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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 

 
 Utveckling  Relevans 

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat med fokus på stärkt 
offentlig förvaltning och rättsväsende 

1.1 En offentlig förvaltning med administrativ kapacitet att 
genomföra reformer för EU-närmandet 

     

1.2 Ett mer effektivt rättsväsende      

1.3 Minskat könsrelaterat våld      

Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat med fokus 
på ökat åtnjutande av rättigheter och stärkta möjligheter att utöva demokratiskt inflytande 
2.1 Ett mer pluralistiskt civil samhälle      

2.2 Att Turkiet i högre grad uppfyller internationella och 
nationella åtaganden 

     

2.3 Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt      

 

 

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
10 550 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
10 620* MSEK varav 550 MSEK i Turkiet 

Antal insatser 2021 
24 

*Inkluderar belopp utbetalt 2021 mot Strategin för Reformsamarbete med västra Balkan och Turkiet 2021-2027 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Under 2021 fortsatte utvecklingen mot ökad ojämlikhet i flera dimensioner liksom ekonomisk 
instabilitet och minskat demokratiskt utrymme, inte minst för kvinnorörelsen och HBTQI-
organisationer. Utvecklingen var även fortsatt negativ för yttrandefrihet och politisk polarisering 
vilket påverkar genomförandet av strategin. Den alltmer centraliserade förvaltningen liksom 
spänningar mellan centrala myndigheter och oppositionsledda kommuner komplicerar 
beslutsfattandet och förhindrar effektivitet i leveransen av samhällstjänster på lokal nivå. 
Tillsammans har dessa faktorer utgjort hinder för en positiv utveckling och bidragit till ytterligare 
brister i respekten för mänskliga rättigheter för kvinnor, MR-aktivister, HBTQI-personer, journalister, 
unga – alla grupper identifierade som fattiga i Sidas/ambassadens MDPA.3 

 

3 Multi-Dimensional Poverty Analysis, UM 2019/42016/ANKA/2 
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I december 2021 låg fattigdomsgränsen på 10 119 TL4 5 och minimilönen på 4253 TL6. Nära 42% av 
lönearbetare fick minimilön7 och en fjärdedel av kvinnliga lönearbetare fick mindre än så.8 Dessa data 
illustrerar den ökning av antalet fattiga till strax över 12% som Världsbanken rapporterat om och de 
pekar vidare på möjligheten att ytterligare 3 miljoner faller under fattigdomsstrecket i Turkiet när 
2021 summeras.9 De omedelbara orsakerna till att fler faller tillbaka i fattigdom är främst hög 
inflation och valutafall10 vilka i sin tur beror på strukturella problem i ekonomin samt en oortodox 
finanspolitik med återkommande räntesänkningar. Den ekonomiska ojämlikheten ökar och de 
fattigaste 50% äger idag 4 % av tillgångarna och de rikaste 4% äger 67%.11 

Det minskande utrymmet för det fristående civilsamhället illustrerades under 2021 av ett ökat antal 
inspektioner och politiska budskap från regeringspartierna om möjliga ytterligare begränsningar i 
möjlighet att ta emot utländsk finansiering med särskilt fokus på fri media. Givet de starkt 
begränsade möjligheterna till inhemsk finansiering för fristående och rättighetsbaserade 
organisationer innebär hotet om att kriminalisera utländsk finansiering ytterligare begränsningar i 
kapacitet och frihet att verka.12 Kvinno- och HBTQI-aktivister har blivit stigmatiserade i den offentliga 
debatten i regeringstrogen media med argumentet att deras verksamhet skulle hota 
familjevärderingar och allmän moral. Hela jämställdhetsfrågan har blivit instrumentaliserad i syfte att 
öka polarisering och maximera väljarstöd vilket bidrar till en alltmer identitetsbaserad politik, socialt 
avståndstagande människor emellan och en känsla av att tillhöra en moraliskt mer högtstående 
grupp av politiska meningsfränder.13 

Turkiets utträde ur Istanbulkonventionen våren 2021 innebar ett steg bakåt för jämställdheten och 
kan också uppfattas som en relativisering av åtaganden visavi internationella konventioner. Ett 
positivt inslag under 2021 var dock att Turkiets parlament, efter presidentens beslut, ratificerade 
Parisavtalet. Detta beslut togs samtidigt som medvetenheten i samhället om klimatförändringarnas 
effekter ökade. Lokalt miljöengagemang är på uppgång, inte minst bland Turkiets unga, och utgör i 
sig en möjlighet till ökat deltagande. 

Sida/ambassaden har tät kontakt med partners, gör löpande gemensamma riskbedömningar och 
anpassningar av pågående verksamhet. Ökade resurser har allokerats till påverkansarbete kring 
jämställdhet. Sida/ambassaden har ökat sin kunskap om lokal förvaltning, lokalt 
medborgarengagemang, unga och klimataktivism. 2021 var sista året för genomförande av den nu 

 

4 Memur Sen,“Hunger Level is 3.526 TL” 2022, https://www.memursen.org.tr/aclik-siniri-3-bin-526-lira-oldu, Press 
Statement, Access Date February 2022. Memur Sen is a confederation of labour unions comprising those that are close to 
the government policies. 
5 10.119 TL is 654 Euros (currency rate on 16 February 2022) 
6 4253 TL is 275 Euros (currency rate on 16 February 2022) 
7 Euronews, 2021, “What is the rate of Minimum Wage Paid Workers in Europe and Turkey?” 
https://tr.euronews.com/2021/11/12/turkiye-ve-avrupa-ulkelerinde-asgari-ucretle-cal-san-oran-ne-kadar, Access Date 
February 2022 
8 DİSK Labour Union Research Center, 2021, “The Real Minimum Wage” http://arastirma.disk.org.tr/wp-
content/uploads/2021/12/DiSK-AR-2022-Asgari-Ucret-Rapor-Aralik-2021-FINAL.pdf Access Date February 2022 
9 World Bank, 2021, “Turkey Economic Monitor, Navigating the Waves”, file:///Users/ebruagduk/Downloads/Turkey-
Economic-Monitor-Navigating-the-Waves.pdf, p.42-43Access Date February 2022 
10 Reuters, 2021, “Turkey’s Lira logs worst year in two decades under Erdoğan”, 
https://www.reuters.com/markets/europe/turkeys-lira-weakens-fifth-day-monetary-policy-worries-2021-12-31/ Accessed 
February 2022 
11 World Inequality Lab, 2021,World Inequality Report 2022, p. 226  https://wir2022.wid.world/www-
site/uploads/2022/02/WIR_2022_FullReport.pdf, Accessed February 2022 
12 Derya Kap, Sivil Sayfalar, 2021, “Doubt is Casted on the Legitimately Funded NGOs”, 
https://www.sivilsayfalar.org/2021/07/30/doubt-is-casted-on-the-legitimately-funded-ngos/, Accessed February 2022 
13 Dimensions of Polarization in Turkey, 2020, Key Findings of Survey, https://www.turkuazlab.org/wp-
content/uploads/2020/12/Survey_Key_Findings.pdf Accessed February 2022 

