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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 
sammanfattning3 

 Mål  Portfölj 

Stödområde 1: Ökad ekonomisk integrering med EU och marknadsekonomisk utveckling 

1. Länderna uppfyller i högre grad uppfyller EU:s krav för (AA/ 
DCFTA). (ÖP) 

   

2. Konkurrenskraftiga små och medelstora företag     

Stödområde 2: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat 

3. En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ 
kapacitet  

   

4. Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet och minskad 
korruption 

   

5. Ett mer effektivt rättsväsende i enlighet med europeisk standard     

6. Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel    

8. Ett mer pluralistiskt civilt samhälle    

9. Förbättrade förutsättningar för demokratiskt ansvarsutkrävande 
och deltagande  

   

10. Friare och mer oberoende media    

11. Åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet och icke-
diskriminering 

   

12. Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att 
utforma sina liv 

   

13. Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan 
länderna 

   

    

Stödområde 3: Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot 
miljöpåverkan och klimatförändringar 

14. EU:s regelverk och int. överenskommelser för miljö, klimat och 
energi 

   

15. Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och 
civilsamhälle 

   

16. Mer hållbar samhällsservice som vatten och avlopp, 
avfallshantering, energi  

   

 

 

3 Strategin för Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet omfattar totalt 11 bilaterala och ett 
regionalt fönster. Föreliggande rapport täcker det bilaterala fönstret för Georgien. Strategin gällde 
ursprungligen för perioden 2014-2020, men har förlängts tom 2021. 
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2. Översikt av strategisammanhanget 

 

Totalt strategibelopp:  
10 550 MSEK 

Utbetalat belopp hittills:  
10 620 MSEK* varav 1 200 MSEK i 
Georgien  

Antal insatser 2021 
24  

*Inklusive utbetalningar gjorda under 2021 mot Strategin för Reformsamarbete med Västra Balkan och Turkiet 2021-2027 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Georgien, som under en längre period utmärkt sig som ett framgångsland i reformarbetet inom det 

östliga partnerskapet, har under 2021 präglats av tre utdragna kriser som påverkar landets 

utveckling, EU-närmandet och reformsamarbetet. Under tiden som rapporten tagits fram har 

Ryssland vidare invaderat Ukraina, vilket påverkar strategikontexten. 

Dels har landet präglats av en politisk kris med en tilltagande polarisering, ifrågasatta val och delvisa 

bojkotter av det parlamentariska arbetet vilket reducerat förtroendet för landets demokratiska 

institutioner och gett näring åt anti-demokratiska krafter. Det har i synnerhet drabbat redan utsatta 

och diskriminerade grupper. Krisen dominerar det offentliga samtalet och underminerar 

demokratiska grundvärden samt genomförandet av centrala reformer, särskilt gällande 

rättsväsendet. Aktörer från det civila samhället uttrycker en ökad oro för att staten i växande grad 

utgör ett redskap i händerna på en ekonomisk-politisk elit (s.k. state capture) med försvagat 

oberoende för institutionerna, minskad mediefrihet, ökad förekomst av korruption på högre nivåer 

och ett politiserat rättsväsende.  

Invasionen av Ukraina och den bredare säkerhetskrisen har initialt inte haft en samlande effekt på 

georgisk politik utan tvärtom skapat motsättningar om hur Georgien bör förhålla sig exempelvis till 

sanktionerna mot Ryssland. Det georgiska samhället framstår som mer enat än politiken och 

genomför omfattande manifestationer till stöd för Ukraina och mot den ryska aggressionen.  

Den ökade instabiliteten och oförutsägbarheten i närområdena i regionen och därtill ett fördjupat 

samarbete mellan Ryssland och Abchazien har vidare bidragit till ökad oro och ovisshet vad gäller 

utvecklingen kring de utdragna konflikterna kring de georgiska utbrytarregionerna Abchazien och 

Sydossetien. Covid-19 pandemin har även drabbat dessa områden särskilt hårt och försvårat 

rörligheten till och från Abchazien, vilket i sin tur förstärkt isolering och utsatthet för de som lever i 

utbrytarregionen och områdena kring de administrativa skiljelinjerna.  

Samtidigt som en stor majoritet av befolkningen är fortsatt EU-positiva och regeringen har satt som 

mål att inlämna ansökan om medlemskap 2024, så har utvecklingen rest frågetecken om riktningen i 

Georgiens fortsatta EU-närmande.4 Förhandlingarna om den nya associeringsagendan 2021-2027 

mellan EU och Georgien, som utgör grund för EU:s omfattande reformstöd är kraftigt fördröjda.  

 

4 Georgiens EU-ambitioner omfattas fortsatt av politisk konsensus och ett brett folkligt stöd, däremot har regeringspartiet 
under 2021 agerat och uttalat sig på ett sätt som väckt diskussion om hur den georgiska statsledningen förhåller sig till de 
gemensamma värden som EU-närmandet bygger på, d.v.s. demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. 
Därtill har ett par avtal med EU-koppling som innehöll viktiga reformåtaganden, inklusive den överenskommelse mellan 
regering och opposition som medlades fram av Europeiska rådets ordförande Charles Michel i syfte att lösa den politiska 
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De socio-ekonomiska effekterna av den utdragna Covid-19 pandemin har ökat fattigdomen. 
Världsbanken bedömer att ytterligare 350 000 människor kan ha hamnat i fattigdom och omkring 
800 000 människor förflyttats från medelinkomst till låginkomst. 

Förändringarna har haft inverkan på strategigenomförandet. Nya samarbeten och nya inriktningar 

inom pågående samarbeten har initierats med stärkt fokus på att möta de växande socioekonomiska 

utmaningarna och den ökade polariseringen som gett kraft åt antidemokratiska krafter och har 

negativ inverkan på reformsamarbetet. Ambassaden har under året vidare växlat upp arbetet vad 

gäller normativ dialog och givarkoordinering för att få ökat genomslag i samverkan med andra 

aktörer, inte minst inom ramen för Team Europa. Den pågående invasionen och dess kortsiktiga och 

långsiktiga effekter och konsekvenser för den georgiska kontexten, samt hur det kan komma att 

påverka Sveriges verksamhet i Georgien analyseras efter hand. Justeringar i portföljen kan bli 

aktuella med anledning av detta, men det är ännu svårt att förutse på vilket sätt. Denna rapport 

beskriver hur långt arbetet har nått under 2021. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Det samlade biståndet till Georgien ökar, varav den största andelen (80 %) utgörs av lån. 

Utvecklingsbankerna samt EU är centrala aktörer. Sverige är fortsatt en av de största bilaterala 

givarna av gåvobistånd. Sveriges mervärde jämfört andra givare är dock inte endast monetärt, utan 

består än mer av tydliga normativa perspektiv samt relevanta och flexibla stödformer. Ambassaden 

arbetar aktivt med främjande av utvecklingseffektivitet. Den direkta målsättningen är att stärka det 

georgiska ägarskapet och ansvaret över landets utvecklingsagenda, uppnå bättre samordning samt 

utveckla bredare och långsiktiga partnerskap och program. Ambassaden driver i dialogen med 

givargruppen och regeringen vikten av förskjutning från projektbistånd mot bredare systemansatser. 

För att Georgien ska uppnå målsättningarna för EU-närmandet och Agenda 2030 krävs 

 

krisen och ge ny energi åt reformarbetet inom centrala områden som rättsväsende och valgenomförande, lämnats. Kritiska 
röster menar att allt detta sammantaget innebär ett visst gap mellan de uttalade EU-ambitionerna och den faktiska 
utvecklingen. De kraftigt fördröjda förhandlingarna om den nya associeringsagendan 2021-2027 mellan EU och Georgien, 
som utgör grund för EU:s omfattande reformstöd kan också ses som exempel på det. 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten 2021 
utgör 24,3% 

Strategins andel av det totala biståndet 2021 utgör 
2,3% 

 

Givargemensam samarbetsstrategi: N\A EU-gemensam analys/budskap och Team Europe 
initiativ för perioden 2021-2027 överenskomna. 

De fem största givarna 2020 (organisationer 
och/eller länder) är: Tyskland, EU, ADB, IMF, 
Världsbanken 

Sverige är den 4 största bilaterala givaren av 
gåvobistånd (inkl. garanti). EU-kommissionen är den 
största givaren av gåvobistånd. 

Av EU MS är Sverige den 4 största givaren (totalt 
bistånd). Sverige är de 3 största givare av EU MS vad 
gäller gåvobistånd. 

EU-delegerat samarbete: 16,3 MSEK är mottagna från EU-kommissionen under perioden 2020-2021; inom 
stödområdet Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan 
och klimatförändringar. (SSM Insats-ID: 13420)   

 

Källa: Donor Coordination Unit, Ministry of Finance of Georgia, OECD Stat, Total official development flows by 
country and region 2020 (ODF) 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?ThemeTreeID=3&lang=en
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genomförande av komplexa reformer som bland annat kräver ett förändrat utvecklingssamarbete. 

Sverige för en nära dialog med FN och prioriterar stöd som främjar genomförandet av FN-reformen 

lokalt. Därutöver är Sverige drivande för att genomföra EU:s ökade ambitioner att verka som en 

strategiskt samlad, samstämmig och effektiv koalition genom Team Europa-initiativ, gemensam 

analys och samordnade budskap. Sverige utgör med sina tydligt uttalade prioriteringar vad gäller 

jämställdhet en viktig både pådrivande och koordinerande kraft. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Verksamheten genomförs inom ramen för en regional strategi där flertalet av de regionala insatserna 

som täcker Östeuropa inbegriper verksamhet i Georgien. Dessa bereds och följs upp i dialog med 

ambassaden i Tbilisi. Uppföljningen och den normativa dialogen med regionala aktörer skulle dock 

kunna struktureras ytterligare för att öka genomslag på bilateral nivå, vilket kommer att ses över i 

samband med operationaliseringen. Samverkan sker även med UD-EC kring s.k. strategiskt inriktade 

bidrag.  

