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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Strategirapportens syfte är att rapportera Sidas strategigenomförande till regeringen. 
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. 
Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje 
strategi och drar även framåtblickande slutsatser. 

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten 
ska redovisa, analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna 
strategimål1 samt redogöra för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska 
rapporten redovisa förändringar i förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av 
strategirapporter: Strategirapport år 1, årlig strategirapport och fördjupad strategirapport.  

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. 
Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående 
strategi (i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den 
förändringsteori som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt 
hur verksamheten ska genomföras och följas upp under strategiperioden.  
 

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

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad 
översyn genomförts. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategi-
genomförandet som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska 
sammanfatta genomförandet av hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) 
samt ge tydliga rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade 
strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens 
anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 
senaste strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid 
tillfället för strategirapportens framtagande (t.ex. rapportering, reserapporter, studier, 
utvärderingar, analyser och anteckningar från partnermöten).                                                                                                      

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en 
översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin 
genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 
implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som Sida vill lyfta till UD. 

 

 

 

1 I de tidigare resultatstrategierna används begreppet resultat. Denna rapport använder genomgående 
begreppet strategimål i linje med nya riktlinjer för strategier. I resultatstrategierna är resultaten klustrade kring 
resultatområden. Denna rapport använder dock genomgående begreppet stödområde. 
2 Dvs. från strategins början fram till 15/3. 
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Trafikljusbedömningar 

Trafikljusen är ett signalsystem som sammanfattar och motiverar Sidas nulägesbedömning av 
strategigenomförandet. Olika aspekter av strategigenomförandet bedöms i strategirapporten för att 
ge en bild av trender i utvecklingen och relevansen av verksamheten. Bedömningen består av ett 
färgsatt trafikljus samt en motivering.  

Trafikljus för utvecklingstrend 

Grön: Utvecklingen går framåt Gul: Utvecklingen har ingen 
tydlig riktning 

Röd: Utvecklingen går bakåt 

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
framåt.  

I förhållande till 
strategimål/strategi har 
utvecklingen i kontexten ingen 
tydlig riktning.  

I förhållande till 
strategimål/strategi går 
utvecklingen i kontexten 
bakåt.  

 

Strategin och dess strategimål anger vad Sidas arbete ska bidra till under en angiven strategiperiod 
och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. Trafikljusbedömning för 
utvecklingstrend används för att få en snabb uppfattning om utvecklingstrender i de kontexter och 
tematiska områden där Sida är aktiv.   

Sidas insatser och aktiviteter kan vara med och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi 
är aktiva, men trender handlar 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. Effekten av Sidas arbete bedöms alltså inte i detta trafikljus. 

Trafikljus för portföljens relevans 

Grön: Portföljen är relevant Gul: Portföljen är delvis relevant Röd: Portföljen är inte relevant 

Portföljen svarar upp mot 
behoven i kontexten, 
strategins mål samt uppnår 
resultat enligt insatsernas 
mål.  

Portföljen svarar delvis upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål samt uppnår resultat för en 
större del av insatsernas mål.  

Portföljen svarar inte upp mot 
behoven i kontexten, strategins 
mål och/eller uppnår inte 
resultat enligt insatsernas mål.  

 

Sida utvecklar och anpassar löpande strategiportföljerna för att upprätthålla en relevant och väl 
avvägd portfölj. Sida anpassar portföljen genom att förhålla sig till utvecklingsutmaningar i respektive 
kontext, aktuell styrning samt genom att säkerställa att insatser och aktiviteter bidrar eller förväntas 
bidra till resultat. Trafikljusbedömningen beaktar och utgår från dessa tre aspekter. 
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1. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 
sammanfattning 

 
SRHR och kvinnor och barns hälsa  Utveckling  Relevans 

Minskat antal oönskade graviditeter      

Förbättrad tillgång till säker och laglig abort      

Färre barn smittade med hiv      

Hälsa och SRHR för unga kvinnors, män och hbtq-personer       

Ungdomar fattar informerade beslut om sin sexualitet       

Minskat antal nya hiv-infektioner      

Förbättrad tillgång till SRHR      

Stärkta hälsosystem för ökad tillgång till SRHR      

Tillgång till hälsotjänster för kvinnor och barn      

Ökad användning av statistik och evidenbaserad info      

Ökad transparens, deltagande och ansvarsutkrävande      

Ökad kunskap om hållbara och rättvisa hälsosystem      

Stärkt jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga 
rättigheter 

     

Förebyggande barnäktenskap, FGM, GBV      

Stärkta mänskliga rättigheter hbtq-personer      

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
3700 MSEK3 

Utbetalat belopp hittills:  
3380 MSEK 

Antal insatser 2021 
20 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Nyckelindikatorer för strategin rör sig försiktigt framåt i regionen, såsom mödradödlighet, 
sexualundervisning (comprehensive sexuality education, CSE) och nya fall av hiv bland unga. Det finns 
progressiva normativa ramverk för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Afrika, 
söder om Sahara, inte minst genom det så kallade Maputoprotokollet.4 Implementering och 
uppföljning av dessa åtaganden och ramverk är dock bristfällig. Diskriminerade och stigmatiserande 
lagar, normer och praktiker som rör hbtq-personer rättigheter, ungas sexualitet, sexualupplysning 
och abort fortsätter att utgöra stora hinder för alla människors åtnjutande av SRHR. Den brittiska 

 

3 Strategibeloppet ökade från 3240 till 3700 MSEK i och med beslutet (2022-12-22) om förlängning av strategin 
4 Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa (Maputo 
Protocol Text). African Union; 2003.  

https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf
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regeringen annonserade under 2021 att man under året frångår 0,7-procentsmålet av BNI till 
bistånd. Sedan dess har UNFPA Supplies aviserat en neddragning om 85 procent5 och kärnstöd till 
UNAIDS och UNICEF dras ner med 80 respektive 60 procent. Installationen av den nya 
administrationen i USA i januari 2021 och återkallandet av MCP/PLGHA6 innebär dock en ljusning 
med stor inverkan på finansieringen av SRHR-tjänster.   

Den demokratiska utvecklingen i Afrika, söder om Sahara, har varit turbulent de senaste åren och för 
många länder har den gått i fel riktning.7 Konservativa rörelsers motstånd mot SRHR har intensifierats 
i Afrika, där aktörer som Family Watch International till exempel organiserar högnivåmöten med 
afrikanska ledare om metoder för att motarbeta sexualundervising och abort.8  

Covid-19 har medfört att underfinansiering av SRHR har förstärkts. Nedstängningar har försämrat 
ungas och gravidas tillgång till SRHR samt ökat deras risk att utsättas för sexuellt och könsbaserat 
våld och barnäktenskap. Covid-19 har även påverkat leverantörskedjor av läkemedel mot hiv, för 
medicinsk abort och preventivmedel i negativ riktning.9 

Pandemin har bidragit till ökad solidaritet mellan länder i regionen kring frågor som rör hälsa, med 
ett starkt ledarskap från Afrikanska smittskyddsinstitutet och genom etableringen av ett afrikanskt 
läkemedelsverk. Detta skapar medvind för regionalt samarbete, ökad harmonisering och integration 
kring hälsofrågor inklusive SRHR. Många av AU:s medlemsstater har mobiliserat mot ojämlikhet i 
tillgång till vaccin mot covid-19, vilket skapat en ny solidaritet bland AU:s medlemmar, som även 
skapar goda förutsättnignar för samverkan inom andra områden inklusive SRHR. Den ojämlika 
vaccintillgången har dock samtidigt urholkat legitimiteten för aktörer i nord att föra dialog och bygga 
partnerskap inom SRHR på kontinenten. Team Europa-ansatsen på regional och bilateral nivå har 
under 2021 gått från idé till konkreta planer. TEI skapar nya möjligheter för ökad samverkan och 
samordning mellan EU/INTPA och EU:s medlemsländer.  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

 

5 Statement on UK government funding cuts. UNFPA; 2021. 
6 Mexico City Policy/Protecting Live in Global Health Assistance. White House, 2017. 
7 Autocratization Turns Viral. Democracy Report 2021. V-Dem Institute; 2021. 
8 Power Over Rights: Understanding and countering the transnational anti-gender movement. CRFP; 2021. 
9 Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-
income and middle-income countries: a modelling study. The Lancet Global Health; 2020 
10  Financing Global Health | IHME Viz Hub (healthdata.org). Retrieved Januari, 2022.  
11 Annual Tracking Report 2019-20. Countdown 2030 Europe; 2021.   
12 Donors Delivering for SRHR 2021. EPF & DSW; 2021 
13 Sveriges hälsobistånd 2020: statistikrapport. Regeringskansliet; 2021 

De fem största bilaterala givarna inom 

hälsa (i vid mening) i Afrika, söder om 

Sahara år 2018 (senaste året det finns data) 

var: USA, UK, Gates Foundation, Tyskland 

och Japan10.  

Följande EU strategier är relevanta för SRHR-strategin: 

EU Consensus on Development (2017) 

EU Gender Action Plan 2021-2025 

EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-
2024 

Enligt en rapport av nätverket Countdown 203011 var Sverige (€130 373 540) den fjärde största givaren 

inom EU/EES till SRHR år 2019 efter UK (€ 414 632 655), Norge (€ 183 848 622) och Holland (€ 144 

581 714). Även rapporten Donors Delivering for SRHR rankar Sverige som fjärde störst i EU/EES år 201912. 

