhällen. Produktivitet och 
marknadsanpassning inom jordbruket har förbättrats, inklusive bland nyckelgrödor i regionerna West 
Nile och Karamoja (FAO). I West Nile nästan fördubblades produktivitet per hektar för majs och 
sojabönor. Produktiviteten för bönor ökade med cirka 15–30 procent. Ett antal värdekedjor med 
marknadspotential identifierades– däribland kassava, cashewnötter och korn. Detta förväntas öka 
hushållens inkomster i de två regionerna.98  

Sida har under strategiperioden, genom den givargemensamma jordbruksfonden aBi Trust, bidragit 
till en inkomstökning med nästan 60 procent för de familjer som berördes av programmet. 
Produktkvalitet och tillgången till marknaden har förbättrats och produktionsvolymer ökat Sida ger 
sedan 2020 ett stöd till Världsbanken för aktiviteter som syftar till att skydda skog och vilda djur i 
Albertine-regionen med en hög andel kvarvarande skogsbestånd och biodiversitet. Potential för 
fågelturism, vandring och annan typ av turism kan komma att utvecklas i syfte att möjliggöra en 
alternativ affärsplan för Uganda Timber Growers Association.99 

 

2.3: Ökande motståndskraft hos fattiga människor inklusive flyktingmottagande samhällen  
 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen går bakåt. Uganda saknar ekonomisk, social och miljömässig 
motståndskraft. Tillgång till stabila inkomster är begränsat och priser för livsmedel ökar. 
Befolkningstillväxten ökar och klimatförändringar minskar ugandiernas förmåga att ta sig ur 
resursfattigdom och ökar sårbarheten för kriser och katastrofer. Flyktingars tillgång till produktiva 
arbeten är begränsad. Pandemin har ökat människors sårbarhet. Arbetslöshet har ökat och 
hushållsinkomster minskat. Totalt 2,6 miljoner människor uppskattas ha fallit i fattigdom.100 Bland 

 
96 Insatsnummer: 11530 samt 12846 
97 Årsrapport 2018, Agriculture Business Initiative, aBi, Insats 5118010 och Climate Resilience Livelihood Opportunities for Women 

Economic Empowerment, FAO Insats 11530.  
World Bank, Uganda Economic Update 
98 Insatsnummer: 11530 FAO- Climate Resilience Livelihood Opportunities for Women Economic Empowerment (CRWEE) Presentation to 

the Steering Committee meeting December 2021) 
99 Insatsnummer: 12846 Investing in Forests and Protected areas for Climate Smart Development IFPA-CD 1: Presentation to the Joint 

Advisory Committee MDTF Window 5, April 2021 
100 World Bank Report June 2021: Uganda Economic Update 17th Edition: From Crisis to Green Resilient Growth: Investing in Sustainable 
Land Management and Climate Smart Agriculture 
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flyktingar är sysselsättningsgraden lägre.  Fattigdom är utbredd och livsmedelsförsörjning otrygg. En 
majoritet av flyktingarna är beroende av humanitärt bistånd. 

Unga är utsatta bland annat på arbetsmarknaden. Det finns en risk för oroligheter och konflikter. Det 
stora antalet flyktingar från Sydsudan och DRK har ökat trycket på samhällsservice och naturresurser. 
Uganda har fått mycket uppmärksamhet för sitt generösa flyktingmottagande och progressiv 
lagstiftning. Flyktingar har möjlighet att röra sig, arbeta samt rätt till utbildning och sjukvård. 
Ugandiska staten och FN lanserade 2017 Comprehensive Refugee Response Framework (CRRF) i syfte 
att ytterligare stärka flyktingars självförsörjning. CRRF har bidragit till stärkt styrning och samordning. 
Bristen på finansiering underminera dock genomförandet av CRRF101 i Uganda. 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Insatsen, Mutual and Inter-related Resilience Programme 
(MIRP) 102 bidrar till strategimålet. Ett flertal andra insatser, exempelvis inom stödområde 3, bidrar 
indirekt103. MIRP genomförs med ett konsortium av partners som arbetar utifrån ett nexus-
perspektiv. Insatsen har bidragit till att grödor planterats, utbildningscenter etablerats, varav ett 
center med syfte att öka flyktingars läs och skrivkunnighet. Skolbarn har fått tillgång till latriner. Ett 
utbildningscenter har etablerats med syfte att öka flyktingars läs och skrivkunnighet.  
Vattenledningssystem för skolor har utvecklats och en vårdcentral etablerats. Totalt 2 967 flyktingar i 
Kyangwalis flyktingbosättning har tillgång till energieffektiva spisar. Resultat inom ramen för insatsen 
begränsades 2020–2021104 bland annat på grund av pandemin. För närvarande är det en paus i 
genomförandet på grund av svagheter i styrning och kontroll. Därmed har resultaten inom ramen för 
insatsen begränsats under år 2020–2021105. Satsningar inom andra strategiområden, som sociala 
skyddsnätverk för barn och förbättrad mödrahälsa106, bidrar till resultat inom detta strategimål. 
 