 

Arbetet med strategin har även synergier med verksamhet inom ramen för andra tematiskt inriktade 

strategier, så som ”Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2016-2022”. 

Ambassaden bidrar med stöd för att utöka RFSUs verksamhet i Georgien genom en s.k. intern-

delegering till Sida/CIVSAM. Detta för att bidra till ökad utvecklingseffektivitet. Ambassaden följer 

upp insatsen i Georgien i dialog med RFSU och Sida/CIVSAM. Ambassaden bidrog under 2021 även 

med stöd för att finansiera två tjänster för att stärka den svenska resursbasen inom ramen för 

Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar 

utveckling 2018-2022.5        

                                                                                                         

Synergier med andra strategier 

Det finns även synergier med ett antal ytterligare strategier vilka bidra till liknande mål. Inom vissa av 
dem vidareförmedlas stöd i tredje led till lokala (i synnerhet civilsamhällesaktörer) i Georgien. 

- Strategi för hållbar fred 2017-2022 
- Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018-

2022 
- Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar miljö, hållbart klimat och 

hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018-2022 
- Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende arbetet med de mänskliga 

rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018-2022 

- Strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling 2018-2022 
- Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors 

rättigheter 2018–2022  

 

5 BAE ORG TI Georgia SM Insats ID 12409, SARC 2020 Insats ID: 13864 
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå. 

Verksamheten och fördelningen mellan stödområdena under 2021 genomfördes i stort enligt plan. 
En viss omfördelning gjordes mellan stödområde 2 och stödområde 1 för att balansera 
medelsbehoven inom portföljen.  

 

Samtliga insatser bidrar till genomförandet av Georgiens nationella hållbarhetsmål (SDG). Institute 
for Development of Freedom of Information (IDFI) bistår i analys av genomförandet av det nationella 
målen och granskar den nationella ansvarskedjan.  Global Compact Network Georgia (GCNG), som är 
en nationell gren av FN:s Global Compact-plattform, ger vidare stöd till de georgiska företag som 
anpassar sin verksamhet utifrån FN:s tio företagsprinciper för att bidra till målen en för hållbar 
utveckling.  

Utbetalade medel och antal insatser per globalt mål (Agenda 2030) 2021: 

Ambassaden har arbetat aktivt med att stärka fattigdomsperspektivet i verksamheten för att öka 

resultat för människor som lever i fattigdom och nå de allra fattigaste. Det fortsätter det att vara en 

prioritering i insatshantering och dialog kring pågående insatser och inför nya. Ambassaden verkar 

genom kvalitetssäkringskommittéer och dialog, för att tillämpa tvärgående prioriterade perspektiv så 

som jämställdhets-, rättighets-, konfliktkänslighets- och miljö och klimatperspektiv i analysen av vem 

som lever i fattigdom och vilka uttryck fattigdom tar sig, för att bidra till att nå de allra fattigaste. 

Stödområde Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

EE 2014-2020:B2 - Östeuropa: Stärkt demokrati, ökad respekt 
för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat med 
fokus på ökat åtnjutande av mänskliga rättigheter och stärkta 
möjligheter att utöva demokratiskt inflytande 

41,0 11,0 

EE 2014-2020:B1 - Östeuropa: Stärkt demokrati, ökad respekt 
för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat med 
fokus på stärkt offentlig förvaltning och rättsväsende 

33,8 11,0 

EE 2014-2020:C - Östeuropa: Förbättrad miljö och begränsad 
klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan 
och klimatförändringar 

32,1 10,0 

EE 2014-2020:A - Östeuropa: Ökad ekonomisk integrering med 
EU och marknadsekonomisk utveckling 

27,1 7,0 

 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

10  

 

Ambassaden har även ingått ett nytt samarbete för att stödja katalytiska insatser som har som 

övergripande direkt mål att minska fattigdom för de allra fattigaste. 

Sverige har fortsatt att bedriva normativ dialog inom samtliga resultatområden med 

samarbetsorganisationer, genom givarkoordinering och genom tematiska arbetsgrupper och nätverk 

för påverkan. Sveriges långsiktiga och bibehållna tydliga fokus och engagemang för jämställdhet i 

Georgien har gjort Sverige till tongivande och tydlig samarbetsbetspart i dialogen kring jämställdhet. 

Den genomförs i nära samverkan med den politiska sektionen på ambassaden och på flera olika 

nivåer. Inom EU-kretsen har Sverige under 2021 verkat för ett ökat engagemang och åtagande inom 

ramen för EU:s  jämställdhetsplan. Under 2021 genomförde ambassaden vidare ett ”Democracy Talk” 

inom ramen för Sveriges demokratisatsning på temat ” Kvinnors politiska deltagande i samband med 

och bortom lokalvalen 2021”, vilket bidrog till en ökad medvetenhet hos både allmänheten, politiker 

och partier om vikten av en jämställd politisk representation för hållbar demokrati. Sverige har en 

central roll i EU-samarbetet som har utvecklat en relativt fungerande struktur för gemensam analys 

och utformning av gemensamma budskap. Under 2021 utvecklades ramen för två Team Europe-

initiativ inom a) miljö och hälsa samt b) decentralisering/lokal utveckling som syftar till att samordna 

den normativa och det finansiella stödet inom ramen för en systematisk och långsiktigt gemensam 

ansats. Den reviderade associeringsagendan är dock ännu inte färdigförhandlad och förseningen 

innebär att EU inte kunnat slutföra den fleråriga strategin (Multi-year Indicative Program 2021-2027, 

MIP) samt ingå finansieringsavtal med Georgien för den årsbaserade verksamhetsplanen 2021). 

Sverige är värd för den informella givararbetsgruppen för privat sektor, som är en plattform för 

samordning och kunskaps-och erfarenhetsutbyte för givare för att främja kunskaps och 

erfarenhetsutbyte mellan givare.  Inom miljö och klimat har Sverige under 2021 förberett inför att 

vara medordförande för givargruppen i regeringens tematiska samordningsgrupp för miljö, klimat 

och hållbar naturresursförvaltning 2022. Det är en krävande och arbetsintensiv uppgift för en liten 

ambassad men ger oss möjligheter till påverkan och stärkt samordning vad det gäller miljö/klimat 

frågor. Ambassaden verkar inom givargruppen och i dialog med ansvariga nationella institutioner för 

att främja en mer sammanhållen och systematisk ansats till stöd för reformgenomförandet. Under 

2021 utökades direktstödet till miljöministeriet och myndigheter samt statistikmyndigheten för att 

stärka Georgiens ansvarstagande i reformgenomförandet. Samarbetet och utbytet med framförallt 

EU, FAO, Tjeckien, Schweiz, Österrike och Tyskland har utvecklats.  

Trots de kontextuella utmaningar som råder i Georgien så bedöms de antaganden som ligger till 

grund för strategins genomförande fortsatt vara relevanta. Genomförande inom strategins samtliga 

områden har stärkts av en politisk dialog och genom utvecklade partnerskap, vilka genererar viktiga 

resultat även i arbetet med statliga aktörer inom relevanta reformområden. Sveriges breda ansats, 

de flexibla stödformerna och partnerskapen har möjliggjort en snabb anpassning till den föränderliga 

kontexten, inte minst covid-19. Sveriges ansats har även möjliggjort systemansatser som bidrar till 

utvecklingseffektivitet och bryter ett mönster av projektifiering. För att möta den ökade 

polariseringen och de antidemokratiska krafter som växt sig starkare och som både närs av och 

bidrar till ökade spänningar och konflikter i det georgiska samhället (inklusive i utbrytarregionerna) 

verkar ambassaden för att stärka rättighetsperspektivet och inkludering av fattiga människors 

perspektiv på utveckling inom samtliga resultatområden och insatser.  
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3.2 Stödområde 1: Ökad ekonomisk integrering med EU och 
marknadsekonomisk utveckling  

3.2.1 Mål 1.1: Att partnerländerna i högre grad uppfyller EU:s krav för att ingå och 
tillämpa associeringsavtal, inklusive fördjupade frihandelsområden (AA/ DCFTA) 
(ÖST)  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen har ingen tydlig riktning. En marginell förändring av Georgiens export till EU i volym 

2021 (-0.02%). Andelen av den totala exporten till EU minskade 2021 från 21 % till 17 %. 

Associeringsavtalet, AA samt frihandelsavtalet, DCFTA med EU fortsätter att utgöra en väsentlig 

motor och morot för den georgiska ekonomin, även efter covid-19 och dess effekter som kommer att 

fortsätta påverka Georgiens ekonomiska utveckling lång tid framöver. Reformarbetet inom området 

fortsätter generellt i positiv riktning, implementering och efterlevnad av antagna reformer utgör en 

ökande prioritering. Nyckelområden framåt för en hållbar återhämtning gäller framför allt 

jobbskapande, diversifiering av exportprodukter, arbets- och fackliga rättigheter samt förbättrade 

förutsättningar för små och medelstora företag.6   

Relevans  

Under 2021 bidrog sex insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 16,6 MSEK.7 

De pågående insatserna bidrar fortsatt till att stärka den privata sektorns EU-integrering genom att 

både tillvarata möjligheter, samt uppfylla kraven inom DCFTA. Economic Policy Research Center 

(EPRC) ger stöd i form av utbildning, forskning och tekniskt stöd till små och medelstora företag för 

att öka deras konkurrensmöjligheter internationellt.8 Under 2021 genomfördes bland annat ett 

utbildningsprogram i konstruktionssäkerhet certifierat i enlighet med EU-standarder, för 

representanter inom arkitektur- och designsektorn som 17 företag deltog i. Projektet ”Green 

Economy: Sustainable Mountain Tourism and Organic Agriculture” (GRETA), har bidragit i arbetet 

med att harmonisera georgisk lagstiftning vad gäller ekologisk produktion med EU:s regler, samt 

bistår ekologiska producenter i omställningen. 9 Inom ramen för Georgia Agribusiness 

Competitiveness-projektet har ett nära samarbete med ministeriet för miljöskydd och jordbruk 

(MEPA) och National Food Agency (NFA) fortsatt. Bland annat har manualer för 

informationsmärkning och innehållsförteckningar på köttprodukter utvecklats.10 Vad gäller Sidas 

normativa dialog se 3.1 ovan. 