https://www.memursen.org.tr/aclik-siniri-3-bin-526-lira-oldu
https://tr.euronews.com/2021/11/12/turkiye-ve-avrupa-ulkelerinde-asgari-ucretle-cal-san-oran-ne-kadar
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/12/DiSK-AR-2022-Asgari-Ucret-Rapor-Aralik-2021-FINAL.pdf
http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2021/12/DiSK-AR-2022-Asgari-Ucret-Rapor-Aralik-2021-FINAL.pdf
file:///C:/Users/ebruagduk/Downloads/Turkey-Economic-Monitor-Navigating-the-Waves.pdf
file:///C:/Users/ebruagduk/Downloads/Turkey-Economic-Monitor-Navigating-the-Waves.pdf
https://www.reuters.com/markets/europe/turkeys-lira-weakens-fifth-day-monetary-policy-worries-2021-12-31/
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/02/WIR_2022_FullReport.pdf
https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2022/02/WIR_2022_FullReport.pdf
https://www.sivilsayfalar.org/2021/07/30/doubt-is-casted-on-the-legitimately-funded-ngos/
https://www.turkuazlab.org/wp-content/uploads/2020/12/Survey_Key_Findings.pdf
https://www.turkuazlab.org/wp-content/uploads/2020/12/Survey_Key_Findings.pdf
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avslutade reformstrategin 20214-2021 och portföljen ändrades därför inte nämnvärt. Istället 
förbereds nu justeringar i linje med pågående operationalisering av ny strategi. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget 

 

 
EU är den dominerande givaren och EUs politiska dialog med Turkiet sätter scenen för det svenska 
reformsamarbetet. Högnivådialog förs bl. a kring migration, terrorism, hälsa och klimat. Turkiet har 
fortsatt kandidatstatus och förmedlemskapsinstrumentet (IPA) inkluderar alltjämt Turkiet men 
stödet minskar i omfattning. Årsprogrammet för 2021 uppgick till 134,5 MEUR (första året för IPA 3) 
att jämföras årsprogrammet för 2014 som uppgick till 614 MEUR (första året för IPA 2. Stöd som 
genomförs av turkiska myndigheter begränsat till ett par få områden t ex transport, miljö/klimat och 
migration. Stödet till civilsamhället ökar och handläggs nästan uteslutande av EU delegationen själv. 

Ett nytt flyktingstöd som ersätter flyktingfaciliteten har beslutats om sammanlagt 3,5 miljarder EUR 
för perioden 2021-2023. Programmeringen ska vara klar våren 2022. Detta nya stöd finansieras helt 
ur EUs budget och den största delen kommer från IPA. Det finns oenigheter kring inriktning och 
genomförande både bland EUs medlemsstater och mellan EU och Turkiet. Officiellt 
programdokument saknas därför i dagsläget.  
 
En ny modalitet för EU-Turkiet samarbete tar också form, den s.k. EU Turkey investment facility (TIP) 
i syfte att öka investeringar och mobilisera privat kapital. Samarbete med kommuner kommer också 
att vara möjligt. Mindre stöd för att komma i gång med nya projekt kan komma från IPA. 
Medlemsstaterna kommer inte vara del av plattformen och Turkiet får heller ingen del i beslut om 
projekt. EU-delegationen har vidare uppgivit att agendan kommer att vara en annan än medlemskap. 
 
Den nya svenska reformstrategin som för Turkiets del också lämnat kopplingen till medlemskap och i 
stället anger ”ett Europaorienterat demokratisk samhälle” som övergripande mål är väl i linje med 
utvecklingen. Att Sverige trots allt antagit en ny 7-årig strategi understryker vårt engagemang och oro 
för utvecklingen vad gäller demokrati, MR, rättsstatens principer och jämställdhet. Sverige har 
särskilt hög profil i jämställdhetsfrågor och driver på för högre ambitioner både hos EU och i FNs 
landteam. Därtill ses Sverige som ledande i metoder för stöd till civilsamhällesorganisationer och är 
en av få som erbjuder långsiktigt stöd, flexibilitet och kärnstöd. Generalkonsulat i Istanbul bedriver 
egen bidragsverksamhet riktad till turkiska civilsamhällesorganisationer och utgör med sina mindre 
och kortare stöd ett viktigt komplement till Sidas/ambassadens verksamhet med fokus på större och 
mer långsiktigt stöd. De båda myndigheterna samverkar kring politik, reformsamarbete, dialog och 
främjande och partners och kontaktytor som genereras inom reformsamarbetet utgör en central 
resurs, inte minst för ambassadens aktörskap. 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten är 
okänd  

Strategins andel av det totala biståndet är okänd 

 

Givargemensam samarbetsstrategi saknas 
Gemensamma EU-strategi saknas 

De fem största givarna (organisationer och/eller 
länder) är: EU, Tyskland, UK, Japan, USA  

Sverige är den xx största givaren. 

Av EU MS är Sverige den xx största givaren: Uppgift 
saknas. 

EU-delegerat samarbete mottaget från EU-kommissionen under perioden har inte förekommit (men 
diskuterats kring civilsamhällesstöd)  
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Andra medlemsländer har bilaterala program inom migrationsområdet liksom nationella 
genomförare inom EUs program (t ex Tyskland, Frankrike). Några har stöd till specifika områden 
utifrån politisk prioritet (t ex miljö/klimat) liksom mindre och mera kortsiktiga stöd till MR-försvarare 
och fri media. Storbritannien har sedan Brexit alla dessa typer av egna stöd och en egen 
högnivådialog med Turkiet kring utvecklingsfrågor vilken under 2021 starkt bidrog till Turkiets 
ratificering av Parisavtalet. De tyska politiska stiftelserna är verksamma, liksom de amerikanska, t ex  
National Democratic Institute som startat om sin närvaro och utvecklat program med fokus på 
medborgerligt engagemang på lokal nivå, en inriktning som ligger i linje med slutsatserna från 
Sidas/ambassadens operationalisering . European Endowment for Democracy är också en viktig del 
av EUs civilsamhällesstöd. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Reformsamarbetet i Turkiet är en del av strategin för Västra Balkan och Turkiet. Regionala program 
inom denna berör dock sällan Turkiet. Utöver stöd genom reformstrategin gör dock Sida 
utbetalningar för verksamhet i Turkiet genom flera andra biståndsstrategier och anslagsposter. 
Under 2021 uppgick dessa till drygt 100 miljoner SEK. 