2.4 Ökad tillgång till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet 
 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen inte har någon särskild riktning. Uganda har en av de lägsta 
elektrifieringsgraderna i världen. Trots betydande ansträngningar under de senaste 20 åren är 
andelen som har elektricitet 30 procent107  i jämförelse med 45 procent för Afrika söder om 
Sahara108.  Fattiga människor och samhällen kan inte ansluta sig till den elektricitet som ofta finns 
tillgänglig på grund av höga avgifter för nätanslutning och husledningskostnader. En nyligen 
genomförd hushållsundersökning av Uganda Bureau of Statistics visar att den nationella el 
tillgångsgraden är 19 procent på elnätet och 38 procent utanför elnätet. 109 Bristande tillgång på el 
har en negativ påverkan på näringslivet.  Människors möjlighet begränsas till försörjning och att bidra 
till och dra nytta av ekonomisk utveckling. Möjligheten minskar till tillgång av moderna och förnybara 
energisystem och digitalisering. Investeringar i energieffektivitet är underutvecklade. 
 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Under 2021 har 4 insatser bidragit till strategimålet. 
Insatserna genomförs i samarbete med privata sektorn, INGOs och FN. Strategimålet är i linje med 

 
101 Comprehensive refugee response framework. 
102 Insatsnummer: 12835 
103 Reproductive Maternal and Child Health services/WB, insatsnr 10191 och Improving maternal, newborn and Child Health, nr 10717. 
104 Contribution 12835 Mutual and Interrelated Resilience Programme-Annual Narrative Report July 2020-June 2021) 
105 Contribution 12835 Mutual and Interrelated Resilience Programme-Annual Narrative Report July 2020-June 2021) 
106 Reproductive Maternal and Child Health services/WB, insatsnr 10191 och Improving maternal, newborn and Child Health, nr 10717. 
107Mapping the Ugandan off-grid energy market,2018  
108Rural electrification is the process of bringing electrical power to rural and remote areas, 2018 
109 https://www.afdb.org/fr/news-and-events/press-releases/uganda-launches-last-mile-connectivity-increase-electricity-access-rural-
communities-45797 
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nationella utvecklingsplanen för Uganda (NDP III) med fokus på förnybar energi och energitillgång till 
områden utanför nätet och energieffektiva produkter. Sidas challenge fund  med UNCDF har under 
perioden visat goda resultat om nya lösningar för matlagning genom solenergi. Närmare 103 000 nya 
uppkopplingar mot solkraft har skapats och lösningar för soldrivna vattenpumpar och kylskåp har 
tagits fram. Tillgång har möjliggjorts till mer miljövänliga spisar och biogasanläggningar. 110 Sida 
tecknat avtal med Stanbic Bank111 om att stimulera ytterligare privat kapital för utveckling av 
förnybar energi genom små och medelstora företag. År 2020 slöts ett avtal med NEFCO om Beyond 
the Grid Fund for Africa112 för att öka tillgången till grundläggande och prisvärda förnybara 
energitjänster för fattiga människor som bor utanför det nationella elnätet.  Den privata sektorn 
spelar en viktig roll för tillväxt och expansion av energiproduktion och -distribution. Ett nytt avtal 
med Netherlands Development Organization (SNV) om inkluderande marknader för energieffektivitet 
slöts vidare i slutet av 2021.113 