3.2.2 Mål 1.2: Konkurrenskraftiga små och medelstora företag som utgör en större del av 
ekonomin  

Utvecklingstrend  

Små och medelstora företags (SME) bidrag till den georgiska ekonomin har ökat stadigt i absoluta 

belopp sedan 2011.11 Den georgiska strategin för små och medelstora företag har gjort betydelsefulla 

 

6 2021 EU Association Implementation Report Georgia « https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/92853/2021-association-implementation-report-georgia_en , p.2 » 
7 WB Insats-ID: 15365, CIDA Insats-ID: 11890, EPRC Insats-ID: 12191 , GFA Insats-ID: 14162, EPF Insats-ID: 55030139; MFO 
Crystal Guarantee Insats ID: 14360 
8 EPRC Insats-ID: 12191 
9 GRETA Insats-ID: 12700 
10 IFC Insats-ID: 120068 
11 ISET PI Business Sector Dynamics (2020) 
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framsteg med tydliga resultat vad gäller tillgång till finansiering, successiv sänkning av räntesatser 

samt stöd till inträde på en internationell marknad12. Georgien är rankat som nr 7 i Världsbankens 

Doing Business Report 2020, vilket är högst i regionen.13 Trots ökat både internationellt och 

nationellt stöd till sektorn, kvarstår stora behov av modernisering, professionalisering samt tillgång 

till kapital och finansieringsmöjligheter. Georgiens ekonomi växte mer än väntat under 2021 när 

covid 19-restriktionerna gradvis lättade14. BNP uppgick till 10,6 % jämfört med föregående år15. 

Medan ekonomisk tillväxt sågs i ökande rörlighet, handelsvolymer, skatteuppbörd, kredittillväxt och 

turismintäkter, som återförde BNP till nivåerna före covid-pandemin, så ökade arbetslösheten till 

19,5 % under tredje kvartalet 2021, jämfört med 18,5 % 2020. Andelen av befolkningen under 

fattigdomsgränsen har också ökat med 1,8 % under 2020 jämfört med 2019 och ligger på 21,3 %. 

Från och med tredje kvartalet 2021 ökade affärssektorns omsättning med 38,5 %. Produktionsvärdet 

ökade med 29 % jämfört med 2020. 60,5% av den totala omsättningen står stora företag för, medan 

18 % medelstora och 21,5% små företag. Det totala antalet anställda i näringslivet växte med 6 % 

2021.16 

Relevans  

Under 2021 bidrog nio insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 10,5 MSEK.17 

Portföljen bedöms bemöta utmaningarna väl genom insatser med kompletterande fokusområden 

såsom hållbar bergsturism och ekologiskt jordbruk och stöd till näringslivets engagemang för Agenda 

203018. Insatsportföljen innefattar även två garantiinstrument, som syftar till att stödja micro- små 

och medelstora företag (MSME). Garantin som inleddes 2018 med den georgiska banken TBC, har 

utnyttjats fullt ut 2021, med totalt 40 miljoner USD utlåning till MSME sektorer. TBC Bank har varit 

mycket framgångsrik med att låsa upp finansiella resurser och underlätta tillgången till krediter, 

samtidigt som den vidareutlånar mer än 20 % till nystartade företag, i genomsnitt 20 % till kvinnliga 

entreprenörer. Dessutom har 47,8 % av utlåningen skett utanför huvudstaden, mestadels till 

tjänstesektorn, tillverkning, jordbruk och handel. Sammantaget finansierades upp till 1 000 

underlåntagare genom garantiinstrument. På grund av dess roterande karaktär fortsätter garantin 

att ge mervärdet. TBC Bank har redan signalerat intresse för att öka garantivolymen, eftersom det 

har varit den mest efterfrågade produkten, då den möjliggjort utlåning till låntagare som annars inte 

skulle kvalificera sig för utlåning, genom dess för låntagarna fördelaktiga riskdelning.19 Sida inledde 

även ett nytt samarbete med Världsbankens (VB) Poverty and Equity Team, genom att öppna ett 

bilateralt fönster under ”Umbrella Facility for Poverty and Equity” (UFPE).20 Samarbetet syftar till att 

förstärka dialogen och samarbetet med georgiska institutioner om reformpolitiken och 

reformgenomförandet utifrån en förstärkt multidimensionell fattigdomsanalys. Vad gäller Sidas 

normativa dialog se 3.1 ovan. 

 

12 https://eu4business.ge/en/ 
13 World Bank Doing business report, 2020, p 4: Doing Business 2020 (worldbank.org) 
14 World Bank in Georgia, Overview: https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#3  
15  Rapid-Estimates-of-Economic-Growth,-December-2021.pdf (geostat.ge)  
16 Activities-of-Enterprises-III-Quarter,-2021.pdf (geostat.ge) 
17 EPRC Insats-ID: 12191, GFA Insats-ID: 14162, UNJP Insats-ID: 55110006, TBC Guarantee Insats-ID: 10121, EPF Insats-ID: 
55030139, GRF III Insats-ID: 55030274, ISET-PI Insats-ID: 55110003, GRETA Insats-ID: 12700, IFC Insats-ID-12068 
18 GRETA Insats-ID: 12700, CIDA Insats-ID: 11890 
19 Portfolio Guarantee Insats- ID: 10121 
20 World Bank: Poverty Reduction Trust Fund Georgia, Insats-ID: 15365 

https://eu4business.ge/en/
https://documents1.worldbank.org/curated/en/688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf
https://www.worldbank.org/en/country/georgia/overview#3
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3.3 Stödområde 2: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter 
och mer utvecklad rättsstat  

3.3.1 Mål 2.1: En mer effektiv offentlig förvaltning med stärkt administrativ kapacitet att 
genomföra reformer för EU-närmandet  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen har ingen tydlig riktning. Georgiens reformarbete för EU-närmande fortlöper 21 men 

styrningen, samordning och genomförande av reformer haltar och de politiska kriser som präglat och 

fortsätter att prägla landet har haft en negativ inbromsande inverkan på genomförandet av reformer, 

inklusive stärkandet av den offentliga förvaltningen. Enligt en bedömning av Georgiens nationella 

integritetsystem som publicerades av Transparency International 2021 så utför en majoritet av 

landets nyckelinstitutioner för närvarande inte sin funktion på ett sätt som tillräckligt bidrar till 

demokratiskt styre och till att förhindra korruption.22 Decentraliseringsreformen hämmas av ett svagt 

politiskt ägarskap. Trots en ambitiös nationell strategi är förändringen ytterst begränsad eftersom 

det lokala självstyret saknar tillräckliga resurser och delegerade befogenheter för att effektivt lösa 

lokala problem. Regeringen förordar transparens, tillgänglighet och ökad effektivitet i den offentliga 

sektorn, samtidigt anser fortfarande en stor andel av offentliganställda tjänstemän att de inte står 

fria från politiskt inflytande (42 % enligt FNs senaste undersökning från 2019)23. Civilsamhället 

fortsätter att fylla en viktig funktion i att hålla de statliga institutionerna ansvariga och förespråka 

ökad transparens, inte minst genom sin bevakning av genomförandet av AA, inklusive DCFTA.24 

Relevans  

Under 2021 bidrog sex insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 11,9 MSEK. 

25Insatserna har implementerats genom samarbetsavtal med civilsamhällesaktörer, myndigheter 

samt multilaterala aktörer. Portföljen bedöms vara relevant genom ansatsen att kombinera stöd till 

att stärka de offentliga institutioner och parallellt stärka civilsamhällets arbete med påverkan, 

ansvarsutkrävande samt utbildande och kunskapshöjande verksamhet. Stödet till granskande 

civilsamhällesorganisationer har bidragit till kontinuerlig uppföljning av tillämpning av lagar och 

implementering av reformagendan och till att främja transparens samt att öka ansvarsskyldighet och 

integritet inom den offentliga förvaltningen. Samarbetet mellan Ekonomistyrningsverket och det 

georgiska finansdepartementet för att stärka intern kontroll och styrning inom förvaltningen 

fortlöpte och bidrog bland annat till att en beskrivning av budgetprocessen tagits fram, viket utgör en 

central grund för det fortsatta utvecklingsarbetet att stärka intern styrning och kontroll. Under 2021 

initierades ett direktstöd till det nationella statistik kontoret (GeoStat) i syfte att förbättra kvaliteten 

på statistiska undersökningar. Sida koordinerade EU-gruppen i samband med det tematiska mötet 

med regeringen om reformsamarbetet gällande demokratisk samhällsstyrning. 

