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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 slutsatser och bedömningar från genomförandet av föregående 

strategi. Kapitel 2 ger en översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext 

(tematisk/geografisk) i vilken strategin genomförs. Kapitel 3 redovisar slutsatser från 

 
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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operationaliseringen. Kapitel 4 innehåller resultatredovisning för den nya strategin och eventuella 

implikationer för det fortsatta strategigenomförandet som Sida vill lyfta till UD. 

 

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. 

 

  



                        STRATEGIRAPPORT ÅR 1 

 

 

4 

 

1. Slutsatser och bedömningar från genomförandet av 

föregående strategi  

 

• Måluppfyllelsen under föregående strategi 2014–2020 bedömdes delvis gå framåt med 

undantag för demokrati och mänskliga rättigheter.  

• Baserat på erfarenheter från föregående strategi ses behov av att portföljsammansättningen 

blir än mer strategisk och resurseffektiv. Det innebär att Sida söker samverkan med 

likasinnade aktörer för att stödja det civila samhället på ett mer övergripande och hållbart 

sätt och rör oss bort från nuvarande projektorientering.  

• En mer fokuserad portfölj skapar utrymme för ökat fokus på dialog och påverkan, inklusive 

samverkan med andra politikområden. Likaså skapas förutsättningar för nya innovativa 

angreppssätt, samarbetsformer och partnerskap som kan maximera biståndets 

genomslagskraft genom samverkan inom ramen för bredare ekonomiska relationer och med 

den svenska resursbasen. 

• Synergier mellan strategiområden undersöks och främjas aktivt. 

• Antalet mål har minskat från tolv till nio. Även om ett specifikt stödområde för främjande av 

kopplingar mellan humanitära, utvecklings- och konfliktförebyggande insatser för rohingya-

flyktingar och värdsamhällen i Cox’s Bazar-distriktet saknas i den nya strategin, fortsätter en 

nexus-ansats inom samtliga fyra stödområden. Katastrofresiliens är inkluderat i stödområde 

2 klimat och miljö. 

• Främjandet av den biologiska mångfalden är nytt som explicit mål.  

• Sida bedömer vidare att portföljen av insatser var relevant och bidrog till måluppfyllelse. 

• Trots att Sveriges insatser inom området demokrati och mänskliga rättigheter visade goda 

resultat försämras situationen i landet. Sidas bedömning är att även om de fattigaste och 

mest utsatta människorna varit i fokus, så ger den multidimensionella fattigdomsanalysen 

(MDPA), som togs fram 2020 och uppdaterades 2021, en ännu tydligare indikation om hur 

såväl begränsad tillgång till makt och röst som resursfattigdom hos utsatta grupper utgör de 

stora utmaningarna. Rättighets- och jämställdhetsperspektiven, liksom konfliktperspektivet 

och fattigdomsperspektivet har i stor utsträckning påverkat genomförandet. Miljö och 

klimatperspektivet har mer begränsats till riktade insatser och katastrofförebyggande. 

• Den nya strategins fyra stödområden: 1) Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens 

principer samt jämställdhet, 2) Klimat och miljö, 3) Inkluderande ekonomisk utveckling, 4) 

Hälsa inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter innebär en fortsättning på, och 

vidareutveckling av, tidigare svenskt utvecklingssamarbete.  

 

 

  



                           STRATEGIRAPPORT ÅR 1 

 

 

5 

 

Sidas bedömning av strategigenomförandet – en sammanfattning av den 
nya strategin 

  

Stödområde 1: Demokrati, mänskliga 

rättigheter och rättsstatens principer samt 

jämställdhet  

Utveckling                 Portfölj 

Mål 1.1 Stärkt kapacitet att utöva 
demokratisk samhällsstyrning och mänskliga 
rättigheter    

     

Mål 1.2 Stärkta förutsättningar för 
ansvarsutkrävande, ökad transparens och 
minskad korruption   

     