 

Stödområde 3: Jämlik hälsa inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter 

Mål 3.1: Förbättrad och jämlik tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård med fokus på 
kvinnor, barn och unga 

 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen går bakåt. Innan covid-19 var trenden positiv inom hälsa. Mödra- 
spädbarns- och barnadödlighet minskade. Restriktioner under pandemin kan ha haft en negativ 
långtgående påverkan på utbud av och efterfrågan på exempelvis antenatalvård, barnvaccinationer 
och SRHR-tjänster114. Tonårsgraviditeter som redan var bland de högsta i världen har ökat med 22,5 
procent (mars 2020-juni 2021), sannolikt som en direkt följd av stängda skolor115. Den nationella 
finansieringen till hälsosektorn har minskat under pandemin. Beroendet av bistånd ökar. 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Fyra insatser bidrog till strategimålet under 2021 varav 
samtliga med multilaterala partners. I linje med strategins prioriteringar har två insatser geografiskt 
fokus på subregionen West Nile med stor andel av ugandas flyktingpopulation. Sida är en av de 
största bilaterala givarna inom hälsa och en aktiv dialogpartner till hälsoministeriet, partners och i 
relevanta samordningsfora. Ambassaden driver normativ dialog inom bristande offentliga 
finansieringen av hälsosektorn (bland annat i möte med premiärministern), samt vikten av att 
adressera de skenande tonårsgraviditeterna i landet, exempelvis i samband med lansering av nytt 
programstöd till UNICEF116. 

Systemstärkande ansatser och metoder främjar utbud av och kvalité på mödra-, barn- och 
ungdomshälsovård inom hälsosystemet, inklusive lokala kliniker och nationella sjukhus. Stöd genom 
UNICEF117 har i West Nile bidragit till en kraftig expansion av ungdomsanpassad antenatalvård. 
Antalet vårdinrättningar med adekvat infrastruktur för vatten och sanitet, inklusive förbättrat 
infektionsskydd har ökat. Insatsen har även möjliggjort etablering av intensivvårdskapacitet för 

 
110 Årsrapport 2020, Renewable Energy Challenge fund, United Nations Capital Development fund (UNCDF), Insats 51180122.  
111 Insatsnummer: 51180131 
112 Insatsnummer: 13437 
113 Insatsnummer: 129 87 
114 Burt JF, Ouma J, Lubyayi L, et al. Indirect effects of COVID-19 on maternal, neonatal, child, sexual and reproductive health services in 

Kampala, Uganda. BMJ Global Health 2021;6, issue 8. https://gh.bmj.com/content/6/8/e006102 (hämtad 2022-01-13).  
115 UNICEF, 2021. Prioritize re-opening of schools to secure children’s well being. https://www.unicef.org/uganda/press-releases/prioritize-

re-opening-schools-secure-childrens-well-being (hämtad 2022-01-13) 
116 14600 - UNICEF Uganda - Country Programme support 2021-2025 
117 10717 UNICEF maternal & newborn health West Nile 2017-21 

https://gh.bmj.com/content/6/8/e006102
https://www.unicef.org/uganda/press-releases/prioritize-re-opening-schools-secure-childrens-well-being
https://www.unicef.org/uganda/press-releases/prioritize-re-opening-schools-secure-childrens-well-being
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prematurt födda barn på samtliga distriktssjukhus vilket har bidragit till en signifikant ökning av 
antalet intagna. Alla distrikt uppvisar stärkt kapacitet att planera, genomföra och följa upp sin 
verksamhet. Sedan baslinjeåret 2016 har andelen assisterade födslar i West Nile ökat från 61 till 67 
procent. På grund av pandemins restriktioner har nivåerna minskat från 70 procent 2018 till 67 
procent 2020.  
 