 

21 Association Implementation Report on Georgia, Brussels, 5.2.2021 SWD (2021), page 1 
22 Georgia National Integrity System Assessment 2020 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, Transparency 
International Georgia (https://www.transparency.ge/en/post/georgia-national-integrity-system-assessment-2020) 
23 UNDP, Public Attitudes towards Public Administration Reform (2019), 28 November 2019, http://bit.ly/2Np3bRo 
24 Association Implementation Report on Georgia, Brussels, 5.2.2021 SWD (2021) 18 final, page 1 
25 GRF Insats-ID: 15177, GFSIS Insats-ID: ESV Insats-ID: 13385, TI Insats-ID: 12083, GeoStat Insats ID: 14999, EPRC Insats-ID: 
12191 

https://www.transparency.ge/en/post/georgia-national-integrity-system-assessment-2020
http://bit.ly/2Np3bRo
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3.3.2 Mål 2.2: Offentliga tjänster levereras av bättre kvalitet, utifrån principer om icke-
diskriminering och lika rättigheter och med minskad korruption  

Utvecklingstrend  

Utvecklingen har ingen tydlig riktning. Georgien har fortsatt genomföra viktiga lagstiftningsreformer 

vilket stärkt principer om icke-diskriminering och lika rättigheter i tillhandahållandet av offentliga 

tjänster. Utveckling och expansion av de sociala skyddssystemen sker och de sociala utgifterna ökar 
26men insatserna är otillräckliga för de mest utsatta grupperna.27 Mycket återstår vad det gäller 

kapacitet, samordning, och kvalitet i synnerhet vad gäller tillhandahållande av offentliga tjänster som 

möter befolkningens behov utanför Tbilisi och de större städerna. Decentralisering, i form av mer 

resurser och utökade befogenheter till lokala beslutsfattare samt utökad involvering av lokalstyrena i 

den centrala planeringen, är en viktig faktor för att möta lokala kontextspecifika behov.  Utmaningar 

återstår även vad gäller korruption. Georgiens poäng minskar med en poäng (till 55), i Transparency 

Internationals 2021 Corruption Perceptions Index (CPI).28 Georgien är fortfarande ledande i regionen 

men utvecklingen har avstannat under senare år. Bristen på oberoende bland statliga organ är 

fortfarande en av de främsta utmaningarna i kombination med brist på öppenhet, transparens och 

tillgång till offentlig information. 29 

Relevans  

Under 2021 bidrog åtta insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 15,8 MSEK. 30 

Samarbetet sker i likhet med arbetet kring ovan mål genom samarbetsavtal med 

civilsamhällesaktörer, myndigheter samt multilaterala aktörer. Flertalet av Sveriges bilaterala insatser 

som bidrar till detta mål inbegriper en flexibilitet som möjliggör anpassning till nationella 

prioriteringar och behov. Ett exempel är den UNDP-administrerade fonden (UNDP Governance 

Reform Fund) som stödjer utveckling och genomförande av reformer för förbättrad samhällsstyrning 

baserat på behov. Efterfrågan från fonden har ökat kraftigt, från 67 ansökningar 2019 till 150 

ansökningar 2021. Insatsen bidrog till framsteg inom demokratisk styrning, inklusive stöd till det 

nationella statistiksystemet, uppföljning av SDG, förstärkning av statsförvaltningen samt insatser för 

att förbättra luftkvaliteten, avfallshantering, gruvsektorn och förnybar energi. Både TI-Georgia och 

Institute for Development of Freedom of Information (IDFI) har arbetat med att analysera ökade 

risker för korruption och oegentligheter i spåren av covid-19 pandemin, givet det ökade 

internationella stöd och olika undantagstillstånd som införts. De belyste ökade risker vad gäller 

avsaknad av extern revision samt tillämpning av direkt upphandling, något som bland annat bidrog 

till att EU-delegationen införde villkor för utbetalning av budgetstöd. Organisationerna var även 

aktiva i att bevaka och rapportera om oegentligheter som skedde i samband med lokalvalet 2021. 

Inom ramen för det FN-ledda jämställdhetsprogrammet genomfördes flera satsningar för att utveckla 

gender budgeting på både nationell och lokal nivå. 31 

 

26 2022 state budget of Georgia planned per 6% economic growth forecast (agenda.ge) 
27 I UNDPs senaste Human Development Index rankas Georgien som nummer 70, i den övre gruppen av hög mänsklig 
utveckling: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf  s.346 
28 Corruption Perceptions Index 2021: Georgia Loses A Point - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო 
(transparency.ge) 
29 https://transparency.ge/en/post/corruption-and-anti-corruption-policy-georgia-2016-2020 
30 GRF Insats-ID: 15177, GFSIS Insats-ID: 15193, ESV Insats-ID: 13385, TI Insats-ID: 12083, GeoStat Insats ID: 14999, EPRC 
Insats-ID: 12191, GRF III Insats-ID: 55030274, IFC Insats-ID: 12068 
31 UNJP Insats-ID:15277 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
https://transparency.ge/en/post/corruption-perceptions-index-2021-georgia-loses-point
https://transparency.ge/en/post/corruption-perceptions-index-2021-georgia-loses-point
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3.3.3 Mål 2.3: Ett mer effektivt rättsväsende, som i högre utsträckning garanterar rätten 
till en rättvis rättegång, i enlighet med europeisk standard 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen mot målet bedöms ha gått i negativ riktning. Trots att flera reformer genomförts under 

senare år präglas det georgiska rättssystemet av politisering och brist på oberoende. Rättsväsendets 

integritet fick lägst rankning av de institutioner som granskades i en studie av Georgiens nationella 

integritetsystem32.  De största utmaningarna uppges vara brist på objektivitet och opartiskhet inom 

rättsväsendet samt politiskt inflytande över juridiska processer vilket bidrar till en generell 

rättsosäkerhet. Straffrihet för övergrepp av brottsbekämpande myndigheter utgör även ett ihållande 

problem.33 Att parlamentsmajoriteten i december 2021 beslutade att upplösa myndigheten State 

Inspector’s Service i dess dåvarande form, vilket riskerar att underminera dess oberoende, utgjorde 

också ett steg i negativ riktning.34 

Relevans  

Under den inledande operationaliseringen av strategin beslutade ambassaden att inte prioritera 

direktstöd till statliga rättsreformer i den bilaterala portföljen. Beslutet grundades i att flera större 

givare så som USA och EU har ett brett stöd inom sektorn. Dessutom sågs en brist på politisk 

förändringsvilja hos den georgiska regeringen att genomföra flera nödvändiga reformer inom 

rättsväsendet. Bedömningen bekräftades senare av halvtidsöversynen av strategin. Kärnstöden till TI 

Georgia, UNJP och IDFI innehåller dock komponenter vilka syftar till att stärka ansvarsutkrävande 

samt att ge utbildning av olika aktörer inom rättsväsendet. Det regionala stödet till Council of 

Europe:s handlingsplan för Georgien bidrar även till målet. 

3.3.4 Mål 2.4: Minskat könsrelaterat våld, hatbrott och människohandel 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen vad det gäller bekämpning av könsrelaterat våld har fortlöpt. Georgien ratificerade 

Istanbulkonventionen 2017 och har sedan dess systematiskt arbetat för att harmonisera inhemsk 

lagstiftning med kraven enligt Istanbulkonventionen. Sammantaget har staten gjort stora framsteg 

och policyutvecklingen, i synnerhet vad gäller våld i hemmet, bedöms av UN Women vara avancerad. 

Samtidigt utgör könsrelaterat våld fortsatt ett utbrett problem i Georgien. Våldet är dock fortfarande 

underrapporterat på grund av rådande traditionella normer och attityder.35  Det gäller inte minst för 

kvinnor som lever på landsbygden, internflyktingar, etniska minoriteter och hbtqi-personer. Det 

kvarstår även stora brister vad gäller mer enhetlig datainsamling inom brottsbekämpande 

myndigheter och rättsväsendet.36 Hatbrott är fortsatt ett utbrett problem och tas inte på allvar i 

tillräckligt stor utsträckning. Det har skett en del framsteg men utökad kapacitet för att säkerställa att 

 

32 Georgia National Integrity System Assessment 2020 - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო, Transparency 
International Georgia (https://www.transparency.ge/en/post/georgia-national-integrity-system-assessment-2020) 
33 World Report 2022, Georgia - Events for 2021, Human Rights Watch  
34 Delegation of the European Union to Georgia: “EU Delegation responds to expedited procedures in the Georgian 
Parliament relating to the State Inspector's Service and the Judiciary”  
35 Unified Report on Crime Statistics on the Grounds of Intolerance of Discrimination (2020): 
https://www.geostat.ge/media/36779/diskriminaciis-nishnit_2020_IV.pdf  
36 UN women Country Gender Equality Profile 2020, s 47 https://georgia.unwomen.org/en/digital-

library/publications/2020/05/the-country-gender-equality-profile  

https://www.transparency.ge/en/post/georgia-national-integrity-system-assessment-2020
https://www.geostat.ge/media/36779/diskriminaciis-nishnit_2020_IV.pdf
https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/the-country-gender-equality-profile
https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/the-country-gender-equality-profile
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hatbrott utreds, lagförs och dokumenteras som hatbrott behövs fortfarande.37 Det förekommer 

vidare homofoba uttalanden av folkvalda politiker, religiösa företrädare samt i media, vilket bidrar till 

en miljö där övergrepp mot hbtqi-personer tolereras i högre utsträckning.38 I samband med att Pride 

paraden skulle genomföras i Tbilisi den 5 juli förra året, blev detta mycket tydligt, då regeringen och 

georgiska myndigheter återigen visade på en handfallenhet i förmåga eller vilja att garantera 

säkerhet och mötesfrihet för Pride deltagarna. Vad det gäller människohandel så är rapportering om 