Mål 1.3 Stärkta förutsättningar för ett 
jämställt samhälle   

     

Stödområde 2: Klimat och Miljö        

Mål 2.1 Begränsad klimatpåverkan samt 
stärkt motståndskraft mot klimatförändringar 
och naturkatastrofer 

     

Mål 2.2 Stärkta förutsättningar för minskad 

miljöpåverkan och hållbart nyttjande av 

naturresurser  

     

Mål 2.3 Stärkta förutsättningar för bevarande 

och restaurering av biologisk mångfald 

     

Stödområde 3: Inkluderande ekonomisk 

utveckling  

     

Mål 3.1 Ökade möjligheter till produktiv 
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor.  

     

Stödområde 4: Hälsa inklusive sexuella och 

reproduktiva rättigheter  

     

Mål 4.1 Stärkt kapacitet att tillhandahålla 
hälso- och sjukvård av god kvalitet. 

     

Mål 4.2 Ökade förutsättningar för tillgång till 
och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter 
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2. Översikt av strategisammanhanget 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

I Bangladesh har det ekonomiska livet nästan återgått till det normala, men inte för alla. Pandemin 

har slagit hårt mot folkhälsan och mot landets ekonomi, både på individ- och samhällsnivå, med 

förlorade inkomster för redan utsatta och marginaliserade befolkningsgrupper. De har också 

drabbats hårdast av den minskade tillgången till vård av god kvalitet till ett rimligt pris.3 

Undernäringen, barnadödligheten och mödradödligheten har ökat.4 

 

Andelen av befolkningen som lever i fattigdom har åter ökat till 30 procent5 och antalet arbetslösa 

har ökat.6 Skolnedstängningar och fattigdom har drabbat barnen hårt och andelen barnäktenskap 

beräknas ha ökat markant.7 Barnarbete har också ökat.8 Trots pandemin har landet behållit en hög 

tillväxttakt9 och processen för att lämna MUL-gruppen 2026 fortskrider och står i fokus för landets 

åttonde utvecklingsplan. Den ekonomiska tillväxten har en fortsatt negativ inverkan på miljön med 

överexploatering av naturresurser, förlust av biologisk mångfald, samt höga nivåer av luft- och 

vattenföroreningar. Bangladesh har förblivit sårbart för klimatförändringarnas effekter. Två 

tredjedelar av landet ligger mindre än en meter över havet10  och endast 43 procent har tillgång till 

rent dricksvatten.11 Cykloner och översvämningar blir allt vanligare, men dödsfallen har minskat 

genom förbättrad riskhantering.12  

 

Politiska och medborgerliga rättigheter befinner sig fortsatt under hårt tryck och det demokratiska 

utrymmet krymper. Kommande nationella val år 2023 medför en risk för ökade politiska oroligheter 

och fortsatta inskränkningar. Svaga institutioner, utbredd korruption, straffrihet och ineffektiv 

byråkrati utgör hinder för god samhällsstyrning.  

 

Situationen för Rohingyaflyktingarna i Cox’s Bazar har under hösten 2021 präglats av ökat våld, 

inklusive mord på MR-företrädare och inskränkningar i flyktingarnas rörelsefrihet. Långsiktiga 

utvecklingsinsatser är svåra att genomföra då de bangladeshiska myndigheterna inte vill signalera att 

situationen är permanent. Däremot diskuteras möjligheter att påbörja utbildning enligt Myanmars 

läroplan samt kompetensutveckling inför återvändande till Myanmar. De pågående förflyttningarna 

till ön Bhasan Char är alltmer i fokus i koordineringen och behovsbedömningarna.  