Sveriges egen beräkningsmodell för SRHR-stöd visar dock att det svenska totala biståndet till SRHR under 

2019 uppgick till 2 979 MSEK (ca € 296 417 000) år 2019 och 3 177 MSEK år 2020.13 

  Tabell 1. Givarkontext 
 

 

file:///C:/Users/fhaggstr/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Power%20Over%20Rights:%20Understanding%20and%20countering%20the%20transnational%20anti-gender%20movement
https://vizhub.healthdata.org/fgh/
https://www.countdown2030europe.org/storage/app/media/uploaded-files/Annual%20Tracking%20Report%2019-20%20-%20web.pdf
https://donorsdelivering.report/wp-content/uploads/2021/09/DD_Report_2021.pdf
https://www.regeringen.se/49e309/contentassets/5c9407dbf94a43bd9018344815dd0767/sveriges-halsobistand-2020---statistikrapport.pdf
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Avsaknad av vedertagen definition för en regional ansats försvårar möjligheterna att sammanställa 
jämförbar data över storleksordning av regionala SRHR-givare. Av de fem största givarna till hälsa i 
Afrika är USA är den avsevärt största med en volym på cirka 43 400 MSEK till SRHR under 2019.14 
Som noterats ovan möjliggör den nya amerikanska administrationen ett tätare samarbete.  En 
betydande del av bilaterala medel kanaliseras vidare genom de tre stora globala 
finansieringsmekanismerna Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM), den globala 
finansieringsfacilteten (GFF) samt den globala vaccinalliansen GAVI. För SRHR-strategin är dessa 
aktörer viktiga att söka synergier med, men de återfinns inte i tabellen.  

EU är Sveriges viktigaste utrikes- och biståndspolitiska arena, och EU-kommissionen, tillsammans 
med medlemsländerna, är den största finansiären av utvecklingssamarbete. SRHR-teamet bidrar 
redan idag till en Team Europe-insats där EU tillsammans med medlemsländerna stöder Africa CDC 
för att stärka AU:s covid-19-strategi. Tydliga synergier finns även mellan den Sidafinansierade FN-
gemensamma insatsen 2gether 4 SRHR och EU-initiativet Spotlight (€ 250 miljoner programmeras i 
regionen) som under året arbetat integrerat för bättre komplemetaritet och utväxling. Regionala 
SRHR-teamet har sedan 2019, inom ramen för Sverigelaget, drivit på för ett närmare samarbete med 
EU-kommissionen i Bryssel och EU-delegationen i Addis Abeba kring regionalt SRHR. Regionala SRHR-
teamet samordnar tillsammans med  DG International Partnerships (INTPA) arbetsgruppen som 
utvecklar ett regionalt Team Europa-initiativ med fokus på SRHR. I gruppen ingår Tyskland, Frankrike, 
Nederländerna, Finland, Belgien, Irland, Danmark och Tjeckiska Republiken. Regionala SRHR-teamet 
har även engagerat sig i ytterligare två regionala TEI, ett intiativ som syftar till ökad kapacitet för 
läkemedel och vaccinproduktion, där synergier söks med Läkemedelsverket, samt ett initiativ som 
syftar till att stärka nationella folkhälsomyndigheters kapacitet, där synergier söks med 
Folkhälsomyndigheten 

Sida har, som en av få givare med omfattande regionalt stöd och närvaro i kontexten, prioriterat 
givarsamordningen för att moblisera ökat engagemang kring SRHR och driver tillsammans med 
Packard Foundation ett nätverk av aktörer, såväl multilaterala, bilaterala som filantroper. Nätverket 
skapar möjligheter till gemensam analys och samordning av strategier och program, samt ökat 
genomslag i dialogarbetet, något som blivit allt viktigare. SRHR-teamet deltog under 2021 i 
diskussioner med andra avdeleningar och enheter på Sida (AFRIKA, SOCIAL/GLOBAL och GARANTI) 
kring möjlighet att ta fram en volymgaranti för preventivmedel och abortprodukter. På sikt skulle 
Sidas garantiverksamhet kunna användas för att mobilisera regionala resurser via utvecklingsbanker, 
för offentliga investeringar inom hälsosektorn. Garantiinstrumentet är ett verktyg vars relevans ökat 
givet risken för minskade resurser som följd av covid-19.  

Sida ser fortsatt Sverigelaget som avgörande för att driva SRHR-agendan samstämmigt genom att  
koppla samman global, regional och bilateral nivå, och nära dialog sker med UD och Sida, men även 
ambassaderna i regionen, framförallt de regionala hubbarna Addis Abeba, Nairobi, Pretoria och 
Abuja, men även representationerna i Bryssel, New York och Geneve. 

 

14 Generation Equality? Trends from a decade of donor funding for SRHR. Donor Tracker; 2021. 

Status på EU-gemensamprogrammering/WBT:  DG INTPA:s regionala Team Europa-initativ (TEI) är 

under utveckling. Teamet fortsätter driva denna process framåt, med störst tonvikt på TEI för SRHR, men 

även TEI för läkemedel och lokal produktionskapacitet samt TEI för att stärka nationella 

folkhälsomyndigheters kapacitet. Konceptpapper för TEI SRHR godkändes av EU:s GD-krets i december 

2021 och målsättning är att ha ett program på plats under 2022.  

https://donortracker.org/insights/generation-equality-trends-decade-donor-funding-srhr
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2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Att söka synergier med andra svenska strategier för utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd 
med bäring på SRHR är avgörande för att den regionala SRHR-strategin ska kunna påverka den 
afrikanska och internationella normativa policyutveckling. Vidare är det viktigt att koppla ihop den 
globala, regionala och bilaterala nivån för att få ett ökat genomslag i Sverigelagets SRHR-arbete, inte 
minst för att säkerställa och följa upp att resultat av EU-/FN-förhandlingar i New York, Bryssel och 
Geneve får genomslag i praktiken. Den regionala Team Europa-ansatsen har även ett särskilt fokus på 
komplementaritet med nationella Team Europa-ansatser. SRHR ingår för närvarande som en 
prioritering i 9 av EU:s bilaterala fleråriga vägledande program (MIP) för utvecklingssamarbete i 
Afrika. Utav dessa har Sverige bilateralt samarbete med Demkoratiska republiken Kongo, Etiopien, 
Uganda, Zambia och Zimbabwe.15 

Inom ramen för det nuvarande strategigenomförandet finns beröringspunkter med Strategin för 
utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021, Strategin för stöd till 
forskningssamarbete 2015-2021, ett flertal av de globala strategierna,16 och de 15 bilaterala 
strategier i Afrika, där samtliga nu inkluderar SRHR som ett mål under hälsa, jämställdhet och/eller 
MR. Som del av strategiförslagsprocessen, genomförde regionala SRHR-teamet en enkätstudie med 
övriga svenska utlandsmyndigheter med biståndsverksamhet i regionen för att bättre förstå deras 
tematiska och funktionella prioriteringar för att identifiera synergier. Baserat på enkäten ligger Sidas 
fokus på att stärka synergier mellan den regionala SRHR-strategin och bilaterala strategier i 
dialogarbetet. Särskilt fokus bör läggas på prioriterade regionala normativa ramverk såsom 
Maputoprotokollet samt stärkt erfarenhetsutbyte kring gemensamma utmaningar, till exempel 
hbtqi-personers rättigheter och ungdomars SRHR. 

Synergier har även sökts i relation till ett antal multilaterala strategier som Utrikesdepartementet 
ansvarar för (UNFPA, UNAIDS, GFTAM, GAVI, UNDP) samt strategier som Socialdepartementet 
(WHO) och Utbildningsdepartementet (UNESCO) ansvarar för. Givet den stärkta 
trippelnexusansatsen och ett ökat fokus på SRHR-behov hos migranter, flyktingar och internflyktingar 
har arbete påbörjats för att även söka synergier med den nya strategin för Sveriges humanitära 
bistånd genom sida 2021-2025. Ett exempel på hur på hur strategigenomförandet kompletterar det 
humanitära biståndet är 2gether 4 SRHR-programmet som sedan juni 2021 expanderat sitt 
trippelnexusarbete, med ett stark fokus på nödvändiga hälsotjänster i humanitära situationer (MISP). 
Genom programmet stöttas kartläggning av hur kontinentala och regionala humanitära ramverk 
inkorporerar SRHR och utvalda länder ges stöd för att öka resiliensen i hälsosystemen och integrera 
SRHR-interventioner i humanitära beredskapsplaner för att säkerställa att detta är prioriterat innan, 
under och efter en humanitär katastrof.17 

Under 2021 etablerade Sida en regional hubb för demokrati och mänskliga rättigheter vid UM i 
Pretoria, och delar av det regionala SRHR-teamet har lokaliseras dit. Detta skapar starkare 
förutsättningar för synergier mellan Demokratisatsningen och en ny regional SRHR-strategi för att 
säkerställa att verksamheten i sin helhet bidrar till demokratisk utveckling och respekt för mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer. 

 

15 Mailkorrespondens med DG INTPA, 2022-02-07. (UM2021/22683/LUSA) 
16 Strategin för utvecklingssamarbete med Afrika söder om Sahara 2016-2021; Strategin för globala 
utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018-2022; Strategin för utvecklingssamarbete för global 
jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018-2022; Strategin för utvecklingssamarbete avseende 
arbete med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018-2022; Strategi för stöd till 
forskningssamarbete 2015-2021 
17 2gether 4 SRHR 2020 Annual Narrative Report. UNFPA; 2021. s 3. (UM2017/15740) 
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Under strategiperioden har inriktningen flyttats från tidigare regionala strategiers fokus på hiv och 
aids till en bredare SRHR-agenda. Ett ökat fokus ligger nu på uppföljning och den strategiska 
policydialogen. Det senaste året har portföljen stärkts avseende insatser för att bygga 
motståndskraftiga hälsosystem och mänskliga rättigheter, framför allt med fokus på htbqi-personers 
rättigheter. Stort fokus har även legat på att ställa om för att motverka pandemins påverkan på 
grundläggande hälso- och sjukvård, med fokus på SRH-insatser. Även strategins geografiska täckning 
har utvidgats med fler insatser som är aktiva i Västafrika. 

Som tabell 3A visar så återfinns mest resurser och flest insatser i stödområde 1 och 2. Detta beror 
bland annat på att insatser kopplade till social marknadsföring, som syftar till att öka tillgång till SRHR 
produkter, är relativt kostsamma. Vidare har stödet till sexualundervisning, som bidrar till resultat 
inom detta område, ökat kraftigt. Stödområde 3 och 4 utgör en något mindre del av portföljen, vilket 
förklaras av att insatserna framförallt avser normativt arbete och tekniskt stöd, vilket inte kräver 
samma finansiella resurser som insatser som inkluderar modellutveckling av SRHR-tjänster. En ökning 
har skett inom strategiområde 4, genom stöd till FN:s regionala program för att eliminera 
könsstympning samt stöd till ett nytt regionalt program för hbtqi-personers rättigheter tillsammans 
med UNDP. 