Anslagsposten för multilaterala och internationella fonder nyttjades för svenskt bidrag om 56,4 
miljoner SEK till EUs flyktingfacilitet. 

Strategin för humanitärt bistånd finansierade cross-borderstöd till Syrien för 42,1 miljoner SEK. 
Samverkan sker genom att ambassaden i Turkiet bidrar till uppföljning och har avsatt 25% 
handläggartid för detta.  

Den regionala Syrienkrisstrategin täcker Turkiet men ger landet låg prioritet. En insats för skydd av 
kvinnor och flickor, särskilt flyktingar, genom UNFPA får stöd och en partner inom reformsamarbetet 
ingår som genomförare, kvinnoorganisationen KAMER med bas i Diyarbakir. Tidigare 
samfinansierades en insats kring förebyggande av barnäktenskap. Därtill finansierar 
Syrienkrisstrategin en insats genomförd av Sveriges Kommuner och Regioner till stöd för turkiska 
kommuners hantering av migration. Informationsutbytet är gott kring dessa insatser. 

Stöd genom strategin för svenska civilsamhällesorganisationer uppgick till 3,3 miljoner SEK och täcker 
främst verksamhet hos Civil Rights Defenders, Olof Palmes Internationella Center och Union till 
Union. 

Strategin för kapacitetsutveckling och Agenda 2030 betalade ut 1,7 miljoner SEK, främst för att 
möjliggöra sekunderingar till FN för arbete med Syrienkrisen och för deltagande i ITP-program, t ex 
kring rättighetsbaserat arbete för Agenda 2030 öppna för turkiska kommuner och CSOs. 

Ytterligare mindre belopp inom t ex globala strategin för demokrati och mänskliga rättigheter når 
Turkiet genom globala aktörers stöd till partners i Turkiet.  
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

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

Stödområde Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

TUR 2014-2020:A1 - Turkiet: Stärkt demokrati, ökad respekt för 
mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat med fokus på stärkt 
offentlig förvaltning och rättsväsende 

33,1 6 

TUR 2014-2020:A2 - Turkiet: Stärkt demokrati, ökad respekt för 
mänskliga rättigheter och mer utvecklad rättsstat med fokus på ökat 
åtnjutande av rättigheter och stärkta möjligheter att utöva 
demokratiskt inflytande 

55,0 18 

 

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

Mål Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

5 - Jämställdhet 74,0 18 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 56,1 12 

10 - Minskad ojämlikhet 36,0 9 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9,0 1 

1 - Ingen fattigdom 2,2 3 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 0,5 1 

11 - Hållbara städer och samhällen 0,5 1 

99 - Ej applicerbart 0,2 1 

3 - God hälsa och välbefinnande 0,04 1 
 

 

3.1.3 Tabell 3C. Sannolikheten att insatserna når sina mål. 

Sannolikhet Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

Troligt 200,9 12 

Information Saknas 55,9 814 

Ej bedömningsbart 20,5 2 

Ej troligt 5,0 1 

Mycket troligt 9,0 1 
 

 

 

14 För 5 avtal saknas information då avtalen är förhållandevis nya 
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Reformstrategins enda samarbetsområde i Turkiet är demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstat och 
jämställdhet. Det första stödområdet har fokus på offentlig förvaltning och rättsstat, det andra 
fokuserar på deltagande och civilsamhället. Under strategins första år fick de båda stödområdena 
liknande andel av årliga utbetalningar. Därefter har det första stödområdet gradvis fått minskande 
andel av årliga belopp som ett resultat av minskande möjligheter att nå resultat inom offentlig 
förvaltning i linje med strategins mål. De kvarvarande insatserna inom stödområdet har anpassats så 
att de inkluderar fristående civilsamhällesorganisationer och stöd som involverar offentliga 
institutioner har inriktats på minskat könsrelaterat våld och fokuserar på kvarvarande möjligheter till 
förbättringar inom ramen för existerande nationell lagstiftning och internationella åtaganden. Detta 
stödområde uppgick därför till 43% av hela det utbetalade stödet under 2021. Det andra 
stödområdet domineras av nationella fristående civilsamhällesorganisationer med inslag av 
internationella organisationer och FN-organ och portföljen har sett liknande ut under hela 
strategiperioden. För 2021 var andelen av utbetalningar för det andra stödområdet 57% av det totala 
beloppet. 

Insatserna under båda stödområdena har starkt rättighetsfokus liksom 100% 

jämställdhetsintegrering och ett fattigdomsperspektiv. Det senare innebär i Turkiet att stödet utgår 

från MR-försvarares, kvinnors, flickors, journalisters, HBTQI-personers behov och perspektiv, grupper 

som identifierats som fattiga i vår MDPA. Partnerorganisationen KAOS GL tillsammans med 17:e maj-

föreningen har t ex med svenskt stöd kunnat erbjuda mer än 200 tillfällen till juridisk rådgivning, 

psykologiskt stöd liksom konkreta samhällstjänster till HBTQI-personer liksom handledning av HBTQI-

aktivister för att hantera risker för utbränning. Alla insatser bidrar till att öka medvetenhet om 

rättigheter och stärker individers möjlighet att kräva sin rätt. KAMER, en kvinnoorganisation verksam 

i det kurddominerade sydöstra Turkiet besöker hushåll i fattiga områden för att stärka kvinnor i 

arbetet möt könsrelaterat våld. Det FN-gemensamma programmet mot barnäktenskap stärker 

ansvariga myndigheter i att ta sin del av statens skyldighet att skydda barn från våld. Checks and 

Balances Network arbetar för ett mer transparent politiskt system som garanterar ansvarsutkrävande 

och deltagande. 

Det finns behov av att stärka partners arbete med integrering av miljö, klimat och biodiversitet och 

deras liksom Sidas/ambassadens egen kapacitet att se och nyttja kopplingarna mellan detta 

perspektiv och samarbetsområdet. 