 
3 BRAC. A rapid assessment: Impact of Covid-19 on essential health services in Bangladesh. Dec 2020. 
4 UNICEF. Direct and indirect effects of the COVID-19 pandemic in South Asia. March 2021.Sid 20, 21, 28, 49. 
5 Bangladesh Development update (Världsbanken), 2021, sida 5  
6 ILO World Employmet and Social Outlook Data Finder: Data Finder - World Employment and Social Outlook 
(ilo.org), 2021 
7 COVID-19 Bangladesh Rapid Gender Analysis by UN Women, (COVID-19 Bangladesh Rapid Gender Analysis | 
UN Women – Asia-Pacific), 2020  
8 Ain o Salish Kendra, Annual Report 2021 
9 Economy posts blistering growth in FY21 | The Daily Star, 2021 
10 Ministry of Environment, Forest and Climate Change. 2018. Nationwide Vulnerability Assessment for 
Bangladesh. Sida 28.  
11 WHO/UNICEFJoint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (JMP). 2020. 
Bangladesh WASH Data. https://washdata.org/data/household#!/bgd 
12 World Bank. 2021. Bangladesh Climate Risk Country Profile. Sidor 13, 27.  

https://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bXSZ5ZWFyRnJvbT0xOTkxJmluY29tZT1bXSZpbmRpY2F0b3I9WyJ1bmVtcGxveW1lbnQiXSZzdGF0dXM9W10mcmVnaW9uPVtdJmNvdW50cnk9WyJCYW5nbGFkZXNoIl0md29ya2luZ1BvdmVydHk9W10meWVhclRvPTIwMjMmdmlld0Zvcm1hdD0iQ2hhcnQiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
https://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bXSZ5ZWFyRnJvbT0xOTkxJmluY29tZT1bXSZpbmRpY2F0b3I9WyJ1bmVtcGxveW1lbnQiXSZzdGF0dXM9W10mcmVnaW9uPVtdJmNvdW50cnk9WyJCYW5nbGFkZXNoIl0md29ya2luZ1BvdmVydHk9W10meWVhclRvPTIwMjMmdmlld0Zvcm1hdD0iQ2hhcnQiJmFnZT1bIkFnZTE1cGx1cyJdJmxhbmd1YWdlPSJlbiI%3D
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/covid-19-bangladesh-rapid-gender-analysis
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/covid-19-bangladesh-rapid-gender-analysis
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/economy-posts-blistering-growth-fy21-2957826
https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/notices/d31d60fd_df55_4d75_bc22_1b0142fd9d3f/Draft%20NCVA.pdf
https://moef.portal.gov.bd/sites/default/files/files/moef.portal.gov.bd/notices/d31d60fd_df55_4d75_bc22_1b0142fd9d3f/Draft%20NCVA.pdf
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15502-WB_Bangladesh%20Country%20Profile-WEB.pdf
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2.2  Sveriges roll i strategisammanhanget   

 

* CEIC, 202113  

** ERD, 202114 

 

Biståndet har endast utgjort mellan 1-2% av BNI under hela 2000-talet. Allt fler givare avvecklar sitt 

bistånd och ökar handelsfrämjandet, särskilt inom EU kretsen, till exempel Danmark och 

Nederländerna.  

FN och utvecklingsbankerna spelar en dominerande roll i genomförandet av svenska biståndsinsatser 

i landet. FN:s nya utvecklingsplan, UNSCDF 2022 – 2026, lanserades nyligen. Gruppen för 

givarkoordinering, LCG, träffas regelbundet och genom den förs en samordnad dialog om biståndets 

inriktning. Sverige är aktivt i de tematiska arbetsgrupper som är kopplade till strategins stödområden 

samt den särskilda gruppen för koordineringen av stödet till flyktingar.  