Tabell 3A. Utbetalade medel och antal insatser per stödområde 2021. 

Stödområde Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

1 - SRHR och kvinnors och barns hälsa 178,9 13 

2 - Hälsa och SRHR för unga kvinnor, män och hbtq-personer 141,7 17 

3 - Stärkta hälsosystem för ökad tillgång till SRHR 139,9 7 

4 - Stärkt jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter 136,8 10 
 

I strategiimplementeringen så har särskilt fokus lagts på att nå de allra fattigaste och mest sårbara – 
detta i linje med Agenda 2030-principen om att inte lämna någon utanför. Som indikeras i tabell 3B 
så har portföjen främst bidragit till de globala målen för hälsa och välbefinnande och jämställdhet. 
Den har även bidragit till god utbildning för alla samt fredliga och inkluderande samhällen. Som ett 
led i strategiförslagsprocessen identifierades relevanta SDG indikatorer samt tillgänglig 
uppföljningsdata för dessa. Detta kommer användas för att vägleda och följa upp 
strategigenomförandet framöver. 

Tabell 3B. Utbetalade medel och antal insatser per globalt mål (Agenda 2030) 2021 

Mål Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

5 - Jämställdhet 519,0 17,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 497,3 21,0 

4 - God utbildning för alla 73,0 3,0 

10 - Minskad ojämlikhet 12,0 1,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 10,0 1,0 

99 - Ej applicerbart 0,5 2,0 
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Utöver ovan så har det regionala SRHR-teamet omhändertagit de fem perspektiven i 
strategigenomförandet på olika sätt. Rättighetsperspektivet har beaktats, dels genom det ökade 
fokuset på att driva SRHR-frågor genom det afrikanska MR-systemet, dels genom att fokus på 
ansvarsutkrävande stärkts. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar hela portföljen där resultat inom 
SRHR i sin helhet bidrar till den feministiska utrikespolitiken. Här ingår också teamets arbete med att 
ändra diskriminerande sociala normer. Regionen upplever en förhöjd sårbarhet givet 
klimatförändringar och ett ökande antal konflikter. Pandemin förstärker ytterligare sårbarheten. 
Slutsatserna från den fördjupade strategirapporten 2019, samt MDPA:n, har resulterat i ett stärkt 
klimat-, konflikt och resiliensperspektiv, genom ett tydligare fokus på nexus, men även på 
hälsosystems resiliens att bättre motstå såväl klimat- som konfliktchocker. 

På insatsnivå har arbetet mot uppsatta mål påverkats av covid-19 på olika sätt. Många partners har 
behövt omprogrammera för att möta nya behov och utmaningar i kontexten. Utvärderingar och 
fältbesök har försvårats, men har delvis kunnat kompenseras av digitala besök samt av att 
kontraktera lokala konsulter som inte behöver resa över landsgränser. Vissa partner inom 
civilsamhället rapporterar att deras påverkansarbete försvårats i och med att utrymmet för 
civilsamhälleta att agera har krympts på olika sätt, bland annat som ett resultat av covid-19-
responsen. Som illustreras i tabell 4C är det för de flesta insatserna troligt eller mycket troligt att 
målen uppnås. Endast för två av 21 insatser är det ej troligt att målen uppnås. Några nya insatser i 
portföljen har ännu inte bedömts, varför information saknas. Implementeringen av dessa går dock 
som planerat. 

Tabell 3C. Sannolikheten att insatserna når sina mål 

Sannolikhet Utfall 
mnkr 

Antal 

insatser 

Troligt 1427,3 12,0 

Information Saknas 188,0 4,0 

Mycket troligt 684,5 3,0 

Ej troligt 128,0 2,0 

3.2 Stödområde 1: SRHR och kvinnors och barns hälsa 

Mål 1.1: Minskat antal oönskade graviditeter  

Utvecklingstrend  

I Afrika, söder om Sahara, så har andelen oönskade graviditeter per 1000 kvinnor i åldern 15-49 gått 
från 103 i början av 1990-talet till 91 2019, vilket är en minskning på dryga 10 procent. Minskningen 
har dock inte skett lika snabbt som i resten av världen, som dessutom har en betydligt lägre andel 
oönskade graviditeter både idag (64) och under referensåren på 1990-talet.18 EAC har tagit fram ett 
RMNCAH/HIV/AIDS scorecard som visar på en nedgående trend bland medlemsstater vad gäller 
prevalens av preventivmedel.19 På regional och sub-regional nivå, så innebär antagandet av SADC:s 
SRHR-strategi och scorecard20 ett viktigt steg framåt, vilket kommer underlätta att driva SRHR-
agendan i medlemsländerna. 2021 lanserades den virtuella platformen för uppföljning av SADC-

 

18 Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a 
comprehensive model for 1990–2019. Lancet; 2020. s 1156. 
19 The EAC Regional Integrated RMNCAH and HIV/AIDS Scorecard, 2020 
20 Strategy for SRHR in the SADC Region 2019-2030 [interim publication]. SADC; 2018. 

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30315-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30315-6/fulltext
https://health.eac.int/publications/2020-eac-regional-integrated-health-scorecard-approved-by-20th-eac-sectoral-council-on#gsc.tab=0
https://hivpreventioncoalition.unaids.org/wp-content/uploads/2020/07/SADC-SRHR-Strategy-2019-2030-for-public.pdf
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score-card vid sidan av SADCs hälsoministermöte i november.21 En regional reproduktiv grupp för 
teknisk rådgivning lanserades i november 2020 av WHO för mödra- och barnavård, vilket är positivt.22  

Covid-19 fortsätter att försvåra utvecklingen mot strategimålet genom bland annat hämmad tillgång 
till sexualundervisning och till preventivmedel. Enligt uppskattningar från UNFPA så har pandemin 
lett till att 1,4 miljoner oönskade graviditeter globalt.23 Sammantaget bedömer Sida att utvecklingen 
mot detta mål inte har en tydlig riktning. 

Relevans  

Under 2021 så kopplar 11 insatser mot strategimålet (2gether 4 SRHR, DKT, PSI, WHO, Hivos, REPSSI, 
FEMNET, AFSA, SADC PF, SAT, Africa CDC). FN-programmet 2gether 4 SRHR arbetar aktivt med 
lagstiftning och policyramverk kring SRHR. Ökad tillgång till preventivmedel och abortprodukter, 
genom att stärka marknadssystem och aktörer inom privata sektorn (DKT24 och PSI25), har förhindrat 
uppskattningsvis 2,5 miljoner oönskade graviditeter i 26 länder i regionen. UNESCO stödjer allsidig 
sexualundervisning (CSE) i 31 länder för att bland annat bidra till ökad jämställdhet och färre 
tonårsgraviditeter, och har under pandemin i ökad grad nyttjat digitala plattformar för att nå ut till 
målgruppen. Under 2020 erbjöd REPPSSI 22 815 ungdomar pyskosocialt stöd för att stärka 
ungdomars självkänsla i partnerländerna i östra och södra Afrika.26 SAT undersökte lagerbestånd av 
bland annat preventivmedel i 101 hälsofaciliteter i fyra länder för att informera beslutsfattare och 
underbygga påverkansarbete. Under rapporteringsperioden arbetade SAT med 28 partners för att 
öka tillgång till preventivmedel vilket lett till att 215 000 unga har fått sådan tillgång i SAT:s 
programländer.27  

Portföljens sammansättning bedöms som relevant, men arbete pågår för att stärka fokus på att säkra 
uthållig tillgång till preventivmedel. Kopplat till detta pågår arbete med att identifiera ingångar för att 
bidra till bättre harmonisering av regelverken för SRHR-produkter på regional nivå, med ambitionen 
att öka effektiviteten i systemet och kvaliteten hos produkter. 

Mål 1.2: Förbättrad tillgång till säker abort 

Utvecklingstrend  

I Afrika söder om Sahara har högst andel flest kvinnor som dör till följd av osäkra aborter i världen.28 
Utvecklingen går åt rätt håll. Sedan 2000 har andelen minskat från runt 315 till 185 per 100 000. 
Maputoprotokollet har skrivningar om tillgång till säker abort under vissa omständigheter, och 
fortsätter vara ett av de mest progressiva instrumenten i Afrika för att öka tillgång till säkra aborter. 
Protokollet har dock inte implementerats i någon större utsträckning, och säker abort är fortfarande 
otillgänglig för de flesta kvinnor i Afrika. 6 av 54 länder i Afrika har totalförbud mot abort och här 
noteras en något positiv trend de senaste åren,29 men även i länder som tillåter abort, är tillgången 
till vårdtjänster och produkter begränsad.30 

 

21 Score Card för Sexual and Reproductive Health and Rights in the SADC Region. SADC; 2021.  
22 WHO's results in Africa July 2020 - June 2021: Report of the Regional Director. WHO; 2021 
23 Impact of COVID-19 on Family Planning: What we know one year into the pandemic. UNFPA; 2021 
24 DKT’s Report to Sida – AccessSRHR Annual Report 2020. DKT; 2021. s 2.  (UM2018/06909) 
25 Annual Report. PSI; 2021. s 2. (UM2016/30813) 
26 REPSSI 2020 Annual Report. REPSSI; 2021. s 7. (UM2019/21809) 
27 Annual Report. SAT; 2021. s 9. (UM2018/05425) 
28 From Unsafe to Safe Abortion in Sub-Saharan Africa: Slow but Steady Progress. Guttmacher Institute; 2020.  
29 The World's Abortion Laws. Center for Reproductive Rights; accessed 2021. 
30 Abortion in Africa: Fact sheet. Guttmacher Institute; 2020. 

https://www.sadc.int/srhrscorecard/
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2021-08/016_WHO-AFRO_RD-Report-20-21_Ex-Summary_EN.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID_Impact_FP_V5.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/from-unsafe-to-safe-abortion-in-subsaharan-africa.pdf
https://reproductiverights.org/maps/worlds-abortion-laws/?category%5b1348%5d=1348
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/factsheet/ib_aww-africa.pdf
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Covid-19 har påverkat leverantörskedjor av läkemedel för medicinsk abort och preventivmedel 
negativt. Storbritannien har haft en framträdande roll i att finansiera preventivmedel globalt men 
kraftigt dragit ned sitt bistånd, med allvarliga konsekvenser som följd.31,32 I och med Biden-
administrationens tillträde i USA har MCP återkallats och de har åtagit sig att återuppta 
finansieringen till UNFPA och lämnat Geneva Consensus Declaration, som samlade ett drygt 30-tal 
konservativa länder i gemensamt motstånd mot SRHR i multilaterala sammanhang, varav 16 
afrikanska länder. Utvecklingen mot målet bedöms som rött, framförallt givet den fortsatt låga 
tillgången till säker abort i regionen. 