Trots det minskande demokratiska utrymmet och det starka motståndet mot jämställdhet samt 

pandemirestriktionerna under 2021 visade partners starkt engagemang och har trots allt visat 

12

8

2
1 1

Sannolikheten att insatserna når 
sina mål (antal insatser) 

Troligt

Information saknas

Ej bedömningsbart

Mycket troligt

Ej troligt
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resultat såsom konkret stöd till offer för rättighetsövergrepp liksom ökad medvetenhet och 

mobilisering kring vissa frågor. Mer än häften av insatserna bedöms kunna nå sina mål, och dessa är 

ofta ambitiöst definierade. 

15 insatser från både stödområdena bidrar till SDG 5 och bidrar till jämställdhet såsom ökat politiskt 

deltagande, arbete mot diskriminering och våld mot kvinnor. 9 insatser bidrar till SDG 10, minskad 

ojämlikhet, genom att stärka sårbara grupper för ökad social, ekonomisk och politisk inkludering. 9 

insatser bidrar till mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, genom sitt påverkansarbete för 

effektiva, transparenta institutioner med tydliga mekanismer för ansvarsutkrävande. Två insatser har 

SDG1 om minskad fattigdom som mål och 1 insats bidrar direkt till SDG 8 om arbetsvillkor och 

ekonomisk utveckling. En insats bidrar till både SDG 17 om partnerskap och SDG 11 om hållbara 

städer. 

Svenskt stöd genom reformstrategin 2014-2021 har bidragit till jämställdhet och stärkta möjligheter 

att utöva demokratiskt inflytande. Målet om stärkt kapacitet i offentlig förvaltning och rättsväsende 

har inte kunnat nås. Resultaten från insatser inom dessa stödområden har begränsats till att fortsatt 

exponera myndigheter och tjänstemän för internationella normer, påminna om deras ansvar i 

förhållande till Turkiets åtaganden vilket kan bli betydelsefullt om/när den inrikespolitiska 

utvecklingen åter gör det möjligt att genomföra reformer i den riktningen. Normativ dialog för 

demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer har under perioden 

bedrivits av våra partners och Sverige i stark motvind och med begränsat genomslag. Trots massiv 

mobilisering kunde inte ens den så resilienta turkiska kvinnorörelsen stoppa beslutet om att 

frånträda Istanbulkonventionen. Fristående civilsamhällesorganisationer har heller inte kunnat 

åstadkomma bredare folkligt stöd för en rättighetsagenda eller för sitt eget demokratiska utrymme. 

Istället har stora ansträngningar gjorts för att hantera och svara på den ökande auktoritära trenden 

och anti-genderrörelsen.  

3.2 Stödområde 1: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter 
och mer utvecklad rättsstat med fokus på stärkt offentlig förvaltning och 
rättsväsende 

3.2.1 Mål 1.1: En offentlig förvaltning med administrativ kapacitet att genomföra 
reformer för EU-närmandet med tonvikt på grundläggande rättigheter 

Utvecklingstrend  

 
Den offentliga förvaltningen har fortsatt försvagats av politiskt motiverade utnämningar, brist på 
ansvarsutkrävande och reformer för att säkerställa respekt för demokratisk samhällsstyrning som 
deltagande, öppenhet och transparens.15 Centrala institutioner som centralbanken och 
statistikmyndigheten som enligt konstitutionen är fristående har återkommande utsatts för politisk 
påverkan. Kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom förvaltningen och deras andel 
bland av personal på ministerier, viceministrar, generaldirektörer liksom avdelnings- och 
enhetschefer uppgick 2021 till knappt 8%.16 Centraliseringen i förvaltningen har fortsatt. 

 

15 European Commission, “Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report”, Turkey 2021 report.PDF 
(regeringskansliet.se), p.18, Accessed February 2022 
16 Itır Akdoğan, TESEV, “Women’s Participation at High-Level Decision Making”, 
rapor_ust.duzey_.karar_.almada.kadin_.katilimi.TR_.ENG_.pdf (tesev.org.tr), p.15, Accessed February 2022 

file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/rapor_ust.duzey_.karar_.almada.kadin_.katilimi.TR_.ENG_.pdf
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Presidentmakten stärkts på bekostnad av ministerier och offentliga konsultationer med fristående 
aktörer är ovanligt.17 

Relevans  

 
Den enda insats som återstår under detta mål är ett samarbete med Europarådet för stöd till mer 
effektiva sk. civil monitoring boards (CMBs) i linje med europeisk standard, och endast en liten del av 
den räknas under detta mål, resterande under mål 2.118 CMBs funktion är att säkra fristående insyn i 
häktes- och fängelseförhållanden och generera rapporter som ansvariga myndigheter kan ta ställning 
till. Europarådet har fört dialog med relevanta avdelningar på justitiedepartementet. Utbetalningar 
till insatsen motsvarade endast 0,2 % av det totala beloppet utbetalat till Turkiet under stratein 2021. 
 
Insatsen bidrog till målet för stödområdet genom att öka insyn i häktes/fängelseförhållanden och 
stärka förutsättningarna för ansvarsutkrävande från relevanta myndigheter. Lagar och förordningar 
som reglerar CMBs arbete har reviderats i linje med europeisk standard och delvis antagits och 
åtgärderna blev del i den senaste nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter. Handböcker 
för CMBs har tagits fram och utbildning har hållits för alla 885 medlemmar liksom andra 
yrkeskategorier och institutioner som justitiedepartementets inspektörer, domare, åklagare, 
ombudsmannainstitutionen liksom Turkiets MR-institution tillika nationell förebyggande institution 
enligt FNs tortyrkonvention. De 31 CMBs har stärkts och de har nu utfört 3 fängelsebesök i enlighet 
med ny standard. 

3.2.2 Mål 1.1: Ett mer effektivt rättsväsende som i högre utsträckning garanterar rätten 
till en rättvis rättegång, i enlighet med europeisk standard 

Utvecklingstrend  

 
Regeringen har beslutat om en fjärde rättsreform som del av handlingsplanen för mänskliga 
rättigheter från 2021. Planen bedöms i allmänhet som otillräcklig och enligt EU-kommissionens 
framstegsrapport innebär politiska påtryckningar mot domare och åklagare att rättsväsendet inte 
kan anses fristående. Istället behövs ett politiskt och juridisk ramverk som medger att rättsväsendet 
kan verka fritt från politisk påverkan samt att den exekutiva makten respekterar grundläggande 
maktfördelningsprinciper.19 Turkiet har vidare inte rättat sig efter utlåtanden från Europadomstolen 
för mänskliga rättigheter i fallen Osman Kavala och Selahattin Demirtas,20 och därmed inte 
upprätthållit respekten för hela sitt åtagande som medlem i Europarådet. 