Stödet genom Världsbanken118 med fokus på resultatbaserad finansiering och systemstärkande 
insatser för mödra- och barnhälsovård bidrar till nationella prioriteringen att expandera 
resultatbaserad finansiering av primärhälsovård. Insatser som initialt försenades och påverkades av 
pandemins restriktioner bidrar nu till att öka utbudet och användandet av grundläggande 
hälsotjänster. Insatsen är omfattande och når 1423 vårdinrättningar i 131 av Ugandas 136 distrikt. 
Portföljens relevans för målet bedöms vara hög men statens bristande finansiering av hälsosektorn 
är en central utmaning för samtliga aktörer inom hälsoområdet. En återkommande fråga är i vilken 
utsträckning givare ska fortsätt finansiera grundläggande hälsotjänster.  

Mål 3.2: Ökad tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen går bakåt. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är 
fortsatt kontroversiellt och emellanåt mycket känsligt i Uganda. Den samlade oppositionen mot SRHR 
växer och är mer välorganiserad och utgör utmaningar för måluppfyllelse, samtidigt som pandemin 
och nationella restriktioner medför negativa konsekvenser för SRHR. 

Fertiliteten är fortfarande hög, i genomsnitt 5,4 barn per kvinna119.  Detta bidrar till att kvinnor i 
genomsnitt får två fler barn än de önskar och att cirka en miljon graviditeter per år är oplanerade. 
Uganda har gjort internationella åtaganden genom det globala initiativet för familjeplanering FP2030, 
med avsikt att öka prevalensen till 39,6 procent fram till 2025 120 .  

Restriktioner under pandemin har lett till en ökning av könsrelaterat våld, tonårsgraviditeter och 
barnäktenskap. Tillgång till SRHR-tjänster har försämrats för framförallt för ungdomar och HBTQ 
personer. Utveckling av policys och riktlinjer för SRHR och ungdomshälsa om vilka det genomfördes 
en översyn och revision 2016. Ett ramverk för sexualundervisning lanserades 2018 stoppades av 
religiösa och kulturella ledare. Regeringens ansträngningar och konsultationer med religiösa och 
kulturella ledare har get goda resultat. Beslut har fattats i november 2021 av Högsta domstolen i 
Kampala att en Comprehensive sexuality education policy ska tas fram inom 2 år.121 

Det finns ett fortsatt behov av att förbättra kvalitet och tillgång till SRHR-tjänster och arbete med 
attitydförändringar. 

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Fem insatser122 levererar direkt mot strategimålet, varav en  
från stödområde 2. Portföljen är välbalanserad med insatser med fokus på tillgång till SRHR tjänster, 
information och påverkansarbete partners ur både lokala civilsamhället, INGO’s och multilaterala 
organisationer.  

Genom ny insats med fokus på påverkansarbete har avtalspartner CEHURD lyckats stärka samarbetet 
mellan likasinnade civilsamhällesorganisationer i Uganda samt identifierat förändringsaktörer på 
distriktsnivå.123 Långsiktigt påverkansarbete har resulterat i två viktiga domstolsbeslut de senaste två 

 
118 10191 - World Bank Reproductive, Maternal and Child Health Services 2017-21 
119 UDHS 2016. Uganda 2016 Demographic and Health Survey - Key Findings (dhsprogram.com) 
120 Ugandan Government FP2030 Commitments. Uganda-FP2030-commitment.pdf 
121 CEHURD. Court ruling in the Comprehensive Sexuality Education Case. Publications - CEHURD (16 Nov 2021) 
122 Insatsnummer :51180092 - JAS programme, 11709 - JPGBV, 51180090 - SRHR Umbrella, 14447 - NTIHC, 12835 - MIRP 
123 Insatsnummer : 51180092 - JAS programme. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/SR245/SR245.pdf
https://fp2030.org/sites/default/files/Uganda-FP2030-commitment.pdf
https://www.cehurd.org/publications/download-info/court-ruling-in-the-comprehensive-sexuality-education-cse-case/
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åren. Ett domstolsbeslut vid författningsdomstolen ålägger regeringen att tillse att alla kvinnor som 
drabbas av svår eller problematisk förlossning ska erbjudas gratis vård vid alla offentliga 
akutsjukvårdsinrättningar. Samma domstol slog också fast att tillgången till mödrahälsovård i alla 
offentliga vårdinrättningar är en universell rättighet och ska respekteras av regeringen.124 I domen 
som ovan nämns Comprehensive Sexuality Education menade domarna att ordet ”comprehensive” 
som tidigare tagits bort från alla sexualundervisningsdokument, på grund av motstånd till att HBTQ-
rättigheter ingår, inte ska sätta käppar i hjulet utan det är innehållet i policyn/dokumenten som är 
viktigast.125 