Relevans  

Under 2021 levererar 12 insatser mot strategimålet (2gether 4 SRHR, WHO Africa, DKT, PSI, SAfADIS, 
AFSA, APHRC, HEARD, SADC PF, FEMNET, Arasa, SAT). Portföljen är inriktad på stärka normativa 
ramverk, ökad tillgång till aborttjänster och produkter, samt förändrade sociala normer. 
Abortrelaterat arbete inom 2gether 4 SRHR har stärkts, och antalet länder som inkluderar arbete 
med säkra aborter har ökat från fyra till nio (av tio). Genom WHO säkras bättre tillgång till SRHR-
tjänster under covid-19 där även abortvård ingår. I DR Kongo har standarder och riktlinjer för 
omfattande abortvård utvecklats och validerats och en färdplan för operationalisering har antagits33.   

PSI har introducerat nya och kvalitetssäkrade produkter för medicinsk abort i Zambia och 
Zimbabwe34. DKT rapporterade att 3,3 miljoner35 osäkra aborter hindrades genom deras medicinska 
abortprodukter i 17 av 21 länder.36 SAfAIDS kampanj ”My Choice, Our Choice” som syftar till att 
stoppa osäkra aborter nådde totalt 2,1 miljoner människor.37 APHRC har drivit på för att säker abort 
och eftervård inkluderas i SADC Scorecard och de samarbetade med SADC PF för att utbilda 
parlamentariker om säker abort.38 FEMNET:s påverkansarbete har lett till att Guinea Conakry, 
Moçambique och Madagaskar har arbetat med ratificering och genomförande av 
Maputoprotokollet.39 Portföljen bedöms som fortsatt relevant. 

Mål 1.3: Färre barn smittade med HIV 

Utvecklingstrend  

Stora framsteg har gjorts sedan lanseringen av Global Plan towards the Elimination of New HIV 
Infections among Children and Keeping their Mothers Alive 2011, som införde de så kallade 
Programmes for Prevention of Mother-to-Child Transmission (PMTCT) för att förhindra överföring av 
hiv från gravida och ammande kvinnor till barn 0-4 år.40 I december 2021 blev Botswana första landet 
med en allvarlig AIDS-epidemi att utrota att hiv överförs från mor till barn.41 I regionen utgör andelen 
barn som nås av PMTCT-program 84 procent av riskgruppen och utvecklingen mot strategimålet 
bedöms som grön.  

 

31 Statement on UK government funding cuts. UNFPA; 2021. 
32 Cuts cost lives: IPPF calls on the UK government. IPPF; 2021. 
33 PROGRESS REPORT 2020–21 WHO AFRO & SE Collaboration. WHO AFRO; 2021. s 18. (UM2020/24193) 
34 PSI 2020 Annual report. PSI; 2021. s 9. (UM2016/30813) 
35 DKT’s Report to Sida – AccessSRHR Annual Report 2020, sid. 2, 2020. (UM2018/06909) 
36 DKT 2020 Q4 CYP Report. DKT; 2021. s 1. (UM2018/06909) 
37 M&E Report accompanying Annual Narrative Year 3 Report. SAfAIDS; 2021. s 12. (UM 2016/45716) 
38 Annual Narrative report 2020. APHRC; 2021. s 5. (UM2018/02413) 
39 Annual report 2020. FEMNET; 2021. s 25. (UM)2017/16840) 
40 Elimination of mother-to-child transmission. UNICEF DATA; 2021. 
41 Botswana is first country with severe HIV epidemic to reach key milestone. UNCIEF; 2021 

https://www.unfpa.org/press/statement-uk-government-funding-cuts
https://www.ippf.org/news/announcements/cuts-cost-lives-ippf-calls-uk-government-remain-committed-srhr-spending-despite
https://data.unicef.org/topic/hivaids/emtct/
https://www.unicef.org/esa/press-releases/botswana-key-milestone-elimination-mother-to-child-hiv-transmission
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Viktigt att notera är att den dramatiska minskningen av nya hiv-infektioner det senaste decenniet har 
avstannat, särskilt i västra och centrala Afrika. I Väst- och Centralafrika återfinns mer än hälften av 
världens gravida kvinnor som lever med obehandlad hiv vilket ökar risk för att hiv överförs från mor 
till barn under graviditet, förlossing eller amning, och denna andel har ökat där sedan 2017.42 UNAIDS 
ser direkta konsekvenser av covid-19 för arbetet med PMTCT och uppskattar att nedstängningar och 
stängda gränser kan leda till långa avbrott i hiv-behandling och PMTCT. Dessa effekter har dock ännu 
inte bekräftats och utvecklingstrenden bedöms därför fortfarande vara grön.   

Relevans  

Under 2021 levererar 3 insatser mot strategimålet (2gether 4 SRHR, AFSA, EAC). Det är främst 
2gether 4 SRHR som bidrar till resultatet med starkt fokus på policyramverk kring att förebygga 
vertikal överföring av hiv-smitta (PMTCT) och att stärka hälsosystemens kapacitet att erbjuda 
kvalitativa PMTCT-tjänster.  

2Gether 4 SRHR har exempelvis stött Zambia med att ta fram behovsanpassade planer för att utöka 
PMTCT och minska antal fall av hiv bland barn. I Lesotho, Malawi och Zimbabwe har programmet 
arbetat för att nå unga mödrar. Programmets mobila, integrerade SRHR-interventioner, inklusive för 
hiv-testning samt rådgivning och behandling, har nått 11 000 kvinnor i Malawi, 19 000 i Namibia, 11 
000 i Sydafrika och 3 000 i Zimbabwe.43 EAC byggde kapacitet hos medlemsstater kring 
minimistandarderna för att harmonisera och standardisera integrerade SRHR/RMNCAH- och HIV-
interventioner och tjänster i alla EAC-medlemsstaterna.44 Givet goda resultat kring PMTCT bedöms 
portföljen som grön. 

3.3 Stödområde 2: Förbättrad grundläggande hälsa med fokus på kvinnors och 
mäns samt hbtq-personers hälsa och SRHR 

Mål 2.1: Bättre förutsättningar för ungdomar att fatta informerade beslut om sin hälsa, 
sexualitet och reproduktion 

Utvecklingstrend  

Tjugo procent av befolkningen i Afrika, söder om Sahara är mellan 15 och 24 år. Negativa sociala 
normer, ibland motiverade av religiösa övertygelser eller sociala traditioner, utgör fortsatt hinder för 
att stärka ungdomars SRHR.45 I flera länder noterasen tillbakagång under pandemin, med 
nedstängingar av ungdomsvänliga hälsocenter, förbud mot att återgå till skola efter graviditet samt 
restriktioner begränsat unga människors tillgång till preventivmedel och säkra aborter.46 
Utvecklingen är dock inte entydig och under 2021 skedde vissa framsteg; i Tanzania tilläts gravida 
elever och tonårsmammor att återuppta sina studier under 2021, vilket innebar att Magafulis 
reglering från 2017 upphävdes.47 Även Uganda genomförde en liknande reform och ska även enligt 
beslut från högsta domstolen återuppta implementeringen av allsidig sexualundervisning.48,49 På 
regional nivå fortfår arbetet med ett regionalt ministeriellt åtagande för ungas tillgång till SRHR i 
östra och södra Afrika, dock med noterbart motstånd.50 Endast 10 av länder bekräftade sitt åtagande 

 

42 UNAIDS Data 2021. UNAIDS; 2021.  
43 2gether 4 SRHR 2020 Annual Narrative Report. UNFPA; 2021. s 3. (UM2017/15740) 
44 EAC Integrated Health Annual Report July 2020-June 2021. EAC; 2021. s 8. (UM2016/09698) 
45 WHO Recommendations on Adolescents SRHR: WHO; 2018. s 2  
46 SRHR: challenges and opportunities during the COVID-19 pandemic. Report of the Special Rapporteur; 2021. 
47 Tanzania lifts ban on teen mothers attending schools. Africanews; 2021. 
48 Uganda issues directive to allow pregnant students back in schools. The Star; 2022. 
49 Uganda: Court Orders Teaching of Sexuality Education. AllAfrica; 2021. 
50 Leaders from Eastern and Southern Africa recommit to the education, health and well-being of adolescents 
and young people. UNICEF; 2021 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3032_AIDS_Data_book_2021_En.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275374/9789241514606-eng.pdf?ua=1
https://www.undocs.org/en/A/76/172
https://www.africanews.com/2021/11/25/tanzania-lifts-ban-on-teen-mothers-to-attend-school/
https://www.the-star.co.ke/news/africa/2022-01-25-uganda-issues-directive-to-allow-pregnant-students-back-in-schools/
https://allafrica.com/stories/202111190144.html
https://www.unicef.org/esa/press-releases/leaders-esa-recommit-well-being-adolescents-young-people
https://www.unicef.org/esa/press-releases/leaders-esa-recommit-well-being-adolescents-young-people
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under 2021, efter lobbyverksamhet av oppositionen som delvis uppmuntrats av USA-finansierade 
organisationer. I västra och centrala Afrika pågår konsultationer på landnivå, med stöd av bland 
annat UNESCO, för ett liknande åtgande.51 

Innan covid-19 befann sig 47 procent av världens 258 miljoner barn som saknar tillgång till skola i 
Afrika, söder om Sahara. En tredjedel av dessa saknar tillgång till skola på grund av konflikt eller 
naturkatastrofer.52 Covid-19-restriktioner, inklusive skolstängningar och andra nedstängningar, har 
ytterligare försvårat ungas tillgång till information och SRHR-insatser, samt ökar ungas risk att 
utsättas för sexuellt och könsbaserat våld och barnäktenskap. Det har dock skett framgångar vad 
gäller utrullning av sexualundervisning i regionen, och i AU pågår processen att anta en kontinental 
strategi för att främja en integrerad ansats kring utbilding för hälsa och välmående där CSE ingår.53 
Parallellt med framstegen, noteras ökat motstånd i regionen. I Zambia, Uganda och Malihar högljudd 
kritik mot CSE noterats, vilket lett till att länderna först debatterat och sedan i vissa fall dragit tillbaka 
utrullningen av sexualundervisning.54 Den sammantagna bedömning är att utvecklingstrenden är gul. 