Relevans  

 
Återigen finns endast en insats under målet, en insats genom UNDP till stöd för ökad tillgång till 
rättshjälp i samarbete med det turkiska advokatsamfundet21. Eftersom möjlighet saknas att arbeta 
för ett fristående rättsväsende fokuserar denna insats på att bygga upp ett robust system för bättre 
tillgång till rättshjälp för utsatta grupper, ett system som i Turkiet organiseras och erbjuds inom 
ramen för det fristående advokatsamfundet och dess regionala samfund. Stöd utgår också för att 
förbättra samordningen mellan regionala samfund och  civilsamhällesorganisationer för att nå 

 

17 European Commission, “Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report”, Turkey 2021 report.PDF 
(regeringskansliet.se), Accessed February 2022 
18 Insatsnummer 13304 
19 European Commission, “Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report”, Turkey. 2021 report.PDF 
(regeringskansliet.se), Accessed February 2022 
20 Bianet, September 2021, “Amnesty criticizes Turkey’s judicial reform packapage excluding unmarried women” Amnesty 
criticizes Turkey's judicial reform package excluding unmarried women - english (bianet.org), Accessed February 2022 
21 Insatsnummer 12308 

file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
https://m.bianet.org/english/women/250443-amnesty-criticizes-turkey-s-judicial-reform-package-excluding-unmarried-women
https://m.bianet.org/english/women/250443-amnesty-criticizes-turkey-s-judicial-reform-package-excluding-unmarried-women
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målgrupper bland våldsutsatta kvinnor och flickor liksom HBTQI-personer och flyktingar och 
underlätta för dem att nyttja den rättshjälp de har rätt till. Insatsen utgjorde 6% av utbetalningarna 
2021. 
 
Insatsen har nått resultat då särskilda center för rättshjälp till våldsoffer öppnades i februari 2022 
efter gedigna förberedelser i form av gemensamma stadgar antagna av advokatsamfunden, 
utveckling och leverans av utbildning för de advokater som ska erbjuda rättshjälpen, möten med 
civilsamhällesorganisationer efter gemensamma beslut bland de involverade som bidragit till ett 
starkt ägarskap som också finns hos justitiedepartementets avdelning för brottsoffer.  

3.2.3 Mål 1.3: Minskat könsrelaterat våld 

Utvecklingstrend  

 
Det råder stark motvind för jämställdhetsagendan i Turkiet. Ordet jämställdhet har tagits bort från 
policydokument liksom i FNs nya landprogram. Religiösa och konservativa grupper har fortsatt att 
förtala jämställdhets-begreppet och jämställdhetsförespråkare. Frånträdet från 
Istanbulkonventionen var en svår motgång och skedde med argumenten att konventionen skulle vara 
inkompatibel med sociala familjevärderingar och att den skulle innebära en normalisering av 
homosexualitet22. Förlusten av konventionen innebar förlust av ett ramverk för ansvarsutkrävande 
för dem som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld. Efter frånträdet har regeringen 
understrukit att nationell lagstiftning skulle vara tillräcklig för att motverka våld mot kvinnor och 
presenterade en nationell handlingsplan för arbetet. Denna bedöms av kvinnoorganisationerna som 
otillräcklig.23 Antalet fall av könsrelaterat våld är fortsatt högt. Enligt den s.k. Male violence 
monitoring report 2021 från Bianet, mördades minst 324 kvinnor och i 79% av fallen var förövaren en 
man som var antingen make eller partner.24 Nu mobiliserar kvinnorörelsen för att skydda de 
rättigheter som finns i lag 6284 om skydd för familjen och om att förebygga våld mot kvinnor. 
 

Relevans  

 
Tre insatser bidrar till målet. Två av dem genomförs av turkiska kvinnoorganisationer, KAMER25 och 
Purple Roof.26 Båda dessa arbetar för att öka medvetenheten om våld mot kvinnor, kvinnors 
mänskliga rättigheter och för att stärka kvinnor som utsatts för eller riskerar att utsättas för våld. 
Arbetet innefattar utåtriktat arbete för att nå ut till kvinnor i fattiga områden i de kurddominerade 
områdena i sydöstra Turkiet till att driva skyddade boenden, stödtelefonlinjer och att erbjuda sociala, 
ekonomiskt och juridiskt stöd. Den tredje insatsen är ett FN-gemensamt program mot 
barnäktenskap27 genom att stärka kapacitet hos myndigheter och civilsamhällesorganisationer både 
nationellt och lokalt i sina roller att förebygga och hantera effekterna av barnäktenskap liksom 
arbete i lokalsamhällen för attitydförändringar och att stärka flickor i riskzonen. Insatserna utgjorde 
tillsammans 37% av utbetalningarna under 2021. 

 

22 Presidency of the Republic of Turkey, Directorate of Communications, 2021, “Statement Regarding Turkey’s Withdrawal 
from the Istanbul Convention”, The Republic of Türkiye Directorate of Communications (iletisim.gov.tr), Accessed February 
2022 
23 Women for Women’s Human Rights, New Ways, 2021, “Brief Note on the 4th National Action Plan on Combating Violence 
Against Women”, Brief Note on the 4th National Action Plan on Combating Violence Against Women – WWHR, Accessed 
February 2022 
24 Bianet, 2022, Male Violence Monitoring Report December 2021, Men kill 34 women in December - Evrim Kepenek - 
english (bianet.org), Accessed February 2022 
25 Insatsnummer 15487 
26 Insatsnummer 11669 
27 Insatsnummer 14529 

https://www.iletisim.gov.tr/english/haberler/detay/statement-regarding-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention
https://wwhr.org/brief-note-on-the-4th-national-action-plan-on-combating-violence-against-women/
https://m.bianet.org/english/women/255739-men-kill-34-women-in-december
https://m.bianet.org/english/women/255739-men-kill-34-women-in-december
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KAMER och Purple Roof är i tät kontakt med lokala myndigheter både i syfte att stärka deras stöd för 
arbete mot våld mot kvinnor generellt och för att underlätta för enskilda kvinnor att få det stöd de 
har rätt till. Purple Roof uppger också att de konsulterats av familjeministeriet i framtagandet av den 
nationella handlingsplanen. FN-insatsen mot barnäktenskap arbetar också för att lokala myndigheter 
ska integrera arbete mot barnäktenskap i lokala planer. Män involveras genom pappautbildningar 
och har blivit viktiga förespråkade för barns rätt att vara barn. Programmet har nått mer än 85 000 
personer med sitt budskap. Den nationella handlingsplanen mot barnäktenskap 2018-2023 har aldrig 
antagits officiellt vilket visar på motståndet. 