Inom samarbete med FN om att förebygga könsrelaterat våld är fokus att stärka kulturella och 
religiösa ledares roll om att förändra sociala normer. Fyra kulturella institutioner har implementerat 
en SRH/HIV/GBV-action plan.  Inter religious Council Uganda (IRCU) har tagit till sig ett pastorsbrev 
om upprätthållande av SRH/HIV/GBV-program inkluderat covid-19 riskhantering.126 

Sida är en av få givare som jobbar med SRHR i Uganda. Samtidigt går policymässigt utvecklingen inom 
SRHR endast mycket långsamt. Det finns en allt starkare och mer organiserad opposition som hotar 
sexualundervisning, vill förbjuda abort, minska tillgång till och information kring preventivmedel och 
förespråkar starkare fokus på kärnfamiljen. Detta kan påverka strategins resultat och måluppfyllelse.  

Mål 3.3: Ökad hälsomässig motståndskraft och social trygghet för barn 
 2019  2020  2021 

Utvecklingstrend      

Sida bedömer att utvecklingen går bakåt.  Rätten till social trygghet tillgodoses i mycket begränsad 
utsträckning i Uganda, med huvudsakligt fokus på pensioner till äldre över 80 år. Endast fyra procent 
av ugandiska hushåll mottog någon form av social assistans (mat, kontanter el. ”in-kind”) i mars/april 
2021 och endast en procent av hushållen mottog direkt kontantstöd.127 En ambitiös nationell policy 
finns men ansvarigt ministerium saknar kapacitet. Systemutveckling tar lång tid och finansiering av 
sociala trygghetssystem prioriteras ej.  I och med utbredd barnfattigdom är konsekvenserna  av 
pandemin stora. System- och resursbrister och adaptiva system saknas för att möta behov som 
uppkommer vid chocker. Den ugandiska regeringen har en insikt av vikten att utveckla nationella 
skyddsnät. Ovillkorat kontantstöd accepteras dock inte trots evidens som visar på god effekt.  

 2019  2020  2021 

Relevans      

Sida bedömer att portföljen är relevant. Insatser genom WFP och UNICEF i West Nile128  bidrar 
huvudsakligen till målet. Insatsens integrerade ansats med fokus på flyktingars och värdsamhällens 
motståndskraft bidrar till måluppfyllelse inom andra strategiområden till exempel mål 2.3. Andra 
insatser med exempelvis mer uttalat hälsofokus eller resiliensmål bidrar även till detta mål. Insatsen 
genom WFP och UNICEF har störst volym i strategins portfölj. 

Sida är en tongivande partner inom social trygghet och stödjer det program som lyckats driva igenom 
ovillkorat kontantstöd för att lindra effekten av pandemin och dess restriktioner. I en kontext där 
andra initiativ abrupt stängts ned har detta bidragit till ett lyckosamt resultat. Det akuta 
kontantstödet till gravida och ammande kvinnor, samt barn under två år möjliggjordes genom 
flexibel om programmering i och med pandemin och nådde 57,624 mottagare under 2021 och 62,261 
under 2020. Efter en segdragen förankringsprocess med regeringen kring det initialt planerade 
långsiktiga barn- och nutritionskänsliga kontantstödet, inleddes genomförandet i december 2021 
efter en uppmärksammad lansering.129 Kontantstödet på 14 dollar/månad under 30 månader, ges till 
hushåll med gravida och ammande kvinnor, samt barn yngre än två år kombineras med 

 
124 Decree for the Constitutional Petition No. 16 of 2011. 2020: Publications - CEHURD 
125 JAS programme.  Court ruling in the Comprehensive Sexuality Education case. 2021: Publications - CEHURD 
126 11709 - JP GBV – Progress report presented at steering committee meeting 14 Dec 2021. 
127 World Bank, 2021. Uganda Economic Update 18th Edition: Putting Women at the Center of Uganda’s Economic Revival. (2022-01-14) 
12811739 WFP - UNICEF Joint Programme on Social Protection in Uganda 2019-2024 
129 ReliefWeb, 2021.   