Relevans  

Under 2021 levererar 11 insatser mot strategimålet (Hivos, FEMNET, REPSSI, SAT, APHRC, HEARD, 
DKT, AFSA, SADC PF, SAfAIDS, UNESCO). Som nämnts ovan stöder UNESCO allsidig 
sexualundervisning (CSE) i 31 länder. Under rapporteringsperioden nådde den regionala kampanjen 
Let’s talk!, som lanserades av bland annat UNESCO och SAfAIDS, över 2.1 miljoner människor i östra 
och södra Afrika via sociala medier och radio.55 En utvärdering av kampanjen under 2021 visade på 
goda resultat när det gäller sexualupplysning samt tidiga och oönskade graviditeter.56  

Digitala lösningar och ny teknik spelar en allt viktigare roll för att öka kunskap om SRHR bland unga. 
SAfAIDS har utvecklat en app för kommunikation mellan unga och hälsosjukvårdspersonal på 
ungdomskliniker för att rapportera om kvalitet och tillgång till SRHR-tjänster, eller anmäla brister och 
appen har använts av drygt 21 000 personer, och knappt 2500 brister har rapporterats – ett exempel 
på vad som kallas socialt ansvarsutkrävande.57 Även UNESCO har tagit fram och använt ett antal 
digitala verktyg. UNESCO har tidigare utvecklat ett verktyg, ämnad att användas av religiösa ledare, 
som under rapporteringsperioden varit instrumentell i att stärka nära 80 religiösa ledare vilja och 
förmåga, i södra och östra Afrika, att adressera ungas sexualitet och behov av SRHR-interventioner.58  
Portföljen bedöms vara relevant. 

Mål 2.2: Minskat antal nya hiv-infektioner 

Utvecklingstrend  

Under 2020 registrerades 1,5 miljoner nya fall av hiv globalt – 670 000 av dessa var i östra och södra 
Afrika, 200 000 var i västra Afrika.59 Östra och södra Afrika är den region i värlen med flest nya hiv-
fall, men det är också den region som sett störst minskning av nya hiv-fall: mellan 2010 och 2020 så 
har andelen nya fall av hiv minskat med 43 procent, mycket tack vare stärkt prevention och ökad 
tillgång till behandling. I västra och centrala Afrika var denna minskning 37 procent.60 Detta är 
dramatiska minskningar men långt från den 75-procentiga minskning som kommits överens om i FN:s 

 

51 Our rights, Our lives, Our Future Annual Report. UNESCO; 2021. s 2. (UM2017/18576) 
52 Policy Brief: Education during COVID-19 and beyond. UN; 2020 
53 Concept Note: Development of a Continental Strategy on Education for Health and Well-being for 
adolescents and young people in Africa. African Union; 2019. 
54 The journey towards comprehensive sexuality education: global status report. UNESCO; 2021 
55 M&E Report accompanying Annual Narrative Year 3 Report. SAfAIDS; 2021. s 12. (UM 2016/45716) 
56 03 Annual Report 2020. UNESCO; 2021. s 1. (UM2017/18576) 
57 M&E Report accompanying Annual Narrative Year 3 Report. SAfAIDS; 2021. s 12. (UM 2016/45716) 
58 03 Annual Report 2020. UNESCO; 2021. s 3. (UM2017/18576) 
59 UNAIDS Fact Sheet. UNAIDS;2021. 
60 UNAIDS Data 2021. UNAIDS; 2021. 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/37841-wd-concept_note_for_strategy_on_education_for_health_and_well-being_en.pdf
https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments/37841-wd-concept_note_for_strategy_on_education_for_health_and_well-being_en.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379607
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC3032_AIDS_Data_book_2021_En.pdf
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generalförsamling. Av de nya fallen av hiv idag i regionen sker en majoritet bland tonårsflickor och 
unga kvinnor. Under 2020 utgjorde denna grupp sex av sju av de nya fallen av hiv, bland ungdomar 
15-19 år.61  

Hiv-relaterat stigma, traditionella könsroller och kriminalisering av nyckelpopulationer fortsätter att 
utgöra hinder i arbetet för att minska antalet nya fall av hiv. Covid-19-nedstängningar och andra 
restriktioner har stört utrullning av hiv-testning och i många länder har detta lett till ett minskat antal 
diagnoser och remisser till hiv-vård.62 Sammantaget bedömer Sida därmed att utvecklingen mot 
strategimålet är gult.  

Relevans  

Under 2021 levererade 7 insatser mot målet (ARASA, DKT, HEARD, SAT, 2gether4SRHR, UNESCO och 
UNDP). Flera partners har bidragit till mer gynnsamma policyramverk och lagar. ARASA och SAT är båda 
engagerade i de globala processerna kring den nya strategi som antogs av UNAIDS styrelse i juni 2021. 
SAT lyckades bland annat driva igenom ett stärkt fokus på prevention, på ungas hiv-situation, och fick 
i samarbete med REPSSI igenom att indikatorer för barn antogs.63 Båda organisationerna har även varit 
aktiva i Globala fondens pågående strategiprocess där styrelsen har beslutat om ett nytt ramverk. 
ARASA genomförde under 2020 en översyn hur covid-19 påverkat hiv-responsen på gräsrotsnivå, och 
samordnade ett upprop till SADC för att säkerställa tillgång till hiv-tjänster som över 60 
civilsamhällesorganisationer skrev under.64  

2gether 4 SRHR gav tekniskt och finansiellt stöd till REC och regeringar för at stärka regionala och 
nationella policyramverk kring SRHR, inklusive hiv.65 UNDP tillsammans med UNAIDS och WHO har 
bidragit till en ny ECOWAS-strategi 2020-2025 för hiv, med fokus på SRHR bland nyckelgrupper66. DKT 
samarbetade med LAMBDA, den ledande hbtq-organisationen i Moçambique, för att bättre nå ut till 
hbtq-personer och genom försäljning av kondomer, hiv-självtester och andra SRH-produkter. DKT 
uppskattar att 125 000 fall av hiv har kunnat förebyggas under 2020.67 Portföljen behöver kompletteras 
med ett starkare fokus på sociokulturella normer och strukturella faktorer av betydelse för 
hivprevention och bedöms som fortsatt gul. UNESCO:s O3-program som nämts ovan bidrar även till 
målet.  

Mål 2.3: Förbättrad tillgång till SRHR 

Utvecklingstrend  

Under de senaste två decennierna så har tillgången till SRHR ökat substantiellt, även om tillgången 
fortsatt är ojämlikt fördelad, särskilt i östra, centrala och västra Afrika. Tillgången till SRHR är sämst 
bland de 20 procent fattigaste och bäst bland de 20 procent rikaste hushållen.68 Generellt möter 
tillgången till SRHR inte behoven i regionen.69 Till exempel saknar ungefär 17 procent av kvinnor i 
Afrika, söder om Sahara, som vill unvika graviditet, tillgång till preventivmedel.70  

Trots att den primära sjukvården fortfarande ges låg prioritet i regionen, så har vissa länder i 
regionen, såsom Sydafrika, Eswatini och Botswana, intensifierat åtgärder på distriktsnivå för att 

 

61 UNAIDS Fact Sheet. UNAIDS;2021. 
62 UNAIDS Fact Sheet. UNAIDS;2021. 
63 Annual Report. SAT; 2021. s 30. (UM2018/05425) 
64 PROJECT ANNUAL REPORT 2019-2020. ARASA; 2021. s 16.(UM 2017/35417) 
65 2gether 4 SRHR 2020 Annual Narrative Report. UNFPA; 2021. s 3. (UM2017/15740) 
66 UNDP IGI Update for sida October 2021 (PPT; slide 13. (UM2020/02471) 
67 Annual Report to Sida 2020. DKT; 2021. s 2. (UM2018/06909) 
68 Trends in utilisation and inequality in the use of reproductive health services in SSA. BMC Public Health;2019. 
69 Adding it up: investing in SRHR. Guttmacher Institute; 2019 
70 SRHR Fact Sheet. WHO; 2019. 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_FactSheet_en.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7865-z
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/report_pdf/adding-it-up-investing-in-sexual-reproductive-health-2019.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2020-06/Sexual%20and%20reproductive%20health-%20Fact%20sheet%2028-05-2020.pdf
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förbättra kvaliteten på vården.71 Covid-19 har hämmat den ekonomiska tillväxten och ytterligare 
förvärrat förutsättningar för tillräcklig finansiering av hälsa och SRHR.72 SRHR-interventioner som en 
del av allmän sjukvård har ställts åt sidan under pandemin när covid-19-responsen ges prioritet.73 