KAMER har rapporterat28 att den ökande förekomsten av torka i de sydöstra regionerna nu 
återspeglas i att kvinnor de möter har fått minskade möjligheter till egen försörjning då små egna 
odlingar som bidrar till hushållens kost ger mindre. Den pågående konflikten mellan turkiska staten 
och PKK, pandemirestriktionerna och den ekonomiska krisen är dock huvudorsaker till fattigdomen i 
regionen. Ökad fattigdom leder till minskade möjligheter att kräva sina rättigheter. 

3.3 Stödområde 2: Stärkt demokrati, ökad respekt för mänskliga rättigheter 
och mer utvecklad rättsstat med fokus på ökat åtnjutande av rättigheter 
och stärkta möjligheter att utöva demokratiskt inflytande 

3.3.1 Mål 2.1: Ett mer pluralistiskt civil samhälle, med stärkt folklig förankring, som 
främjar demokratiskt ansvarsutkrävande 

Utvecklingstrend  

 
Utrymmet för det civila samhället har fortsatt att minska. Åtal och böter drabbar MR-försvarare för 
att de uttalat sig i media, uppmanat eller deltagit i demonstrationer eller gjort andra aktiviteter som 
är tillåtna enligt konstitutionen. 29 Vidare har stigmatisering och förtal av MR försvarare fortsatt, 
särskilt i regeringstrogen media. Samtidigt har det juridiska utrymmet krympt med nya restriktioner 
som förstärker trenden. Lag 7262 om finansiering av spridning av massförstörelsevapen reviderades i 
december 2020 vilket också innebar förändringar av lagarna som relegerar föreningar och 
hjälpinsamlingar och effekterna syntes under 2021. Flera partners och andra fristående 
civilsamhällesorganisationer har rapporterat om ökande inspektioner från myndigheterna som 
förhindrar arbetet medan de pågår och innebär ökad press på medarbetare, medlemmar och 
volontärer.30 Lagen innebär vidare att inrikesministeriet liksom provinsguvernörer får möjlighet att 
avskeda personer i ledningen för organisationer om dessa kan kopplas till pågående utredningar av 
terrorism-anknutna brott eller t.o.m. tillfälligt stoppa organisationens arbete.31 Dessa lagförändringar 
genomfördes samtidigt som organisationer misstänkliggjordes offentligt för att ta emot utländsk 
finansiering och för att undergräva nationell säkerhet. En annan faktor som präglar civilsamhället är 
politisk/ideologisk polarisering. Med få undantag är även civilsamhällesorganisationer uppdelade 
efter partisympati och/eller identitet. Regeringens praxis att favorisera och finansiera organisationer 
som står dem nära förstärker utvecklingen.32 

 

28 KlaraDia nr UM2017/33697/ANKA/129 
29 European Commission, “Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report”, Turkey. 2021 report.PDF 
(regeringskansliet.se), Accessed February 2022 
30 Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, Human Rights Association (IHD), 2021, *obs_turkey.pdf 
(fidh.org), p.109, Accessed February 2022 
31 European Commission, “Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report”, Turkey. 2021 report.PDF 
(regeringskansliet.se), Accessed February 2022 
32 Senem Aydın Düzgit, 2019, “The Islamist-Secularist Divide and Turkey’s Descent into Severe Polarization”,  
9780815737216_ch1.pdf (brookings.edu), p.33, Accessed February 2022 

file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_turkey.pdf
https://www.fidh.org/IMG/pdf/obs_turkey.pdf
file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
file://///regeringskansliet.se/Userdata/EAK0415A/Downloads/Turkey%202021%20report.PDF
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/04/9780815737216_ch1.pdf
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Relevans  

 
Även Generalkonsulatets (GK) verksamhet reflekteras under detta mål, dock finns ej deras 
utbetalningar med i statistiken som endast gäller utbetalningar via Sida33. En central insats för 
målområdet är Checks and Balances Network34 och deras arbete för ökat demokratiskt och 
medborgerligt engagemang. Nätverket i sig är viktigt, då det samlar drygt 300 organisationer med 
olika bakgrund och inriktning som tillsammans vill främja ett mer demokratisk politiskt system. 
Insatsen Strategies to mitigate polarisation genomförd av German Marshall Fund35 tillsammans med 
BIlgiuniversitetet bidrar till bättre förståelse av polariserings dynamik liksom med möjligheter för 
experter och civilsamhällesorganisationer att söka efter vägar att mildra den. Guardian Foundation36 
verkar för ökad yttrandefrihet och medias bidrag till ansvarsutkrävande genom undersökande 
journalistik. Sammantaget representerade dessa insatser 8% av utbetalningarna under 2021.  

Checks and Balances Network har under 2021 nått framgång med sina rapporter som nått ut i 
nationell media och skapat debatt. En fristående undersökning visar att nätverket ses som en 
tillförlitlig källa till information.37 Detta får ses som ett viktigt resultat i en starkt polariserad kontext. 
Guardian Foundations insats har nått ut med stöd och utbildning till journalister på lokal nivå i flera 
delar av landet. Genom German Marshall Funds arbete har lokala workshops kring polarisering hållits 
och på flera håll har lokala organisationer kommit överens om planer för att minska polariseringen 
vilket lett till diskussioner lokalt. Detta är ett viktigt bidrag då många civilsamhällesorganisationer 
ännu inte börjat se polariseringen som ett huvudsakligt hinder för reform. Utväxlingen är ännu 
blygsam och informationssatsningen i projektet har nått ut mindre än planerat trots att den varit 
professionellt utformad. 

GKs utbetalningar uppgick till 9,2 MSEK under 2021 och fördelades till mindre organisationer med 
bidrag runt 300 000 kr för aktiviteter under 1 års tid, för vissa kan bidrag ges flera år i rad.38 GK 
strävar efter att ge bidrag till organisationer i hela landet och under 2021 hade man partners i 
Istanbul, Ankara (TEKHNE och Ugur Mumcu Foundation), Izmir (Nesin Art Village) och Diyarbakir 
(Lotus Youth Association och Lis Publishing). Art for Goodness Association stödjer kvinnliga 
konststudenter och samverkan med kommuner i Diyarbakir, Erzurum, Mardin, Nevsehir och Van. 
Fyra nya organisationer fick bidrag 2021. En av dem är Bag Learning through interaction association 
som arbetar med att föra samman grupper med olika bakgrund kring viktiga teman som jämställdhet, 
transphobia och icke-diskriminering.  