https://www.cehurd.org/publications/download-info/decree-for-the-constitutional-petition-no-16-of-2011/
https://www.cehurd.org/publications/download-info/court-ruling-in-the-comprehensive-sexuality-education-cse-case/
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/099100011302141746/p1748840506ccf0da0ba0d08902edcbc883
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utbildningsinsatser kring hälsa och nutrition, samt stöd till småskaligt jordbruk. Ekonomisk 
inkludering stärks. Insatsen väntas även resultera i förbättrad hälsa och nutrition.  Insatsen bidrar till 
evidens för stärkande av nationella sociala trygghetsprogram och genomslag på barns 
nutritionsstatus under de kritiska första 1000 dagarna barnets liv. I insatsen ingår att stärka 
deltagande distrikts kapacitet att leverera välplanerad adekvat vård och nutritionsinsatser i 
samarbete med UNICEF. 

4. Implikationer och rekommendationer 

Sidas övergripande bedömning är att svenskt utvecklingssamarbete i Uganda har gjort och gör 
skillnad för människor som lever i fattigdom och för de allra mest sårbara. För att bibehålla 
effektivitet och fokus på de allra fattigaste och mest sårbara i en kommande strategi behöver 
följande oroande trender studeras närmare: 

• Ugandas snabbt växande befolkning varav 50 procent är under 15 år.  Befolkningen under 25 år 
uppgår till hela 70 procent och en folkökning på 3,4 procent.  

• Låga/oförändrade och i vissa fall minskande offentlig finansiering inom de sociala sektorerna 
samtidigt som sociala utmaningar och utsatthet ökar.  

• Den omfattande korruptionen som återfinns i alla delar av samhället och som förstärks av 
genomgripande korruption under valprocessen, inklusive röstköp. I kombination med 
resurssvaga institutioner innebär detta betydande hinder för utveckling.  

• Stor sårbarhet för externa chocker. En betydande del av den ugandiska befolkningen lever i eller 
nära fattigdomslinjen, med risk att falla i fattigdom. Detta blev tydligt under covid-19 och 
förstärks ytterligare av att en majoritet av Ugandas 1,5 miljoner flyktingar är alltjämt beroende 
av humanitärt bistånd.   

• Den växande ojämlikheten med stora regionala skillnader. Vidare är skillnaderna mellan stad och 
landsbygd stora, där landsbygden släpar efter. Dock ser vi en ökande andel fattiga i urbana 
områden. 

• Den negativa demokratiska utvecklingen, som beskrivs ovan.  

En utveckling som kan påverka förutsättningarna för svenskt bistånd till Uganda är den ugandiska 
regeringens uttalade ambition att stärka insyn och kontroll över utvecklingssamarbeten och 
biståndsflöden. Bland annat har detta manifesterats i nya direktiv från landets finansminister till 
utvecklingspartners. Vid sidan av berättigade frågor om biståndseffektivitet och regeringens behov 
av information är den allmänna tolkningen att direktiven också syftar till att ge regeringen ett direkt 
och avgörande inflytande över omvärldens stöd till civilsamhället. I skrivande stund är det 
fortfarande oklart hur hårt regeringen är beredd att driva frågorna.  

 

4.1 Implikationer 
Sidas bedömning är att förändringarna i strategikontexten inte är av en sådan art att det föranleder 
några omedelbara förändringar i strategiinriktning. Insatsportföljen är i linje med prioriteringar i 
strategin och förändringsteori. Mot bakgrund av den negativa demokratiska utvecklingen och det 
krympande utrymmet för civilsamhället ser vi behov av att se över ansats och utformning av stöd till 
civilsamhällesaktörer, liksom till valreformer. Sida ser möjligheter att förstärka och fördjupa 
integreringen av demokrati- och/eller rättighetsfrågor inom övriga strategiområden – jämlik hälsa, 
inkl. SRHR, miljö och klimat samt inkluderande ekonomisk utveckling.  