Samarbetet med EU-delegationen har fungerar väl. Sida planerar aktivt deltagande i de två Team 

Europe Initiativen (TEI) för Decent Work och Green Energy. Inom Decent Work fortgår Global Deal-

projektet genom ILO tillsammans med Danmark och ett nytt samfinansierat program undersöks i 

dialog med TEI-medlemmar för social dialog och rättvisa arbetsvillkor som kan stödja regeringens 

framtagna handlingsplan. Detta kan anknytas även till mänskliga rättigheter inom arbetslivet och 

demokratisatsningen. Det finns potential att främja en grön omställning av textilsektorn med fokus 

på energifrågor. Inom Team Sweden brett och på ambassaden sker samarbete inom kommunikation 

och dialog med fokus på demokratisatsningen, feministisk utrikespolitik och främjandet av bredare 

ekonomiska relationer (STEP) vilket har intensifierats – se nedan. I nuläget pågår inget aktivt 

myndighetssamarbete och förutsättningarna för detta bedöms låga på grund av byråkratiska hinder. 

 

 
13 Bangladesh Gross National Product (GNP), 1973 – 2021 | CEIC Data, 2021 
14 Bangladesh received its 2nd highest foreign aid for FY21 | Dhaka Tribune, 2021 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten 

utgjorde för 2020-21: 1,9 % *   

Strategins andel av det totala biståndet utgör 0,5 %.** 

 

Givargemensam samarbetsstrategi: N/A 

Bangladesh åttonde utvecklingsplan 2021-2025  

United Nations Sustainable Development 

Cooperation Framework (UNSCDF) 2022-2026 

Gemensamma EU-strategin gäller 2022- 2026  

Status på EU-gemensamprogrammering/WBT:  

MIP 2022 – 2026 antagen i november 2021. 

De fem största givarna är: Världsbanken, Asiatiska 

utvecklingsbanken, Japan, USA och 

Storbritannien  

Sverige är den 10 största givaren. 

Av EU MS är Sverige den 3:e största givaren. 

EU-delegerat samarbete: N/A 
 

 
 

 

https://www.ceicdata.com/en/indicator/bangladesh/gross-national-product
https://archive.dhakatribune.com/business/economy/2021/08/01/bangladesh-received-its-2nd-highest-foreign-aid-for-fy21
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2.3 Synergier med andra svenska strategier och aktörer 
 

Strategin för Bangladesh har synergier med flera andra strategier. Sida har arbetat aktivt för att 

stärka synergier och komplementaritet mellan utvecklingssamarbetet och det humanitära biståndet. 

En handläggare har till uppgift att följa upp både stöd till flyktingar inom den bilaterala strategin och 

den humanitära strategin. Under 2021 uppgick Sveriges totala utvecklingssamarbete till 420,9 MSEK i 

enlighet med Tabell 2.3A.  

Tabell 2.3A. Totalt utbetalade medel för Bangladesh 2021 
 

Total fördelning stöd Bangladesh  Utfall mnkr 

Bangladesh 2021-2025 338,8 

Humanitärt stöd 2021-2025 36,7 

Stöd genom svenska civilsamhället 25,3 

Kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för 

hållbar utveckling 2018–2022 

8,6 

Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 

2018-2022 

5,8 

Regionalt Asien och Oceanien 2016-2021 4,7 

Hållbar miljö, klimat, hav och användning av naturresurser 2018-2022 0,72 

Totalt 420,9 

 

Erfarenhetsutbyte sker framför allt med strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien 

och Oceanien i syfte att stärka synergier mellan regionala och nationella projekt, såsom inom 

miljö/klimatområdet och demokrati/mänskliga rättigheter samt för att stärka uppföljningen på 

landnivå. Nära kopplingar finns också till Strategin för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder 

genom deltagande av tjänstemän från Bangladesh i Sidas internationella 

kapacitetsutvecklingsprogram (ITP). Vidare finns kopplingar till Strategin för Sveriges 

utvecklingssamarbete med Myanmar samt Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom 

rohingyakrisen. Även Strategin för fred och säkerhet har stöd till partners som verkar i Bangladesh. 