återkommande fall relativt ovanlig i Georgien även om det förekommer. Enligt en expertrapport som 

publicerades i maj 2020 kan dock mer göras för att aktivt söka upp fall av människohandel och för att 

stärka det preventiva arbetet mot människohandel.39  

Relevans  

Under 2021 bidrog fyra insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 6,1 MSEK.40 

Portföljen innefattar flera bilaterala insatser där minskat könsrelaterat våld utgör delmål i bredare 

ansatser för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Insatserna har under 

2021 fortsatt att bidra till lagstiftningsåtgärder och en mer samordnad politik för att bekämpa och 

förebygga könsrelaterat våld och hatbrott. Under 2021 bidrog insatserna till att en lagförändring som 

förenklar för personer som utsatts för våld att få tillgång till statligt finansierade tjänster.41 Insatserna 

har fortsatt att bidra till att stärka kapacitet bland personal inom nyckelinstanser i arbetet mot 

könsrelaterat våld, t.ex. genom utbildning av polis, åklagare, domare och advokater.42 Under 2021 

bidrog Sidas stöd till att ytterligare steg togs för att stärka åklagarmyndighetens kapacitet och 

specialisering, för att de utöver våld i hemmet även ska kunna arbeta med brott mot sexuell frihet 

och okränkbarhet, 59 åklagare certifierades i en specialistutbildning under 2021.43 Insatserna har 

även bidragit till att utveckla och förbättra olika typer av tjänster som tillhandahålls av både statliga 

och icke-statliga aktörer så som t.ex. skyddade boenden, kriscentrum, tillgången till rättslig 

rådgivning och beteendekorrigerande insatser för gärningsmän. KRDF och RFSU har vidare verkat för 

att öka kunskap och medvetenhet samt belysa problem och behov som relaterar till både 

könsrelaterat våld inom och mot minoritetsgrupper och hbtqi–personer. Sveriges insatser vad det 

gäller normativ dialog beskrivs samlat ovan under 3.1. 

3.3.5 Mål 2.5: Ett mer pluralistiskt civilt samhälle inklusive politiska partier med stärkt 
folklig förankring  

Utvecklingstrend  

Under 2021 går det inte att urskilja någon kvalitativ förändring i samarbete och dialog mellan 

regeringsföreträdare och civilsamhällets aktörer. Sociala medier, som började användas systematiskt 

i desinformationssyfte 2018, utgör en av flera arenor där informationskampanjer organiseras mot 

 

37   Evaluation of the Implementation of the National Strategy for the protection of human rights in Georgia 2014-2020, s 21 

https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/publications/Georgia-human-rights-2019.html  
38 Report of the Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and 

gender identity - Mission to Georgia (A/HRC/41/45/Add.1) 
39 Report by the OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combatting Trafficking in Human Beings following the 

country visit to Georgia 17-19 June 2019 
40 Insats nr: UNJP Insats-ID: 55110006, RFSU Insats-ID: 54030561, KRDF Intsats-ID: 14120, KtK Insats-ID: 55000046 
41 UNJP Insats-ID: 55110006 
42 UNJP Insats-ID: 55110006, KTK insats-ID: 55000046, RFSU rambidrag insats ID: 54030561 
43 UN women Georgia news stories 14 April 2021: https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2021/04/specialized-
prosecutors-to-work-on-sexual-offences  

https://www.ge.undp.org/content/georgia/en/home/publications/Georgia-human-rights-2019.html
https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2021/04/specialized-prosecutors-to-work-on-sexual-offences
https://georgia.unwomen.org/en/news/stories/2021/04/specialized-prosecutors-to-work-on-sexual-offences
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kritiska organisationer och dess företrädare.44 Samtidigt finns glädjande tecken på att 

gräsrotsmobiliteten har ökat, inte minst tack vare sociala plattformar.45  Medborgare samlas kring 

specifika frågor och användandet av verktyg som gräsrotsfinansiering tycks ha blivit populärare. 

Förtroendet för civilsamhället har också det stigit något under pandemin men detta från en påtagligt 

låg utgångsnivå.46 Den politiska krisen i landet fördjupades under 2020 och 2021 vilket försämrade 

utsikterna för en bredare folklig förankring i politiken. Fortsatt gäller att centrala sakpolitiska frågor 

och samt en öppen och informerad debatt om vägval har en undangömd roll i det politiska samspelet 

mellan partier och väljare.  

Relevans  

Under 2021 bidrog sex insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 7,6 MSEK. 47 

Under perioden genomfördes elva insatser där civilsamhällesaktörer var direkta avtalsparter. Tre av 

dessa insatser var kärnstöd i syfte att även stödja organisationernas organisationsutveckling och 

egen strategiska inriktning48. Stöd till civilsamhälles aktörer vidareförmedlas även genom samarbete 

med multilateraler. Flera insatser i portföljen inbegriper även arbete för att bidra till mer 

inkluderande politiska processer samt ökad dialog mellan civila samhället och politiska beslutsfattare, 

både centralt och lokalt.49 Med syftet att öka portföljens relevans och nå en ökad bredd av aktörer 

har samarbete aktivt sökts och ingåtts med aktörer som verkar utanför Tbilisi och som representerar 

landsbygdsbefolkning samt minoriteter50. Sida har även stött tre insatser vilka vidareförmedlar medel 

till flera mindre aktörer vilket bidragit till att stärka CSOs över hela landet, inklusive utbrytarregionen 

Abchazien51. Portföljen bedöms vara relevant. Ambassaden planerar dock att öka stödet till lokala 

organisationer, inklusive kvinnorättsorganisationer utanför storstäderna under kommande år. 

3.3.6 Mål 2.6: Förbättrade förutsättningar för demokratiskt ansvarsutkrävande och 
deltagande i politiska processer inklusive främjande av fria val 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen har ingen tydlig riktning. Sedan det kritiserade presidentvalet 2018 så har 

förutsättningarna för demokratiskt ansvarsutkrävande generellt fortsatt i en negativ riktning. 

Georgien backar för fjärde året i rad i The Economist Democracy Index (kvar på plats 91 som under 

2020, men med en lägre poäng 5.12) och kvarstår i gruppen av så kallade ”hybrid regimer. 

Parlamentsvalet 2020 och tillika lokalvalen 2021 präglades av en starkt polariserad kontext som 

tenderat handla mer om person och partiernas ledarskikt än sakpolitiska skiljelinjer. Hur valen 

genomförts har mötts av kritik inte bara från oppositionen utan även av internationella observatörer 

och oberoende civilsamhällesorganisationer. Internationella observatörer, ledda av Organisationen 

för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), fann att lokalvalen var konkurrenskraftiga och "tekniskt 

väladministrerade", men att de även kantades av anklagelser om väljarpåtryckningar, röstköp och 

 

44 Social Media Monitoring - Second Interim Report (isfed.ge) s. 4-5) 
45 Assessment of the Civil Society Sector in Georgia 2019 (ewmi-access.org), s. 17, 21 
46 Social Science in the Caucasus: Despite gains in 2020, Georgia’s institutions remain poorly trusted (crrc-
caucasus.blogspot.com 
47 EPF Insats-ID: 55030139, RFSU Insats-ID: 54030561, KRDF Insats-ID: 14120, GFSIS Insats-ID: 55030201, CIDA Insats-ID: 
11890, KtK Insats-ID: 55000046 
48GFSIS Insats-ID: 55030201, EPF Insats-ID: 55030139, KRDF Insats-ID: 13485 
49 UNJP Insats ID: 15277, GFSIS Insats-ID: 550302201, EPF Insats-ID: 55030139  
50 Georgian Farmer’s Association, Insats-ID: 13557, KRDF Insats-ID: 13485 
51 EPF Insats-ID: 55030139, KTK Insats-ID: 55000046, RFSU Insats ID: 54030561 
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obalanser i resurser som gynnade de sittande styrande partiet.52 Kvinnor och tillika etniska 

minoriteter var vidare underrepresenterade i båda valen.53 Även media har varit strakt polariserad 

under valåren och mer eller mindre återspeglat den befintliga uppdelningen mellan styrande och 

oppositionspartier.54 Valen har följts av en utdragen politisk kris och ökad polarisering i det georgiska 

samhället, vilket försämrat förutsättningarna för det demokratiska samtalet och för en bredare 

folklig förankring. Inför valen infördes könskvotering vilket antas vara en bidragande faktor till viss 

ökning av kvinnors representation i den nationella och de lokala församlingarna. Fortsatt saknas dock 

strategier och åtgärder för att öka deltagande och representation av både kvinnor och etniska och 

religiösa minoriteter i politiska processer.55  

Relevans  

Under 2021 bidrog fem insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 9,4 MSEK. 56 

Insatserna innefattar dels stöd till granskande civilsamhällesaktörer som bevakar, analyserar och 

publicerar rapporter, artiklar och information om pågående politiska processer där det föreligger 

ökad risk för korruption, oegentligheter och spridning av desinformation. 57 Under 2021 har valen och 

pandemihanteringen stått i fokus. Insatserna har även bidragit till att öka kunskap och 

medvetenheten kring de politiska skeendena med fokus på grupper som har mer begränsad tillgång 

till information, så som etniska minoriteter. 58 Inom flera av insatserna erbjuds även juridiskt stöd till 

enskilda medborgare för att utkräva lagstadgade rättigheter.59 Sverige gjorde även särskilda 

satsningar för att öka kvinnors meningsfulla deltagande och representation både inför, under och 

efter valen, både genom ökade anslag inom riktade insatser och genom normativ dialog (läs mer om 

det arbetet under strategimål 3.3.8). Regionala insatser som stödjer stärkande av yttrandefrihet och 

oberoende media bidrar även till strategimålet.60 

3.3.7 Mål 2.7: Friare och mer oberoende media 

Utvecklingstrend  

Utvecklingen har ingen tydlig riktning. Sett ur ett längre perspektiv har Georgien sedan 2013 klättrat 

från plats 100 till 60 av 180 länder i World Press Freedom Index. Reformer som har bidragit till ett 

bredare medielandskap framför allt inom TV nämns som starkt bidragande till den positiva 

utvecklingen61. Dock noteras att den positiva utvecklingen har stannat av de senaste åren. Den 

våldsamma attacken från högerextrema grupper mot 50 journalister i samband med Tbilisi Pride 