Relevans  

Under 2021 levererar 16 insatser mot strategimålet (CHAI, Hivos, SAT, ARASA, 2Gether 4 SRHR, 
REPSSI, SAT, HEARD, UNESCO, SADC PF, SAfAIDS, APHRC, WHO Africa, UN FGM, FEMNET, DKT, PSI). 
EAC forsatte processen med att ta fram ett regionalt SRHR-lagförslag, bland annat genom att bygga 
kapacitet och förståelse bland parlamentsledamöter i den Östafrikanska lagstiftande församlinjgen 
(EALA) kring förslaget.74 Förslaget har nu behandlats två gånger i den lagstiftande församlingen, men 
det finns fortfarande delar av förslaget som av vissa uppfattas som kontroversiella, med starka 
motståndare i bland annat Tanzania och Burundi. APHRC engagerar sig som neutral 
kunskapsförmedlare och har utvecklat en kommunikationsstrategi för att bemöta motståndet.75  

Hivos gav stöd till Zambia Youth Platform att sammankalla en regional konferens om ungdomars 
SRHR, med syftet att dela kunskap om hur SRHR-interventioner kan bli mer tillgängliga för unga i 
SADC.76 WHO bidrar till att se över länders nationella SRH-strategier, planer, kliniska riktlinjer och 
andra styrmedel. Länder har fått tekniskt stöd att integrera SRHR-interventioner i nationalla riktlinjer 
och program och kommer nu rikta in sig på att stötta operationaliseringen och implementeringen av 
dessa. Burkina Faso och Madagaskar har till exempel, med WHO:s stöd, skapat förutsättningar för 
egenvård av abort och Sierra Leone har introducerat självtest av hiv – detta som ett sätt att behålla 
kontinutiten i SRHR-interventioner under pandemin.77 Även EAC har drivit på för att SRHR skall 
inkluderas i basutbudet av hälsotjänster under pandemin. Portföljen bedöms som fortsatt relevant. 

3.4 Stödområde 3: Förbättrad grundläggande hälsa med fokus på stärkta 
hälsosystem för ökad tillgång till SRHR 

Mål 3.1: Ökad tillgång till integrerade hälsotjänster för kvinnor och barn  

Utvecklingstrend  

Det har skett en övergripande minskning av mödra- och spädbarnsdödlighet och en ökning av tillgång 
till hälsotjänster för kvinnor och barn i regionen, men mödradödligheten förblir hög och varierar 
dessutom mycket i regionen. De höga siffrorna kan delvis förklaras av brist på mödra- och 
förlossningsvård.78 Under 2021 initierade AU-kommissionen en omstart av den kontinentala 
kampanjen mot mödradödlighet (CARMMA +)79. FN:s uppföljning av kontinuiteten i viktiga 
RMNCAH80-tjänster under pandemin visar att även om 60 procent av länderna i regionen har en 
nationell plan för att bibehålla nödvändiga SRH-tjänster, finns det brister. Vissa hälsofaciliteter har 
slutat tillhandahålla dessa. Rädsla, stigma, rörelserestriktioner och förflyttning av begränsad 
hälsopersonal för att stärka covid-19-responsen, samt bristen på personlig skyddsutrustning, är några 
av utmaningarna.  

 

71 WHO's results in Africa - July 2020 - June 2021: Report of the Regional Director. WHO; 2021. 
72 Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic . The Lancet Global Health; 2020. 
73 Building Today: A better Africa Tomorrow – African Economic Outlook 2021. ADB; 2021. 
74 EAC Integrated Health Annual Report July 2020-June 2021. EAC; 2021. s 15. (UM2016/09698) 
75 Annual Program Report 2020. APHRC; 2021. s 12 (UM2018/02413) 
76 Hivos 2020 Narrative Report to Sida, The Regional SRHR Fund. Hivos; 2021. s 11. (UM2017/07072) 
77 PROGRESS REPORT 2020 –21 WHO AFRO & SE Collaboration. WHO AFRO; 2021. S 12,19,21. (UM2020/24193) 
78 Renewing progress on women’s, children’s and adolescents’ health in the era of COVID-19. PMNCH; 2021. 
79 Re-strenthening CARMMA 2021-2030. AU Commission; 2020. 
80 RNMCAH: Reproductive, Newborn, Maternal, Child and Adolescent Health 

https://www.afro.who.int/sites/default/files/2021-08/016_WHO-AFRO_RD-Report-20-21_Ex-Summary_EN.pdf
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext
https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook
https://pmnch.who.int/resources/publications/m/item/rise-respond-recover
file:///C:/Users/fhaggstr/Documents/Reg%20SRHR/Strategi%202015-2021/Strategirapporter/2021/Utkast/Re-strenthening%20CARMMA%202021-2030
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Sedan 2018 har det skett en positiv utveckling gällande implementering av allmän sjukvård (UHC), 
inklusive SRHR-vård, som en del av Agenda 2030. Våra partner har sett fler förfrågningar från 
regeringar i regionen om stöd i att implementera detta.81 Det råder dock fortsatt brist på utbildad 
hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive barnmorskor, i regionen, vilket försvårar implementeringen. 
WHO mäter framstegen mot allmän sjukvård i ett index – genomsnittet i Afrika är 48 - vilket kan 
jämföras med det globala genomsnittet på 66.82 Sammantaget bedömer Sida att utvecklingen mot 
strategimålet är gult. 

Relevans  

Under 2021 levererar 6 insatser mot strategimålet (WHO Africa, REPSSI, 2gether4SRHR, CHAI, EAC, 
Africa CDC) och portföljen har designats för att stärka integreringen av SRHR i UHC. I Nigeria 
arbetade CHAI med att utöka det nya hälsoförsäkringssystemet genom en pilot som täcker utsatta 
gravida kvinnor och barn, och nådde 17 682 personer av en målgrupp på 20 000 under 2020. 
Parallellt arbetade CHAI i Nigeria för att stärka tillgången till SRHR-tjänster av god kvalitet genom 
lanseringen av det huminitära minimipaketet för nödvändiga hälsotjänster (MISP).83 Ett nytt stöd till 
WHO påbörjades 2020 för att säkra tillgång till SRHR under och efter covid-19 och har till exempel 
faciliterat syd-till-syd-lärande mellan Nigeria och Sierra Leone för att stötta den senare att utveckla 
riktlinjer för egenvård inom SRHR. I DRK har WHO övervakat implemeteringen av covid-19-anpassade 
riktlinjer för RMNCAH i 22 av 24 provinser.84  

Genom 2gether 4 SRHR har riktlinjer tagits fram för att säkerställa mödra- och barnhälsovård i 
samband med covid-19. Africa CDC har utbildat hälsovårdspersonal i medlemsländerna i 
kontaktspårning och även skapat en arbetsgrupp (AFCOR) för övervaka corona-19-beredskapen och 
responsen i regionen. Insatsen omgärdas dock fortsatt av utmaningar i att implementera aktiviteter 
genom AU:s byråkrati.85 Sammantaget bedömer Sida att portföljen är relevant. 

Mål 3.2: Ökad användning av statistik och evidensbaserad information av högkvalitet i 
verksamhetsstyrning inom hälsosystem 

Utvecklingstrend  

I takt med att informationssystemen förbättras, ökar förutsättningarna för att data görs tillgänglig för 
beslutsfattare, myndigheter, vårdpersonal och civilsamhälle. Bristande prioriteringsmetoder inom 
hälso- och sjukvården, samt bristande tillgång till kvalitativ och desegregerade data, speciellt 
avseende SRHR-relaterade indikatorer, är dock en fortsatt stor utmaning i regionen. Regional data för 
många av Agenda 2030-indikatorerna saknas. Det sker dock framsteg. 46 länder har nu system för att 
följa upp mödradödlighet, och 24 länder använder och rapporterar data med hjälp av det nya 
hälsoinformationssystemet, DHIS2. WHO har utvecklat ett regionalt scorecard för SRHR. Den snabba 
expansionen av internetuppkoppling och utvecklingen av digitala plattformar har visat sig vara ett allt 
viktigare verktyg för såväl styrning som ansvarstukrävning i de nationella hälsosystemen i regionen. 

Tillgänglighet och brister i hälsoinformationssystemen (till exempel information om dödsorsak) har 
blivit tydliga under covid-19-pandemin.86 Behovet av ytterligare samordning av data, inklusive kring 
covid-19-pandemins påverkan på SRHR, är stort. Sida bedömer utvecklingen mot strategimålet som 
gult. 

Relevans  

 

81 CHAI Annual Report 2020. CHAI; 2021. s 20. (UM2016/19467) 
82 The Work of WHO in the African Region 2019–2020: Report of the Regional Director. WHO AFRO; 2020. 
83 CHAI Annual report 2020. CHAI; 2021. s 5. (UM2016/19467) 
84 PROGRESS REPORT 2020–21 WHO AFRO & SE Collaboration. WHO AFRO; 2021. s 18. (UM2020/24193) 
85 Annual Narrative Report AU Support Programme. Annex II. Africa CDC; 2021. s 2-3. (UM2020/21233) 
86 The Work of WHO in the African Region 2019–20: Report of the Regional Director. WHO AFRO; 2020. s 25-26 

https://www.afro.who.int/sites/default/files/2020-08/WHO-AFRO_Regional%20Director%27s%20Report%202019-2020.pdf
https://www.afro.who.int/sites/default/files/2020-08/WHO-AFRO_Regional%20Director%27s%20Report%202019-2020.pdf
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Under 2021 levererar 7 insatser mot strategimålet (WHO Africa, HEARD, APHRC, CHAI, UN FGM, 
2gether 4 SRHR, SAT). Genom det nya EU-gemensamma stödet till Africa CDC, som Sida bidrar till, har 
många afrikanska länder stärkt sin kapacitet att följa och snabbt adressera covid-19. Stödet har bland 
annat lett till att drygt 115 000 hälsoarbetare har utbildats.87 UNESCO har fortsatt arbetet med att 
stötta länder att integrera hiv-relaterade indikatorer i sina system för utbildningsförvaltning (EMIS). 
De har även lanserat en uppdaterad version av sitt analysverktyg för sexualundervisning (SERAT 
3.0).88 I DR Kongo, med WHO:s stöd, så har indikatorer för ungdomars sexuella och reproduktiva 
hälsa identifierats för att integreras i hälsoinformationssystemet DHIS2 och RMNCAH-nutrition-data 
samlas in.89 Genom FN-programmet mot FGM har 13 av 17 samarbetsländer etablerat nationella 
datasystem vilket förbättrat beslutsunderlag för att vidta effektiva åtgärder. Pandemin har dock 
medfört att primärvårdspersonal på många håll fått andra arbetsuppgifter och statistik kring FGM har 
därmed inte följts upp i samma utsträckning.90  

HEARD bidrar till att ta fram data och analyser, bland annat om de ekonomiska konsekvenser av 
pandemin. De har skapat en samlad arbetsgrupp för hälso- och finansministrar, som syftar till att 
främja kunskapsutbyte kring pandemins effekter och hur de ska hanteras på ett integrerat sätt. 
Under 2020 anordnade de även workshops tillsammans med ARASA för att främja användningen av 
evidens i beslutfattande kopplat till säker abort och allmän sjukvård.91 Sida bedömer portföljen som 
fortsatt relevant. 