Att strategiportföljen är väl konsoliderad och i stort sett fullt utbyggd möjliggör ett större fokus på 
utveckling av Sidas roller inom innovation, facilitering samt normativ dialog. Under den resterande 
strategiperioden kommer Sida exempelvis att:   
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1. Fortsätta ansträngningar att stärka fattigdomsfokus och  integrera risk, sårbarhet och 
resiliens i portföljen. Vi har redan kommit långt i arbetet med att möjliggöra utveckling som 
prioriterar de allra fattigaste. Genom dialog ska vi vidare vägleda partners i ett stärkt fokus 
på de allra fattigaste och mest sårbara.  

2. Stärka Ambassadens arbete med normativ dialog genom det ambassadgemensamma dialog- 
och kommunikationsarbetet. Särskild prioritet ska ges till demokrati och mänskliga 
rättigheter samt att stärka miljö- och klimatintegreringen, inkl. biologisk mångfald.   
Synergier med, för Uganda relevanta, geografiska och tematiska strategier omhändertas i 
syfte att stärka de svenska budskapen. 

3. Fortsatt stärka arbetssätt som bidrar till innovativa och lokalt förankrade lösningar med 
utgångspunkt i förståelse kring partners syn på innovation och behov för att kunna arbeta 
innovativt. Vi bidrar till förutsättningar som möjliggör för partners att tänka och arbeta 
innovativt. Genom katalytiskt bistånd bidrar vi till Agenda 2030 och gynnar de allra fattigaste 
och mest sårbara.  

4. Stärka den svenska närvaron och rösten inom resiliens och nexus hum/utveckling, bland 
annat genom att ta en aktiv/ledande roll i givarsamordningen kring dessa frågor. 

4.2 Rekommendationer 
I nuvarande strategi fokuseras arbetet mot flyktingmottagande regioner och värdsamhällen. Denna 
fokusering är fortsatt aktuell och föreslås kvarstå oförändrad i kommande strategi. I dessa områden 
är kvinnor, unga och barn särskilt utsatta. Uganda har en kraftigt växande befolkning med ökade 
utmaningar för de fattiga. i synnerhet unga. Den negativa demokratiska utvecklingen och det 
krympande utrymmet för civilsamhället ställer vidare nya krav på utvecklingssamarbetet. Trenden är 
även intimt sammankopplad med och har förstärkt korruption och bristande transparens vilket 
måste tas i beaktande i utformandet av en ny strategi.  

Sida föreslår att förstärka och fördjupa integreringen av demokrati- och/eller rättighetsfrågor inom 
övriga strategiområden i kommande strategi. Det är viktigt att utvecklingssamarbetet flexibelt och 
ändamålsenligt kan anpassas till rådande omständigheter. Huvudsakliga samarbetspartners 
rekommenderas även fortsatt vara organisationer i det civila samhället, samt multilaterala och 
internationella organisationer. Potentialen i arbetet med bredare ekonomiska relationer måste tas 
tillvara. Ugandas progressiva flyktinglagstiftning möjliggör investeringar i hållbara lösningar för 
människor på flykt. Dessa ansatser riskerar att äventyras i takt med att givarländernas bidrag till 
flyktingmottagandet minskar. Fortsatta prioriteringar i linje med CRRF bör beaktas i utformandet av 
en kommande strategi.  

Ugandas behov är stora inom samtliga områden. Sidas verksamhet föreslås fokuseras till de områden 
där vi som aktör kan göra störst skillnad för fattiga och sårbara människor och för Sverige 
prioriterade frågor. Vi har undersökt behov och konsekvenser av förändrade stödområden, utifrån 
svenskt mervärde samt i förhållande till andra givares verksamhet. Sida bedömer att samtliga tre 
stödområden i nuvarande strategi är relevanta, men att de bör renodlas i enlighet med 
Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Bedömningen är att detta 
även leder till ökad effektivitet och möjlighet till större genomslag genom såväl finansiering som 
normativ dialog.  