Mål 2.2: Att Turkiet i högre grad uppfyller internationella och nationella åtaganden för mänskliga 
rättigheter, jämställdhet (inklusive EU:s strategi för jämställdhet), och icke-diskriminering 

Utvecklingstrend  

 
Försämring vad gäller respekten för mänskliga rättigheter och jämställdhet fortsatte under 2021. 
Flera av de åtgärder som infördes under det undantagstillstånd som infördes efter kuppförsöket 
2016 har permanentats i lagstiftning.39 Även om grundläggande rättigheter slås fast i konstitutionen 

 

33 Generalkonsulatets samlade utbetalningar inom reformstrategin uppgick 2021 till 9,2 MSEK 
34 Insatsnummer 14524 
35 Insatsnummer 13622 
36 Insatsnummer 12949 
37 Sivil Sayfalar, 2021, “Sivil Toplum ve Siyaset İlişkilerine Bakış”, rapor-Siyaset-ve-Sivil-Toplum-Turkce.pdf (sivilsayfalar.org,), 
p.2,6 Accessed February 2022 
38 D-post: ISTA/2021-07-06/1423 
39 European Commission, “Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report”, Turkey. 2021 report.PDF 
(regeringskansliet.se), Accessed February 2022 
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återspeglas inte detta i myndigheternas praktik. Rättssystemet uppfyller inte europeisk standard. 
Den handlingsplan för mänskliga rättigheter som presenterades 2020 lämnar fundamentala delar av 
kritiken utan åtgärd. Kritiska röster har svårt att göra sina röster hörda.40 Den nationella MR-
institutionen uppfyller inte Paris-principerna. Tortyr och kränkande behandling förekommer i hela 
landet, t ex i samband med Bogazigi-protesterna under 2021 liksom kvinnomarchen 8 mars och 
prideaktiviteter.41  

Relevans  

 
Åtta insatser bidrar till att nå målet. Dessa genomförs främst av civilsamhällesorganisationer och 
berör yttrandefrihet, tortyr och kränkande behandling, fångars mänskliga rättigheter, sexuellt våld 
och HBTQI-personers rättigheter och når flera målgrupper bland de fattiga enligt MDPA. Stora delar 
av stödet via Europarådet räknas in under målet. Utbetalningar till målområdet har minskat men 
bakgrunden är inte nedprioritering utan det faktum att flera partners inte kunnat nyttja avtalade 
medel m a a pandemirestriktionerna. Summan uppgick ändå till ca 20% av totalt utbetalt belopp 
under 2021. 

HBTQI-personer är bland de mest stigmatiserade och utsatta för förföljelse och att stärka deras 
motståndskraft och ett narrativ om deras rättigheter är prioriterat. Genom svenskt stöd kund den 
största HBTQI-organisationen KAOS GL fungera som en stödhub för mindre organisationer likasom 
aktivister från hela landet och deras websida fick mer an 2 miljoner användare. Under året har 
organisationen genomfört nästan tre hundra aktiviteter och nått mer än 7000 människor. De 
fungerar som mentorer för mindre organisationer och bidrog till kapacitetsutveckling hos minst 
nitton sådana under 2021.  

Human Rights Foundation of Turkey (HRFT)42, en av de äldsta MR-organisationerna kunde fortsätta 
stödja offer för tortyr och kränkande behandling. Genom svenskt kärnstöd kunde de öka antalet 
mottagningscenter och nådde nästan ett tusen överlevare med stöd under 2021, en kraftig ökning 
från 2020. Enligt HRFT har den ekonomiska krisen och pandemirestriktionerna gjort rehabilitering av 
tortyroffer svårare. 

Mainstream-media i Turkiet domineras av regeringslojala medieorgan och att nå ut med fristående, 
kritisk, rättighetsbaserad journalism är en stor utmaning. Bianet43 med sin webplattform på turkiska, 
kurdiska och engelska fortsatte vara en viktig alternativ kanal och har rapporterat om minoriteter, 
könsrelaterat våld och övergrepp utifrån mänskliga rättigheter. De publicerar även information om 
mäns våld mot kvinnor och dess data är en referens för kvinnorörelsen och alla som följer situationen 
vad gäller våld mot kvinnor i Turkiet. 

Mål 2.3: Kvinnor och män har i högre utsträckning samma makt att forma samhället och  
sina egna liv 

Utvecklingstrend  

 
Kvinnors politiska deltagande är fortsatt lågt liksom deras deltagande på arbetsmarknaden. Enligt 
World Economic Forum Global Gender Gap Report 2021 rankas Turkiet på plats 114 när det gäller 

 

40 European Commission, “Commission Staff Working Document, Turkey 2021 Report”, Turkey. 2021 report.PDF 
(regeringskansliet.se), Accessed February 2022 
41 Bianet, 2022, “3,118 violations of rights in Turkey's 20 prisons in the last 3 months of 2021”  3,118 violations of rights in 
Turkey's 20 prisons in the last 3 months of 2021 - English (bianet.org), Accessed February 2022 
42 Insatsnummer 12946 
43 Insatsnummer 12790 
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politiskt deltagande och plats 140 vad gäller ekonomiskt.44 Kvinnor innehar endast 22% av alla 
chefspositioner i näringslivet, 18% av styrelseplatserna och 11% av de seniora chefsfunktionerna.45 

De senaste åren har uttrycket jämlikhet mellan män och kvinnor ersatt begreppet jämställdhet i 
regeringens policydokument och politiska diskurs. Denna förskjutning reflekteras t ex i att Turkiet 
inte längre definierar barnäktenskap som ett brott och att begränsningar i skyldighet att betala 
underhåll efter skilsmässa ofta ifrågasätts. 