2021 visar på bristande skydd och rättslig uppföljning av brotten. Georgisk media är pluralistisk men 

dock fortfarande mycket polariserad och partisk. De senaste årens reformer har medfört 

förbättringar av medieägarnas transparens, samtidigt noterar reportrar utan gränser att mediaägare 

 

52 Georgia, Local Elections, Second Round, 30 October 2021: Statement of Preliminary Findings and Conclusions, OSCE 2 
October 2021: https://www.osce.org/files/f/documents/f/d/499468_3.pdf 
53 Ibid 
54 Ibid 
55 Human Rights and Religious Organizations Coalition Joint Submission for the Universal Periodic Review Georgia: January, 

2021 (3rd Cycle, 37th Session) 
56 Insats nr: GFSIS Insats-ID: 55030201, UNJP Insats-ID: 55110006, IDFI Insats-ID: 13382, TI Insats-ID: 12083, GFSIS II Insats-
ID: 15193 
57 TI Insats-ID: 12083, IDFI Insats-ID 13382 
58 UNJP, Insats-ID: 55110006, GFSIS Insats-ID: 55030201, KRDF Insats-ID: 13485 
59 TI Insats-ID: 12083, UNJP, Insats-ID: 55110006, KTK, Insats-ID: 55000046, RFSU, Insats ID: 54030561 
60 B2B Insats-ID: 11175, OCCRP Insats-ID: 11749, FOJO Insats ID: 10892, Internews Insats ID: 11576 
61 https://rsf.org/en/georgia 

https://rsf.org/en/georgia
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och politiska partier har för stort inflytande över redaktionellt innehåll.62 Reportrar utan gränser 

rapporterar i sin årsrapport vidare om en oroande trend av att gradvis utvidga säkerhetstjänsters 

befogenheter till övervakning och censur63.   

Relevans  

Ambassaden har sedan strategigenomförandet påbörjades beslutat att inte prioritera direkta 

bilaterala insatser inom mediaområdet. Den regionala portföljen genomför insatser som även 

omfattar verksamhet i Georgien64. Inom ett par bilaterala insatser ingår komponenter med utbildning 

av journalister där man arbetat för att bidra till ökad kunskap och medvetenhet bland journalister om 

rättighets- och jämställdhetsfrågor65. Ett antal insatser i portföljen (TI Georgia och IDFI) stödjer media 

med att utöka tillgång till offentlig information, granskar ägarstrukturer och bidrar även till att på 

olika sätt motarbeta desinformation.66 I samband med ambassadens bidrag till utarbetandet av en ny 

regional strategi för Östeuropa kommer behov av att utöka stöd inom media och yttrandefrihet inom 

ramen för den nya strategin att ses över.  

3.3.8 Mål 2.8: Att partnerländerna i högre grad uppfyller internationella och nationella 
åtaganden för mänskliga rättigheter, jämställdhet (inklusive EU:s strategi för 
jämställdhet), och icke-diskriminering  

Utvecklingstrend  

Georgiens utveckling bedöms fortsätta i en positiv riktning, i synnerhet när det gäller lagstiftning och 

utveckling av den nationella institutionella apparaten för att främja icke-diskriminering och 

jämställdhet. 67 Det finns däremot fortsatt allvarliga brister i implementering och uppföljning. 

Diskriminering, utanförskap och ojämlikheter är fortfarande ett utbrett problem i praktiken i 

Georgien, inklusive i utbrytarregionerna, vilket också bidrar till att splittra samhället och öka 

spänningar mellan olika sociala grupper. Kvinnor, HBTQI-personer, personer med 

funktionsnedsättning, etniska och religiösa minoriteter (och barn och ungdomar inom dessa sociala 

kategorier) är särskilt drabbade och mycket återstår i arbetet för att undanröja strukturella hinder 

och för att stärka lagar, policyer, institutioner, praxis och attityder som främjar jämlikhet och icke-

diskriminering. Även om allmänhetens medvetenhet om rättighetsfrågor i samhället har ökat under 

åren finns det fortfarande en brist på tolerans och kunskap om mänskliga rättigheter och 

jämställdhet i samhället i stort. 68 Det faktum att politiska ledare, religiösa samfund och andra 

inflytelserika personer fortfarande inte gör uttalanden till stöd för mänskliga rättigheter även vid 

mycket kritiska tidpunkter som under de våldsamma protesterna mot Tbilisi Pride Paraden den 5:e 

juli 2021, utgör även ett hinder för en positiv utveckling. 

Portfölj  

 

62 https:rsf.org/en/georgia 
63 https://rsf.org/en/georgia  
64 B2B Insats-ID: 11175, OCCRP Insats-ID: 11749, FOJO Insats ID: 10892, Internews Insats ID: 11576  
65 UNJP GE Insats ID: 15277, RFSU Georgien Isats ID: 54030561 
66 IDFI Insats-ID: 13382, GFSIS Insats-ID: 55030201, TI Insats-ID: 12083A1  
67 Antagandet 2014 av "lagen om avskaffande av alla former av diskriminering" utgjorde ett landmärke, vilket följts av 
lagstiftningsåtgärder vad gäller barn och ungas rättigheter och för personer med funktionsnedsättning. Viktiga ändringar 
har även genomförts inom arbetsrättslagstiftningen. 
68 Special Report of the Public Defender of Georgia on Combating and Preventing Discrimination and the State of Equality,  

https://rsf.org/en/georgia
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Under 2021 bidrog åtta insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 13,4 

MSEK.69Majoriteten av insatserna i portföljen har ett tydligt integrerat rättighetsperspektiv och flera 

har ett integrerat jämställdhetsperspektiv. Insatserna har bidragit till flera förbättringar av den 

nationella lagstiftningen och implementeringen vad gäller internationella och nationella åtaganden 

för mänskliga rättigheter, jämställdhet och ickediskriminering samt till att stärka den nationella 

kapaciteten för att följa upp och överse tillämpning av lagar samt främja icke-diskriminering och 

jämställdhet. Ambassaden prioriterar en utveckling av portföljen som stärker olika minoriteters 

rättigheter och det arbetet fortlöper. Sedan 2019 har portföljen utökats med två nya insatser som 

särskilt adresserar stärkandet av etniska och religiösa minoriteters rättigheter samt hbtqi-personers 

rättigheter70. Under 2021 stärktes fokus på etniska och religiösa minoriteter och personer med 

funktionsnedsättning i ett par olika redan pågående insatser och samarbeten.71 Flertalet av de 

organisationer som erhåller stöd direkt av ambassaden eller indirekt via ambassadens 

samarbetspartners bidrog i den tredje UPR granskningen av Georgien, de fortsätter även sitt aktiva 

påverkansarbete för att driva frågor om antidiskriminering och jämställdhet. 

3.3.9 Mål 2.9: Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att utforma sina liv  

Utvecklingstrend  

Georgien har gjort betydande framsteg vad gäller jämställdhet under de senaste tre decennierna, 

inte minst vad det gäller lagstiftning och att utveckla den nationella institutionella kapaciteten för att 

främja jämställdhet och motverka diskriminering. Framgångarna är betydande och märkbara, enligt 

World Economic Forums Global Gender Gap Report (2021) klättrar Georgien upp på 49:e plats av 156 

länder.72 Trots positiva förändringar så utgör ojämlikhet mellan könen emellertid i praktiken ett 

bestående och genomgripande problem. Kvinnor är fortfarande avsevärt underrepresenterade i 

beslutsprocesser på alla nivåer även om införandet av kvotering inför parlamentsvalet 2020 och 

lokalvalet 2021 bidrog till viss ökning. 73 Kvinnor har begränsat inflytande i politiskt och socialt 

samhällsliv, arbetar i traditionellt "kvinnliga" jobb med stora löneskillnader mellan könen, kämpar för 

att nå högre utbildningsnivåer och bemöts utifrån kulturella stereotyper och normer som förminskar 

deras position i samhället. Dessutom utsätts kvinnor fortfarande för sexuella trakasserier, våld i 

hemmet, sexuellt och andra former av våld så som tidiga äktenskap och barnäktenskap och större 

begräsningar vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Vidare råder ytterligare 

utmaningar för kvinnor som även berörs av andra strukturella utmaningar baserade på etnicitet, 

religion, funktionsvariationer, sexuell läggning, könsidentitet och ålder.74 

Relevans  

Under 2021 bidrog sju insatser direkt till strategimålet och utbetalningarna uppgick till totalt ca 6.8 

MSEK.75 Det bör dock nämnas att insatserna som bidrar till mål 2.4 och 2.8 även bidrar till detta mål. 