Sida föreslår därför att nuvarande stödområde Miljö, klimat och inkluderande ekonomisk utveckling 
ersätts med Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser. 
Förslaget syftar till att skärpa fokus på miljö och klimat. Hållbar ekonomisk utveckling tonas därmed 
ner något men föreslås finnas kvar i form av ett underliggande strategimål. Detta då det finns starka 
synergier att tillvarata inom exempelvis arbetet med hållbar ekonomisk utveckling och ett hållbart 
nyttjande av naturresurser, i synnerhet i ljuset av Ugandas växande befolkning. Sida förslår vidare att 
jämställdhet och resiliens tydligt och uttalat integreras som perspektiv i samtliga stödområden, 
varför jämställdhet inte ligger i rubrik i stödområde 1. De tre stödområden som föreslås nedan är 
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ömsesidigt stärkande och det finns potential att fortsatt bygga en portfölj med starka synergier samt 
omhänderta utmaningar som löper mellan flera tematiska områden. I framtagandet av strategimål är 
det vidare av vikt att tillse fokus och flexibilitet för ökad effektivitet i genomförandet. Nedan följer 
förslagna stödområden samt önskvärd inriktning:  

1. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
Förslag på inriktning: Utvecklingssamarbetet föreslås bidra till förbättrade och jämställda 
förutsättningar för rättighetsbärare att utkräva ansvar, för röst-bärare att agera inom ett fritt 
demokratiskt utrymme, liksom för ansvarsbärare att leva upp till sina åtaganden och leverera 
grundläggande samhällstjänster på ett jämställt och inkluderande sätt. Utvecklingssamarbetet ska 
bidra till att stärka jämställdhet och konfliktprevention och -hantering. 

2. Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser 
Förslag på inriktning: Utvecklingssamarbetet inom detta stödområde föreslås bidra till hållbart 
nyttjande och förvaltning av naturresurser, biologisk mångfald och ekosystem; stärkt motståndskraft 
och anpassningsförmåga mot klimatförändringar, miljöpåverkan och naturkatastrofer samt hållbara 
energisystem. För att bygga motståndskraft samt bidra till en jämställd och hållbar ekonomisk 
utveckling är det viktigt att Sverige fortsatt stödjer en produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor, hållbart företagande samt ökad social trygghet för de mest utsatta.   

3. Jämlik hälsa, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
Förslag på inriktning: Utvecklingssamarbetet inom detta stödområde föreslås kvarstå med fokus på 
förbättrad, jämställd och jämlik tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård, samt ökad tillgång till 
och respekt för SRHR. Systemstärkande insatser bör prioriteras och dialog samt påverkansarbete 
kring tonårsgraviditeter, könsrelaterat våld, samt sexualundervisning bör stärkas. En utökad 
målgruppsfokusering på ungdomar bör eftersträvas samt bibehållet fokus på kvinnor, barn och 
diskriminerade och utsatta grupper, såsom HBTQ-personer. Transformativt jämställdhetsarbete bör 
vara mer framträdande i kommande insatser och lyftas tydligare i dialog med partners.  
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1 Bilaga 1 – Fördjupad strategirapport Uganda 

 

Tabell 1. Antalet insatser samt volym till adresserade Globala mål 

SDG 
No of Contributions 
from Disbursed Disbursed Amount (SEK) 

5 - Gender Equality 11 361 276 141 

3 - Good Health and Well-being 7 316 178 818 

16 - Peace and Justice Strong 
Institutions 6 58 312 444 

10 - Reduced Inequality 4 124 178 818 

99 - Not applicable 3 873 149 

17 - Partnerships to achieve the Goal 2 36 126 589 

2 - Zero Hunger 2 171 000 000 

13 - Climate Action 2 36 126 589 

1 - No Poverty 2 118 500 000 

7 - Affordable and Clean Energy 2 11 126 589 

6 - Clean Water and Sanitation 1 85 000 000 

9 - Industry, Innovation and 
Infrastructure 1 7 500 000 

4 - Quality Education 1 85 000 000 

8 - Decent Work and Economic Growth 1 32 500 000 

 
 
 
 
Tabell 2. Antalet insatser och utbetalade medel 2018-2021 
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Tabell 3. Volymfördelning stödområden 2018-2021 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Partnerkategori per stödområde 2021 

 

 

 