Även om läs- och skrivkunnigheten ökat och andelen som fullföljer skolgång likaså, täcker inte 
officiell statistik alla grupper och det finns en geografisk variation där de kurddominerade områdena i 
sydöst har sämst siffror.46 Antalet flickor som tackar ja till möjligheten att från 14 års ålder välja 
distansundervisning har ökat och idag har vid 25 års ålder har 24,6% av männen en studentexamen 
medan bara 16,5% av kvinnorna har det. Vidare deltar kvinnor i mycket lägre utsträckning på 
arbetsmarknaden, andelen är 72% för män men bara 34% för kvinnor. Data från 2019 visar att mer 
än hälften av de 20 miljoner kvinnorna i arbetsför ålder var utanför arbetsmarknaden och arbetade 
istället i hemmet utan lön. I en tidsundersökning från den turkiska statistikmyndigheten reflekteras 
situationen då kvinnor generellt ägnade drygt 4,5 h till hushållsarbete medan män ägnade 53 
minuter.  På arbetsmarknaden är lönegapet 20%.47 Kvinnors livslängd är längre, men de lever färre år 
med god hälsa jämfört med män.48 

  Relevans  

 
De fem insatserna i portföljen följer flera strategier för att nå strategimålet; ILO arbetar för kvinnors 
ekonomiska egenmakt49, UN Women för deras politiska deltagande50 och flera 
civilsamhällesorganisationer för kvinnors empowerment. Genomförarna engagerar privatsektorn för 
jämställdhet liksom män, genom organisationen ACEV. Utbetalningar till insatserna utgjorde 
tillsammans 29% av utbetalningarna under året. 

ILO:s insats har nått resultat, även genom normativ dialog, då flera fackförbund (Türk-İş, Hak-İş and 
DİSK) valt att ta in element från ILO konvention 190 mot trakasserier på arbetsplatsen i sina 
policydokument och kollektivavtal. En plattform för dialog om jämställdhet har för 
arbetsmarknadens parter har etablerats där även statliga myndigheter, internationella 
organisationer och civilsamhällesorganisationer ingår. Syftet är att arbeta för turkisk ratificering av 
konvention 190. ILO har därmed lyckats skapa en bred dialogplattform i linje med strategimålet som 
annars är mycket svårt i dagens kontext. 

ACEVs insats ”Involved fatherhood by transforming masculinities” riktar sig särskilt till pappor i 
socioekonomiskt utsatta familjen. Trots svårigheter att nå ut och skapa möten under 
pandemirestriktionerna har man under året nått ut till över 3000 familjer med materiel till stöd för 
pappor som vill vara engagerade i relationen till sina barn. Onlineplattformar användes för att 
upprätthålla kontakten mellan papporna och lokala pappa-initiativ har skapats och fått stöd. Insatsen 
har t ex bidragit till att stadsdelar i Izmir antagit en handlingsplan för stöd till pappor till barn, 0-3 år 

 

44 World Economic Forum, 2021, Global Gender Gap Report, 2021, WEF_GGGR_2021.pdf (weforum.org), p.377,378,  
Accessed February 2022 
45 EuroStat, 2020, “Only one manager out of three is a woman in the EU”763901be-81b7-ecd6-534e-8a2b83e82934 
(europa.eu), Accessed February 2022 
46 Dilek Yıldız, Hilal Aslan and Alanur Çavlin, 2021, “Understanding women’s well-being in Turkey”, Vienna Yearbook of 
Population Research 2021 (Vol. 19), 0xc1aa5576_0x003cbd10.pdf (austriaca.at), p.3, Accessed February 2022 
47 Dilek Yıldız, Hilal Aslan and Alanur Çavlin, 2021, “Understanding women’s well-being in Turkey”, Vienna Yearbook of 
Population Research 2021 (Vol. 19), 0xc1aa5576_0x003cbd10.pdf (austriaca.at), Accessed February 2022 
48 Anadolu News Agency, 2021, “Women Live Longer But Have Fewer Healthy Years”, Turkey: Women live longer, but have 
fewer healthy years (aa.com.tr), Accessed February 2022 
49 Insatsnummer 11748 
50 Insatsnummer 14246 
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gamla. I Samsun har ett annat lokalt pappinitiativ lett till att skötrummen 5 köpcentrum också vänder 
sig till pappor. 

4. Implikationer  

Strategigenomförandet har varit relevant genom hela perioden och har genom anpassning till de 
gradvis försämrade förutsättningarna för att nå målen reflekterade ovan ändå uppnått viktiga 
resultat. Sida har särskilt prioriterat arbete för jämställdhet, yttrandefrihet, deltagande och 
ansvarsutkrävande i sitt stöd för demokrati och mänskliga rättigheter och deras försvarare i Turkiet. 
Efter beslut om ny strategi har Sida/ambassaden förnyat sina analyser, genomfört konsultationer och 
därefter dragit vissa slutsatser som ligger till grund för prioriteringarna framåt. Den övergripande 
förändringsteorin som utvecklats kan sammanfattas enligt följande: 

• Förankring av och stöd för demokrati och mänskliga rättigheter behöver förnyas genom 
fokus på aktivt medborgarskap och civilsamhällesengagemang på lokal nivå. 
Sida/ambassaden uppmanar därför sina partners att öppna upp för medborgerligt 
engagemang och att arbeta med lokala grupper och organisationer för att skapa nya 
”communities” runt olika teman och ömsesidig solidaritet. Involvering av lokala myndigheter 
när detta bedöms lämpligt av partners kan stödjas. Detta är redan fallet t ex kring skyddade 
boenden för kvinnor. 

• Med syfte att skapa förutsättningar för reformer ska arbete för att aktivt bemöta och minska 
den politiska polariseringen prioriteras. Partners som kan visa att man har vilja och kapacitet 
att föra samman grupper med olika bakgrund i dialog och debatt ska därför prioriteras. 

• Involvering av offentliga institutioner sker primärt genom stöd till strategiskt valda 
rättighetsbaserade internationella organisationer och ger möjligheter för normativ dialog, 
förvaltningens fortsatta exponering för internationella normer och ramverk i syfte att bevara 
och bygga kapacitet för reformer i linje med dessa när möjlighet finns. Involvering av 
offentliga institutioner kan därför fortsatt ske när det stärker måluppfyllelsen på kort och 
lång sikt. 

• Det finns tecken på nya former av medborgarengagemang på lokal nivå. Experiment kring 
nya typer av samverkan mellan civilsamhällesorganisationer och kommuner pågår, främst i 
oppositionsledda men även i regeringspartiledda kommuner. 

• Flera partners vittnar om hur situationen för miljö/klimat/biodiversitet redan påverkar 
målgrupper negativt och att det kommer påverka hur de utvecklar sitt arbete. 
Sida/ambassaden kommer därför ge prioritet till miljö/klimat/biodiversitetsintegrering i 
alla insatser. 

• Engagemanget för miljö/klimat/biodiversitetsutmaningarna i samhället ökar. Här finns 
möjligheter till dialog och bred samverkan. Sida/ambassaden kommer därför att prioritera 
partners som kan kanalisera engagemang i dessa frågor, särskilt bland unga och kvinnor 
och/eller med ett jämställdhetsperspektiv. 