 

69 UNICEF ABK Insats-ID: 14598, RFSU Insats-ID: 54030561, UNJP Insats-ID: 55110006, GFSIS II Insats-ID: 15193, EPF Insats-
ID: 55030139, IDFI Insats-ID, CIDA Insats-ID: 11890, KtK Insats-ID: 55000046 
70 RFSU Insats-ID: 54030561, KRDF Insats-ID: 14120 
71 UNJP GE: Insats-ID15277, GFSIS II Instats-ID: 15193 
72 Global Gender Gap Report 2021, p 197. 
73 Representation av kvinnor i parlamentet ökade från 13 till 19,3 procent (29 kvinnor). Antalet förtroendevalda kvinnor i 
kommunala valen ökade med 10 procent från 14 procent (2017) till 24 procent (2021).  
74 UN Women, The Country Gender Equality Profile (CGEP), (2020): https://bit.ly/2ZuWN46  
75 UNJP Insats-ID: 55110006, RFSU Insats-ID: 54030561, KRDF Insats-ID: 14120, Portfolio Guarantee Insats-ID: 10121, GRF III 

Insats-ID: 55030274, GRETA Insats-ID: 12700, KtK Insats-ID: 55000046 

https://bit.ly/2ZuWN46
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Två större insatser i portföljen 2021 hade jämställdhet som övergripande huvudfokus, och flertalet 

insatser i övriga portföljen har ett helt eller delvis integrerat jämställdhetsperspektiv. Insatserna med 

jämställdhet som huvudfokus är dels det FN-ledda jämställdhetsprogrammet (UN joint program for 

Gender Equality in Georgia, UNJP GE). Båda utgår från en bred ansats och täcker såväl ekonomisk 

egenmakt, politiskt deltagande som könsrelaterat våld, SRHR och intersektionella perspektiv. 

Ytterligare en insats har SRHR som huvudfokus (RFSU) och flertalet insatser i övriga portföljen har ett 

helt eller delvis integrerat jämställdhetsperspektiv. 76 Under 2020 och 2021 har extra insatser gjorts 

för att öka kvinnors politiska representation och deltagande inför parlamentsvalet, flera i tandem 

med ett intensivt diplomatiskt påverkansarbete gentemot politiska institutioner och partier för att 

öka kunskap och engagemang för kvinnors politiska representation och deltagande.77 Arbetet har 

bidragit till en ökning av kvinnors representation i både parlamentet och i kommunstyrena. 78 

Insatserna bidrog även till att för jämställdhet och ickediskriminering relevanta förändringar infördes 

i arbetslagstiftningen, så som regler vad gäller delad föräldraledighet. Vidare togs under 2021 steg för 

att införa sexualundervisning i skolan, vilket är en mycket känslig fråga i den georgiska kontexten. I 

ett längre perspektiv förväntas det bidra till att bryta ner stereotypa och begränsande föreställningar 

kring genus och könsroller.79 Covid-19 har stärkt befintliga ojämlikheter mellan olika samhällsgrupper 

och samtliga insatser ovan anpassades till att möta de behov som uppstod samt att samla in data och 

belysa hur pandemin slagit mot kvinnor och hbtqi-personer. 80 Sveriges insatser vad det gäller 

normativ dialog beskrivs samlat ovan under 3.1. 

3.3.10 Mål 2.10 Ökat förtroende och försoning mellan parterna i och mellan länderna  

Utvecklingstrend  

Som nämndes inledningsvis så har den ökade instabiliteten och oförutsägbarheten i närområdena i 

regionen bidragit till ökad ovisshet vad gäller utvecklingen kring de utdragna konflikterna kring de 

georgiska utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien. Det socioekonomiska samarbetet mellan 

Ryssland och Abchazien har fortsatt att fördjupas under 2021. Rysslands invasion av Ukraina och dess 

kortsiktiga och långsiktiga effekter och konsekvenser för den georgiska kontexten är i skrivande stund 

svår att bedöma, men redan syns tecken på ökad isolering och ökade socioekonomiska utmaningar i 

utbrytarregionerna, samt tilltagande spänningar i det georgiska samhället i stort. Den så kallade 

administrativa skiljelinjen har sedan 2019 stängts under längre perioder än tidigare och under Covid-

19 pandemin, som drabbat dessa områden särskilt hårt och försvårat rörligheten till och från 

Abchazien, så har isolering och utsatthet för de som lever i utbrytarregionen och områdena kring de 

administrativa skiljelinjerna förstärkts ytterligare.81 Parallellt bedöms utsikterna för framsteg i de 

formella s.k. Geneve-samtalen som låga och positionerna kring konflikten är fortsatt låsta.  

Relevans  

Under 2021 bidrog fyra insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 3,7 MSEK.82 

Verksamheten inbegriper t.ex. sociala stödprogram med psykosocialt stöd till de mest utsatta 

 

76 UNJP, Insats-ID: 55110006, KTK, Insats-ID:  55000046, RFSU, Insats ID: 54030561 
77 UNJP, Insats-ID: 55110006, se även…  
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 UNJP, Insats-ID: 55110006, KTK, Insats-ID:  55000046, RFSU, Insats ID: 54030561 
81 Special Report of the Public Defender of Georgia on the Impact of the Closure of So-called Checkpoints in 2019-2020 on 
the Human Rights Situation of the Population Living in the Occupied Territories. 
82 Unicef Abk Insats-ID:14598, GFSIS Insats-ID: 55030201, KRDF Insats-ID: 14120, KtK Insats-ID: 55000046 

https://planit.sida.se/#/contribution/55110006
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grupperna vilket bidrar till att skapa en framtidstro och en möjlighet att frigöra sig från 

konfliktparadigmet. Inom programmen som har verksamhet i Abchazien försöker man även ge 

utbildningstillfällen och konferenser när så är möjligt till deltagare från båda sidor av den så kallade 

administrativa skiljelinjen, för att minska isolering, öka interaktion och erfarenhetsutbyte, inte minst 

mellan yrkesverksamma inom samma profession, som t.ex. mellan socialarbetare inom det Sida 

finansierade UNICEF programmet, mellan kvinnorättsaktivister inom Kvinna till Kvinnas program och 

mellan unga inom EPF’s program. I tillägg bedöms insatser i portföljen som syftar till att stärka 

mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet även bidra till bättre förutsättningar för att öka 

förtroende och försoning mellan parter i och mellan länderna. Under 2021 har Sida vidare stärkt 

fokus på etniska och religiösa minoriteter inom flera insatser för att utifrån ett multidimensionellt 

fattigdomsperspektiv bättre adressera socioekonomiska ojämlikheter och isolering och på så vis bidra 

till att reducera spänningar mellan olika grupper. Sida bedömer att portföljen i stort är relevant men 

att det finns möjligheter att stärka portföljens relevans i samband med operationalisering av det nya 

strategiområdet för fredliga och inkluderande samhällen.  

3.4 Stödområde 3: Förbättrad miljö och begränsad klimatpåverkan och stärkt 
motståndskraft mot miljöpåverkan och klimatförändringar 

3.4.1 Mål 3.1: Att partnerländerna i högre grad uppfyller EU:s regelverk och 
internationella överenskommelser för miljö, klimat och energi  

Utvecklingstrend  

Associeringsavtalet, AA fortsätter att vara en drivkraft som bidragit till att relevanta reformer och 

lagändringar har genomförts inom miljösektorn. Det finns ett engagemang hos den georgiska 

regeringen att bidra till den gemensamma kampen mot klimatförändring, att uppnå lägre 

koldioxidutsläpp och stärka motståndskraften mot klimatförändringar83. Georgien har vidtagit 

åtgärder för att integrera klimatrisker och resiliens i planerings- och utvecklingsarbete.84 Vad gäller 

avfallshantering så saknas ännu standarder och system samt kapacitet på alla nivåer för hantering av 

farligt avfall. Regelverket finns på plats 85med det krävs en snar uppdatering och förbättringar av 

avfallshanteringsplaner samt inrättande av hållbara system och nya metoder för att uppfylla EU:s 

direktiv. Samtidigt råder det intressekonflikter mellan olika sektorer, brister i genomförandekapacitet 

och koordinering samt avsaknad av evidens-baserad data för beslutsfattande vilket utgör en utmaning 

för arbetet framåt. 86  

Relevans  

Under 2021 bidrog nio insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 21.2 MSEK. 87 

Portföljen bedöms vara relevant. Verksamheten inom portföljen består av bilaterala och regionala 

insatser vilka kompletterar varandra väl genom såväl infrastrukturprojekt, teknisk expertis samt 

kapacitetsstärkande insatser på national och lokal nivå genom samarbeten med utvecklingsbanker, 

 

83 https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Georgia/1/INDC_of_Georgia.pdf INDC of 
Georgia. Page 4. 
84 Strategic documents, Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (mepa.gov.ge)  
85 UNDP Internal Evaluation of GRF Initiatives. September 2020.Page 31.  
86 https://forbes.ge/financing-circular-economy-for-an-accelerated-post-covid-19-recovery/ 
87 UNDP IRCCR Insats-ID:13359, Save the Nature Georgia Insats-ID:15169, KGT INsats-ID: 13312, GRF Insats-ID: 15177, SSM 
Insats-ID: Guria National Park Insats-ID :13556, GRETA Insats-ID: 12700, EBRD Adjara Insats-ID: 53040014, GRF III Insats-ID: 
55030274 

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Georgia/1/INDC_of_Georgia.pdf
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svenska myndigheter och civila samhället. Relevansen bedöms ha stärkts genom att den svenska 

resursbasen integrerats tydligare i fler nya insatser. Inom CSO-konsortiet Keep Georgia Tidy:s projekt 

om regional avfallshantering har samarbete t.ex. inletts med Håll Sverige Rent samt Gästrike 

Återvinnare88. Sverige stödjer sedan 2020 vidare etableringen av ett naturreservat i Guria, Guria 

National Park genom World Wildlife Fund Georgia.  Området har ett högt naturvärde och utgör en 

viktig del i den kaukasiska ekoregionen. Programmet ”Save the Nature Georgia 2021-2024" är Sidas 

första insats som genomförs direkt av MEPA och tre av Georgiens miljömyndigheter.  Syftet är att 

stärka ansvarstagande och kapacitet inom och mellan institutionerna i genomförandet av Georgiens 

regeringsstrategier och handlingsplaner för biologisk mångfald och luftmiljö. 89 Parallellt genomförs 

en bred insats för kunskapsutveckling om cirkulär ekonomi i syfte att bidra till utvecklingen av en 

strategi och konkret handlingsplan för cirkulär ekonomi. 90 

3.4.2  Mål 3.2: Stärkt miljömässigt ansvarstagande hos allmänhet, näringsliv och 
civilsamhälle  

Utvecklingstrend  

Den allmänna kunskapen och medvetenheten om miljö- och klimatfrågor i Georgien ökar gradvis, 

men långsamt och från en relativt låg nivå. Civilsamhällets arbete tycks å ena sidan bidra till en något 

ökad debatt om frågorna, delar av näringslivet visar ett starkt ökat intresse för hållbarhetsfrågor och 

antalet georgiska företag som anslutet sig till Global Compact Network ökar i rask takt. 