Stöd till globala och regionala aktörer är ofta en väg att nå aktörer och arbete med frågor också på 

landnivå som är svåra att nå med direkt bilateralt stöd. Det gäller särskilt känsliga frågor om 

mänskliga rättigheter. Här utnyttjas komplementariteten mellan strategierna. 
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3. Slutsatser från operationalisering 

3.1 Förändringsteori 

Den nya femåriga samarbetsstrategin svarar väl mot de behov och de utmaningar som Bangladesh 

står inför. Sida har med utgångspunkt i den uppdaterade MDPA:n utarbetat förändringsteorier för 

stödområdena och målen i strategin enligt nedan. Prioriteringarna grundar sig på en analys av 

problemen men också tidigare resultat och svenska prioriteringar.  

Stödområde/mål Förändringsteori 

1. Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt jämställdhet 

Mål 1.1 Stärkt kapacitet 

att utöva demokratisk 

samhällsstyrning och 

mänskliga rättigheter    

Mål 1.2 Stärkta 

förutsättningar för 

ansvarsutkrävande, 

ökad transparens och 

minskad korruption   

Om förändringsaktörer har stärkt kapacitet att främja transparens, 

ansvarsutkrävande, anti-korruption och ökad medvetenhet om och 

efterlevnad av demokratiska principer, jämställdhet och de mänskliga 

rättigheterna, och om transparenta mekanismer för ansvarsutkrävande 

erbjuder möjligheter för ett inkluderande civilt engagemang och 

deltagande, då skapas bättre förutsättningar för fredlig demokratisk 

samhällsstyrning och värnandet om mänskliga rättigheter. 

Mål 1.3 Stärkta 

förutsättningar för ett 

jämställt samhälle 

Om kvinnor, flickor och utsatta grupper har makt, röst och kunskap om 

sina mänskliga rättigheter och erbjuds förutsättningar att utkräva och 

försvara sina rättigheter, och om lagar och policyer avsedda att skydda 

dessa rättigheter är förenliga med internationella stadgar och principer 

för mänskliga rättigheter och genomförs i enlighet med rättsstatens 

principer, då skapas stärkta förutsättningar för ett jämställt samhälle 

som garanterar alla människors fulla åtnjutande av de mänskliga 

rättigheterna. 

2. Klimat och miljö 

Mål 2.1 Begränsad 

klimatpåverkan samt 

stärkt motståndskraft 

mot klimatförändringar 

och naturkatastrofer  

Mål 2.2 Stärkta 

förutsättningar för 

minskad miljöpåverkan 

och hållbart nyttjande 

av naturresurser  

Mål 2.3 Stärkta 

förutsättningar för 

bevarande och 

Om det skapas gynnsamma förutsättningar som ger lokalsamhällen en 

roll i utvecklingen och genomförandet av lokala planer för 

klimatanpassning och utsläppsminskningar, skydd och förvaltning av 

vatten- och våtmarksresurser med fokus på naturbaserade lösningar, i 

kombination med arbete med genderrelaterade normer, så kommer 

särskilt kvinnor, flickor och utsatta grupper att kunna öka sitt 

deltagande och ägarskap och få ökad tillgång till resurser, tjänster och 

information. Det skulle stärka deras motståndskraft mot 

klimatförändringar och naturkatastrofer, och stärka förutsättningarna 

för hållbart nyttjande av naturresurser samt bevarande och 

restaurering av biologisk mångfald och även bidra till att minska 

eventuella spänningar som kan förekomma vid ojämlik fördelning av 

resurser och tjänster. 
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restaurering av 

biologisk mångfald 
Om lokala och nationella myndigheter, organisationer och företag ökar 

sin kapacitet för att rena och minska utsläpp (inklusive växthusgaser), 

för skydd och förvaltning av vattenresurser och våtmarker, samt för att 

söka klimatfinansiering och genomföra klimatåtgärder, så kommer 

klimatpåverkan att begränsas och förutsättningarna för att minska 

miljöpåverkan att stärkas. 

3. Inkluderande ekonomisk utveckling 

Mål 3.1 Ökade 

möjligheter till 

produktiv sysselsättning 

med anständiga 

arbetsvillkor. 