Mål 3.3: Stärkta förutsättningar för transparens, deltagande och ansvarsutkrävande inom 
hälsosystem 

Utvecklingstrend  

Medborgare- och civilsamhällesorganisationers deltagande i nationella planeringsprocesser och 
utvärderingar av vården påverkar styrning av nationella hälsosystem positivt. En förutsättning för 
detta är att besluts- och informationssystem är transparenta och att beslutsfattare har kapacitet att 
arbeta inkluderande. Kunniga påverkansaktörer kan efterfråga en mer transparent fördelning av 
resurser för att svara upp mot SRHR-behov i befolkningen och bidra till förbättrad tillgänglighet, 
acceptans och kvalitet.  

Många länder i regionen har haft en negativ demokratisk utveckling. Freedom House kategoriserade 
endast åtta länder i Afrika, söder om Sahara, som fria 2021.92,93 Detta, liksom covid-19, har på många 
sätt försvårat arbetet med transparens och ansvarsutkrävande. En undersökning av över 1000 
afrikanska civilsamhällesorganisationer i 44 länder visar att majoriteten (98 procent) påverkats 
negativt av pandemin, 56 procent har upplevt en förlust av finansiering och 69 procent som var 
tvungna att minska eller avbryta sin verksamhet.94 Covid-19 medför också betydande 
korruptionsrisker för hälsosektorn då givare planerar stora och snabba utbetalningar. Sida bedömer 
att utvecklingen går fortsatt delvis framåt. 

Relevans  

Under 2021 har 12 insatser levererat mot strategimålet (ARASA, EAC, CHAI, Hivos, SAfAIDS, FEMNET, 
SADC PF, 2gether 4 SRHR, SAT, APHRC, WHO Africa, UN FGM). De flesta partner har rapporterat 
svårigheter att genomföra påverkansarbete på grund av covid-19-restriktioner. Samtidigt har 

 

87 Annual Narrative Report AU Support Programme Annex II. Africa CDC; 2021. s 1-2. (UM2020/21233) 
88 Our rights, Our lives, Our Future Annual Report. UNESCO; 2021. s 11. (UM2017/18576) 
89 WHO AFRO PROGRESS REPORT: WHO AFRO & Sweden Collaboration. WHO; 2021. s 18. (UM2020/24193) 
90 FGM Elimination and COVID-19: Annual Report 2020. UNFPA; 2021. S 24. (UM2017/37183) 
91 HEARD Annual Report 2020. HEARD; 2021. s 3, s 9. (UM2017/21910) 
92 Freedom of The World Report. Freedom House; 2021. 
93 Cabo Verde, Ghana, Mauritius, Namibia, Botswana, São Tomé and Príncipe, South Africa 
94 The Impact of Covid-19 on African CSOs. EPIC Africa & AfricanNGOs; 2020. s 4. 

https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2021/democracy-under-siege
https://includeplatform.net/publications/the-impact-of-covid-19-on-african-civil-society-organisations-challenges-responses-and-opportunities/
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metoder för digital aktivism utvecklats. Under 2020 så har ARASA fortsatt utbilda ledare i det 
afrikanska civilsamhället i kroppslig integritet. I Madagaskar, till exempel, ledde civilsamhällsaktörer 
som genomgått denna utbildning, den framgångsrika aktionen för att återinföra finansiering för 
familjeplanering, vilket hade tagits bort.95 EAC uppdaterade ett integrerat SRHR/RMNCAH och 
hiv/aids scorecard för att hjälpa EAC:s medlemsstater att öka ansvarsutkrävande mellan olika 
intressen.96 I Tanzania har FEMNET:s partner Young and Alive Initiative (YAAI) kunnat delta i 
Tanzanias nationella arbetsgrupp för familjeplanering för att granska implementering av 
familjeplanering (NCFP CIP II) och bidra till utarbetandet av en tredje utrullningsplan för att 
säkerställa att ungdomsvänliga preventivmedelstjänster ingår.97 Portföljen bedöms som fortsatt 
relevant. 

Mål 3.4: Förbättrad kunskap hos beslutsfattare om mer hållbara och rättvisa hälsosystem 

Utvecklingstrend  

Rätt kunskap och data möjliggör för beslutsfattare att använda offentliga medel för integrerade 
SRHR-program mer effektivt, vilket bidrar till att jämlik tillgången till SRHR. Covid-19-pandemin har, 
samtidigt som den satt hälsosystemen i regionen under stor press, även accelererat 
implementeringen av digitala strategier för hälsosystem. Under pandemin har integrering av data- 
och rapporteringssystem förbättrats och tillgänglighet till e-lärande förbättrat kunskap hos 
beslutsfattare.98 

På grund av en utbredd negativ inställning till vissa delar av SRHR-agendan, inklusive ungdomars 
SRHR, abort och hbtqi-rättigheter, forsätter dock grundläggande SRHR-behov att bli förbisedda av 
beslutsfattare, framförallt i områden där kunskap och förståelse är begränsad. Denna situation 
försämras ytterligare när covid-19 dominerar diskussionen om hälsosystem och länderna påverkas av 
mer begränsade resurser och tvingas till tuffa prioriteringar. De afrikanska dialogerna kring sjukvård 
och hälsofinansiering, hiv-respons och covid-19, utgör viktiga fora för förändring. Digitala plattformar 
har blivit centrala mötesplatser för en närmare kontakt med beslutsfattare och civilsamhället. 
Samtidigt vittnar civilsamhällsaktöerer och att digitala plattformar inte möjliggör det 
relationsbyggande som krävs för påverkan och ansvarsutkrävande. Sammantaget bedömer Sida att 
utvecklingen går fortsatt delvis framåt. 

Relevans  

Under 2021 levererade 7 insatser mot strategimålet (AFSA, HEARD, APHRC, CHAI, SAfAIDS, ARASA, 
SADC PF) som på olika sätt stimulerar kunskapsutbyte och datainsamling i syfte att stärka jämlika 
hälsosystem. Flera har anpassats efter covid-19. AFSA har skapat utrymmen för att integrera lokalt 
ledd uppföljning (CLM) i SRHR-programmering i östra och södra Afrika. CLM har använts för att 
bedöma vårdkvalitet och drar nytta av data från medborgarna för att förbättra såväl styrning som 
ansvarsutkrävande.99  

SADC PF granskade och godkännde covid-19-riktlinjer för medlemsstaternas parlament som kommer 
hjälpa dem att bemöta pandemin på ett harmoniserat och rättighetsbaserat, med tonvikt på jämlik 
tillgång till hälsotjänster, särskilt för SRHR.100 SAfAIDS och SADC PF har utvecklat en modellagstiftning 
om könsbaserat våld som antogs under rapporteringsperioden och som fastställer minimikrav för 

 

95 PROJECT ANNUAL REPORT 2019-2020. ARASA; 2021. s 7-9. (UM 2017/35417) 
96 Narrative Progress Report for the EAC Integrated Health Programme. EAC; 2021. s 8. (UM2016/09698) 
97 Annual report 2020. FEMNET; 2021. s 54. (UM2017/16840)  
98 The Covid19 outbreak: a catalyst for digitization in African countries. JEPHA; 2020. 
99 Annual Report: Year 4: 2020/2021. AFSA; 2021. s 3. (UM2017/07076) 
100 2020/2021 Annual Report. SADC PF; 2021. s 40-42. (UM2018/35517) 
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medlemsstaterna i policyutveckling, reformer och lagstiftning.101 EAC hjälpte experter från 
medlemsstater att se över finansieringsplaner och prioriteringar för UHC samt för att bygga kapacitet 
om resurshanteringsverktyg.102 I Etiopien har CHAI stöttat institutionalisering och planering av en 
mobilt och webbaserat verktyg för sjukförsäkring, som genererar data i realtid inom 
primärhälsovården för användning vid beslutsfattande.103 Sida bedömer portföljen som relevant, 
men det finns utrymme för ökade synergier mellan insatser. 

3.5 Stödområde 4: Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för 
mänskliga rättigheter 

Mål 4.1: Ökad jämställdhet med fokus på förebyggande av barnäktenskap och sexuellt och 
könsrelaterat våld, inklusive könsstympning 

Utvecklingstrend  

20 procent av kvinnorna i Afrika, söder om Sahara, uppger att de utsatts för könsbaserat våld de 
senaste 12 månaderna.104 55 miljoner flickor och kvinnor i äldrarna 15-28 beräknas ha eller vara i risk 
att utsättas för könsstympning, en praktik som fortfarande är vanlig i delar av västra, östra, centrala 
och norra Afrika. Arbetet mot könsstympning har accelererat de senaste tio åren, bland annat genom 
Agenda 2030 samt den kontinentala kampanjen för att stoppa könsstympning.105 AU har stärkt sitt 
åtagande för att bekämpa skadliga sedvänjor genom Salema-initiativet 106 och rekommendationen att 
etablera en kontinental mekanism för ansvarsutkrävande.107 Idag riskerar betydligt färre flickor att 
behöva genomgå könsstympning jämfört med för 30 år sedan108 Cirka två tredjedelar av länderna i 
regionen ser också en minskning av barnäktenskap.109  

Framgångarna utmanas dock som en konsekvens av covid-19 och utvecklingen riskerar avstanna eller 
gå bakåt. FN uppskattar att ytterligare två miljoner fall av könsstympning än tidigare beräknat kan 
ske de kommande tio åren som ett resultat av pandemin, och länder i regionen rapporterar en 
ökning av könsbaserat våld.110 Förekomsten av barnäktenskap förblir högst i världen, 39 procent av 
flickor är gifta innan 18 år och allra högst är det i Väst- och Centralafrika.111  Mot denna bakgrund 
bedöms utvecklingen mot strategimålet som fortsatt gul, trots vissa framgångar. 