Nationalbanken utarbetar en taxonomi och principer för hållbarhet för bankväsendets utlåning till 

gröna investeringar.  Samtidigt ges miljöfrågorna ytterst begränsad plats i den politiska debatten. 

Strukturer, information och infrastruktur som möjliggör beteendeförändring för människor i 

vardagen utvecklas långsamt.  Luft- och vattenkvalitet samt avfallshantering är prioriterade frågor för 

civilsamhällesorganisationerna och även de frågor som sätts främst bland miljöfrågorna hos 

allmänheten. Efterlevnaden av det utökade producentansvaret för återanvändning och återvinnande 

som infördes 2019 är fortsatt lågt.  Reglering av producentansvar för sex olika materialtyper träder i 

kraft 2022.  

Relevans   

Under 2021 bidrog sex insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 7,9 MSEK.91 

Portföljen består av insatser vilka genomförs i samarbete med myndigheter, civilsamhälle samt via 

multilaterala organisationer. Fokus på avfallshantering har breddats genom samarbetet med 

strålsäkerhetsmyndigheten kring hantering av radioaktivt avfall, där ambassaden även förmedlar EU-

delegerade medel. Covid-pandemin har bidragit till utmaningar särskilt i insatsen ”Keep Georgia Tidy” 

vars metod bland annat bygger på att samla och mobilisera människor, framför allt ungdomar, i 

samtliga regioner som städar upp i offentliga miljöer deltar i aktiviteter för att öka kunskap om 

miljöfrågor. Trots pandemin deltog 2021 över 11 000 personer i små och individuella aktioner, under 

vilka cirka 447,7 hektar sanerades och 268,27 ton avfall samlades in. Insatsen lyckades pandemin till 

trots uppbringa ett stort engagemang för klimat och miljöfrågor. Ambassadens personal brukar när 

så är möjligt själva delta i saneringsaktionerna, vilket kommuniceras i inslag på ambassadens sociala 

 

88 Keep Georgia Tidy, Insats-ID: 13312 
89 Save the Nature Georgia Insats-ID:15169 
90 Keep Georgia Tidy Insats-ID: 13312 
91 KGT Insats-ID: 13312, Save the Nature Georgia Insats-ID: 15169, Guria National Park Insats-ID: 14556, CIDA Insats-ID: 
11890, Portfolio Guarantee Insats-ID: 10121, GRETA Insats-ID: 12700 
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plattform. I mars 2020 erhöll Keep Georgia Tidy associerat medlemskap i Foundation of 

Environmental Education (FEE) och licens att driva Eco-Schools (ES) program på nationell nivå, vilket 

möjliggör en fördjupning av programmet och en strukturerad verksamhet med skolor och ungdomar. 

Under 2021 drog verksamheten igång och 20 offentliga skolor från hela Georgien (2 från varje region) 

ingick en överenskommelse med Georgiens utbildningsdepartement att genomföra ”Eco School” 7-

stegsprogram med fokus på biologisk mångfald och klimatförändringar. 92 

3.4.3 Mål 3.3: Mer hållbar samhällsservice inom områden som vatten och avlopp, 
avfallshantering, energieffektivisering och förnybar energi 

Utvecklingstrend  

Georgien saknar fortfararande i stor utsträckning tillräcklig kapacitet inom området. Reformarbetet 

med att förbättra offentliga tjänster inom vatten, avlopp, avfallshantering, energieffektivitet och 

förnybar energi fortsätter dock gradvis. De lokala myndigheternas avfallshanteringsplaner vilka 

antogs 2017 har i stor utsträckning inte implementerats. Behoven är stora och kräver genomgående 

förbättringar för att etablera hållbara system för kompostering, återvinning, energiförbrukning etc. 

Hanteringen av farligt samt kemiskt avfall uppfyller inte internationella standard. På grund av covid-

19 pandemin har regeringen inte prioriterat nya reformer eller förbättrat samhällsservice i detta 

skede. 

Relevans  

Under 2021 bidrog fem insatser till strategimålet. Utbetalningarna uppgick till totalt ca 2,9 MSEK.93 

Verksamheten inom portföljen består av bilaterala och regionala insatser vilka kompletterar varandra 

väl genom såväl infrastrukturprojekt, teknisk expertis samt kapacitetsstärkande insatser. Behovet av 

mer koordinering, dialog och påverkan via både Världsbanken och fler internationella 

finansinstitutioner bedöms vara en relevant ansats för att bidra till ett stärkt georgiskt ledarskap och 

ansvarstagande för det fortsatta reformarbetet inom sektorn. Två vattenreningsverk finansierade av 

Sida genom Världsbanken färdigställdes och en av anläggningarna i en kommun i östra Georgien 

invigdes i slutet av sommaren och innebär att avloppsvatten från 30 000 hushåll nu renas genom en 

mekanisk och biologisk reningsprocess och inte längre går ofiltrerat ut i Alazanifloden.  Majoriteten 

av insatserna inom portföljen bidrar även till mål 14 och 15. 

4. Implikationer  

Under 2021 påbörjade ambassaden ett förberedelsearbete inför operationalisering av ny strategi. 

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina kan vi i dagsläget inte förutse hur 

strategisammanhanget kommer att påverkas annat än negativt. Utfallet av konflikten kommer att 

sätta spår i reformarbetet. Arbetet med operationaliseringen förutses försenas i och med denna 

oförutsägbara situation.  

Ambassaden kommer fortsätta att arbeta aktivt med att stärka fattigdomsperspektivet i 

verksamheten för att öka resultat för människor som lever i fattigdom och nå de allra fattigaste. 

Denna integrerande ansats har tillämpats av ambassaden sedan den multidimensionella 

 

92 Keep Georgia Tidy annual report 20-2021 page 13 
93 SSM Insats-ID: 13420, IRCCR Insats-ID: 13359, Keep Georgia Tidy Insats-ID: 13312, GRF Insats-ID: 15177, Save the Nature 
Insats-ID: 15169 
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fattigdomsanalysen (MDPA) introducerades i Georgien. Att stärka fattigdomsperspektivet kommer 

vara en prioritering i insatshantering och dialog kring pågående insatser och inför nya. Ambassaden 

kommer även ingå nya samarbeten för att stödja katalytiska insatser som har som övergripande 

direkt mål att minska fattigdom för de allra fattigaste. Dessa stöd förväntas också kunna bidra till 

goda synergieffekter inom andra stöd. Under 2022 kommer vidare den multidimensionella 

fattigdomsanalysen att uppdateras. Analysen kommer att ta hänsyn till konsekvenserna av Covid-19 

och bidra till operationaliseringen av den nya strategin.  

En annan prioritering för Sverige kommer vara att i samverkan med EU och andra likasinnade verka 

för stärkt utvecklingseffektivitet och för att Georgien tar ett större ansvar för styrning och 

koordinering för reformgenomförandet. Det bedöms särskilt viktigt efter en relativt lång period av 

politisk instabilitet då det saknats en tydlig central styrning och koordinering för reformagendan och 

flera processer för att utveckla och anta centrala nationella strategier och handlingsplaner har mer 

eller mindre stannat av. Givarkoordinering och normativ dialog, i nära samverkan med ambassadens 

politiska sektion, kommer vara centralt i detta arbete. Ambassaden kommer vidare att vara en 

tongivande aktör i dialogen med partners och andra aktörer i för Sverige prioriterade frågor, med 

fokus på jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt miljömässig hållbarhet.  

Covid-19 pandemin har vidare försvårat uppföljning genom fältbesök, inklusive till utbrytarregionen 

Abchazien. Under 2022, då det förväntas att ambassaden ska kunna återgå till fysik närvaro i större 

utsträckning, planerar ambassaden att prioritera uppföljningsresor i fält och tätare partnerbesök. 

Ambassadens möjligheter att följa upp pågående verksamhet i Abchazien har även begränsats av 

återkommande stängningar av den administrativa skiljelinjen samt stämplingar i pass under de 

senaste två åren. Ett första besök sedan 2019 var planerad mot slutet av Mars 2022 men på grund av 

Rysslands pågående invasion av Ukraina besöket behöva skjutas upp ytterligare. Ambassaden arbetar 

med uppföljning även genom avstämningar med andra aktörer som regelbundet besöker regionen. 

Ambassaden väljer vidare att samarbeta med aktörer som har stark kännedom och kunskap om 

regionen och en stor kapacitet att hantera dessa förändringar. 