Relevans  

Under 2021 levererar 9 insatser mot strategimålet (UN FGM, FEMNET, SADC PF, 2gether 4 SRHR, 
SAfAIDS, REPSSI, SAT, HEARD, UNSESCO) varav flera arbetar med att stärka det regionala, legala 
ramverken. Under 2020 så har UN FGM-programmet inneburit att drygt 417 000 kvinnor och flickor 
som utsatts för könsstympning fått tillgång till olika vård, varav 16 000 fått juridiskt stöd.112 Detta är 
mindre än året innan och det uppsatta målet. Detta beror till stora delar på undanträngningseffekter 
av covid-19. Lokala övervakninssystem för FGM rullades ut i 14 länder vilket är färre än vad man 

 

101 2020/2021 Annual Report. SADC PF; 2021. s 42-43. (UM2018/35517) 
102 EAC Integrated Health Annual Report July 2020-June 2021. EAC; 2021. s 18. (UM2016/09698) 
103 CHAI Annual report 2020. CHAI; 2021. S 15. (UM2016/19467) 
104 Violence Against Women Prevalence Estimates. WHO; 2021  
105 Key Decisions of the 32nd Ordinary Session of the Assembly of the African Union. AU; 2019. 
106 AU Decisions, Declarations, Resolutions and Motions. AU; 2019. s 2  
107 Final Communiqué of the 65th Ordinary Session. ACHPR; 2019. 
108 Protection Female Genital Mutilation: FGM is an internationally recognized HR violation. UNICEF; 2020.  
109 State of the World Population Report. UNFPA; 2020. s 98 
110 Progress report 2020/21. WHO AFRO; 2021 (UM2020/24193) 
111 The State of the African Women Report. 2018. s 41 
112 UN Joint Programme on the Elimination of FGM: Annual Report. UNFPA; 2021. s 76. (UM 2017/37183) 
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räknat med. Systemen har varit viktiga under pandemin, och i vissa av länderna var de det enda 
formaliserade skyddet för flickor i riskzonen för FGM.113 

UNESCO arbetar med att säkra tillgången på allsidig sexualundervisning i skolor med fokus på att 
förändra normer kring GBV och FGM. Under 2020 tog SAfAIDS fram en regional rapport om 
policymiljön för SGBV, höll utbildningspass för parlamentledamöter i SADC samt utvecklade 
GBV/SGBV-riktlinjer tillsammans med SADC-sekretariatet. 114 Portföljen bedöms som relevant men 
stärkt fokus på sociala normer och könsnormer behövs. 

3.2.1 Mål 4.2: Stärkta förutsättningar för hbtq-personer att åtnjuta sina mänskliga 
rättigheter 

Utvecklingstrend  

Lagstiftning, regelverk och sociala normer är i hög utsträckning diskriminerande mot hbtqi-personer i 
regionen men Sida noterar en blandad trend med motgångar i Västafrika115, 116 och försiktiga 
framgångar i delar av södra Afrika, där länder som Moçambique, Botswana och Angola upphävt lagar 
från kolonialtiden som kriminaliserat samkönade relationer.117 Sida bedömde redan före covid-19 att 
utvecklingen mot målet går bakåt vilket nu förstärkts. I strax över hälften av länderna i regionen (32) 
så är samkönat sex straffbart.118 Lagstiftningen används för att lagföra individer men även för att 
sanktionera våld, övergrepp och diskriminering. Annan lagstiftning används också för att försvåra 
hbtqi-personers organisering som brott mot allmän ordning, förargelseväckande beteende, sedlighet 
och liknande. Detta gör att hbtqi-personer ofta håller sig undan myndighetskontakter och sjukvård, 
vilket försvårar inte minst hiv-responsens då män som har sex med män är en av de mest utsatta 
grupperna. Kränkande och diskriminerande attityder bland personal och andra myndighetsutövare är 
utbrett. I en studie som undersökte situationen för män som har sex med män i fyra länder i södra 
Afrika, framgick att nästan hälften hade erfarit att deras mänskliga rättigheter överträtts genom 
bland annat misshandel, våldtäkt samt att de blivit nekade vård.119 

Relevans  

Under 2021 levererar 6 insatser mot strategimålet (UNDP, ARASA, HEARD, APHRC, CAL, 2gether 4 
SRHR). Portföljen har designats för att höja ambitionen vad gäller hbtqi-personers rättigheter. Stödet 
till UNDP har fokus på att reformera diskriminerande lagstiftning och policyer, samt att förändra 
sociala normer. Som nämndes ovan stöttar UNDP-implementeringen av ECOWAS och WAHO:s 
strategi för hiv, tuberkulos, hepatit b och c samt SRHR för nyckelpopulationer 2020-2025. Strategin 
var ett viktigt steg framåt eftersom Västafrika tidigare inte tillräckligt adresserat dessa grupperi 
program och policy.120  

ARASA har under rapporteringsperioden bidragit med teknisk stöd till de pågående diskussionerna 
om hbtqi-lagar i Namibia och Malawi. De har även stöttat partner att genomföra utbildningar I 
kroppslig integritet och SRHR för bland annat hbtqi-personer.121 Även AFSA stöttade partner att 
utbilda och facilitera konversationer kring hbtqi-personers situation och vårdbehov i regionen.122 
APHRC fortsätter att, genom samarbeten med nationella och regionala lärosäten och 

 

113 UNFPA-UNICEF Joint Programme on the Elimination of FGM: Annual Report. UNFPA; 2021 (UM 2017/37183) 
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117 Sexual Orientation Laws in the World; ILGA, 2021. 
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119 Regional legal and policy instruments for addressing LGBT exclusion in Africa. SRHM; 2021. 
120 IGI Update Power Point. UNDP; 2021. (UM2020/02471) 
121 PROJECT ANNUAL REPORT 2019-2020. ARASA; 2021. s 15-17. (UM 2017/35417) 
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civilsamhällesorganisationer, producera och tillgängliggöra evidens kring bland annat hbtqi och 
SRHR.123 Portföljen bedöms var gul. 

4. Implikationer  

2021 var sista året på strategin, men den har nu förlängts och Sida inväntar beslut om ny strategi. 
Strategiimplementeringen har uppvisat goda resultat inom de fyra stödområdena, trots 
utmaningarna i regionen. Framöver bör portföljen fortsätta att dra nytta av regionala mervärden 
genom att: nyttja multiplikatoreffekten av regional policy och riktlinjer till nationell nivå; främja 
kunskapshantering och -utveckling; bidra till erfarenhetsutbyte och lärande mellan länder och 
aktörer i regionen, inklusive inom den regionala SRHR-rörelsen; lyfta delar av SRHR-agendan som 
bitvis uppfattas som känslig från den nationella till den regionala nivån; öka effektivitet och jämlikhet 
inom regionen genom regional integration; samt skapa skalfördelar genom regionala insatser eller 
funktioner. 

Teamet kommer under den nya strategiperioden att etableras i Pretoria och i mellantiden kommer 
huvudelen av Teamet att arbeta i från Stockholm fram till att  delegering tillk UM Lusaka kan ske. 
Följande prioritieringarkommer att göras under 2022: 

- Teamet kommer utforska möjligheten att stötta ett antal bidrag till DG INTPA:s regionala Team 
Europa-initativ (TEI), med fokus på SRHR, läkemedel och vaccin samt stärkt kapacitet bland nationella 
folkhälsomyndigheter i regionen. Arbetet med Team Europa-initiativet är strategiövergripande och är 
en ny ansats inom ramen för EU:s nya 7-årsbudgetinstrument för grannskapspolitik, 
utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI) 2021-2027. TEI för vaccin och 
läkemedels blir en viktig ingång för teamets ansats att bidra till bättre harmonisering av regelverken 
för SRHR-produkter på regional nivå, med ambitionen att öka effektiviteten i systemet och kvaliteten 
hos produkter, där kan teamet spela en katalytisk och mäklande roll. Inom ramen för TEI ansatsen 
finns utforskas även möjlighet till myndighetssamverkan.  

- Utforska  möjligheten att bidra till mobilisering av kapital och större utbud av SRHR-produkter, 
bland annat möjligheten att använda Sidas garantiinstrument.  

- CSO-portföljen behöver omstruktureras  liksom vårt engagemang med REC. Det finns ett behov att 
bygga vidare på den analys som gjordes som en del av den fördjupade strategirapporten år 2019 för 
att dra slutatser kring tematiska gap och kompetensgap inom den nuvarande CSO portföljen. Även 
den geografiska spridningen kommer beaktas i denna analys. 

- Det finns tydliga kopplingar mellan dn refgional SRHR-strategin och regeringens demokratioffensiv. 
Det finns behov att fortsätta utforska möjligheten att stärka kapaciteten i de afrikanska 
människorättsorganen via nya, teknisk partner, samt stärkt fokus på ansvarsutkrävande genom CSO-
portföljen 

- Normativ dialog kommer att genomföras men med en lägre ambitionsnivå under 2022; SRHR i UHC 
kommer att nedprioriteras, lksom utvecklingen av en nexusanstas.Dialog kring anti-korruption/SEAH 
samt hbtq-rättigheter är fortsatt prioriterade. 
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