Om den offentliga och privata sektorn, och civilsamhället gemensamt 

främjar en ekonomisk utveckling som är både socialt och miljömässigt 

hållbar vilken stödjer förbättrade arbetsvillkor och förmåner, 

marknadsledd kompetensutveckling, jämlikhet mellan könen, 

inkludering av unga samt resurseffektiv och renare produktion; då kan 

kvinnor och unga dra fördel av ökade möjligheter inom grön och 

produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. 

4. Hälsa inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter 

Mål 4.1 Stärkt kapacitet 

att tillhandahålla hälso- 

och sjukvård av god 

kvalitet. 

Tillgänglig och kvalitativ hälso- och sjukvård som skapar bättre 

förutsättningar för människor som lever i fattigdom att tillgodose sina 

rättigheter till hälsa utan att behöva drabbas av ekonomiska svårigheter 

på grund av sjukvårdskostnader. Om alla människor kan kräva allmän 

sjukförsäkring (universal health coverage) och om alla människor kan 

påverka de nödvändiga reformerna som krävs för att hålla regeringen 

och vårdgivarna ansvariga, kommer en rättvis tillgång till kvalitativ vård 

att förbättra folkhälsan. 

Mål 4.2 Ökade 

förutsättningar för 

tillgång till och respekt 

för sexuell och 

reproduktiv hälsa och 

rättigheter 

Om kapaciteten, tillgängligheten, och kompetensen hos strategiska 

aktörer som tillhandahåller tjänster och utbildning inom området 

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) förbättras, skapas 

bättre förutsättningar för att alla människor får tillgång till 

grundläggande hälsa och rättigheter, särskilt för kvinnor och unga 

vuxna. 

 

Sida har identifierat att det krävs ett holistiskt angreppssätt för att åstadkomma förändring och att 

aktörer med olika roller i samhället behöver involveras. Det innebär att myndigheter på central, 

regional och lokal nivå måste engageras för att nå hållbara resultat. Särskilt aktörer i lokala 

samhällen, dvs kommunnivå, har identifierats som viktiga för att lyfta människor ur fattigdom och 

stödja särskilt utsatta grupper. Civila samhällets aktörer är också viktiga förändringsaktörer och 

övervakare av att policys och lagar följs samt vidareutvecklare av policys. Dessutom spelar den 

privata sektorn en central roll för att driva en mer hållbar ekonomisk utveckling.   

3.2 Genomförande 

Det pågår en omstrukturering av portföljen för en jämnare fördelning av medel mellan 

stödområdena under kommande år. Det innebär att beloppen för hälsa och SRHR kommer att minska 

något medan de ökar för övriga strategiområden. Fokus i de stöden kommer också att flyttas mer 

från finansiering av direkt hälsoservice till mer bärkraftiga system och policypåverkan, vilket 

möjliggör denna förflyttning. Särskilt klimat och miljö bör få en ökad andel för att svara mot den 
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särskilda satsningen i Sidas VP. Insatser som bidrar till flera stödområden och mål eftersträvas när 

det ökar biståndets effektivitet.  

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

Stödområde Utfall 

mnkr 

Utfall 

procent 

Antal 

insatser 

BGD2021d - Hälsa inklusive sexuella och reproduktiva 

rättigheter 

133,1 39,3 % 7 

BGD2021b - Klimat och miljö 100,8 29,7 % 10 

BGD2021a - Demokrati, mänskliga rättigheter och 

rättsstatens principer samt jämställdhet 

68,1 20,1 % 12 

BGD2021c - Inkluderande ekonomisk utveckling 39,3 11, 6% 5 

BGD2021e - Utfasning -2,4 -0,7 % -1 

Totalt 338,8 100 % 33 

 

När det gäller avtalspartners är multilateraler inom FN-systemet dominerande i portföljen. Det beror 

på att FN-organisationerna bedöms ha en hög kapacitet att nå ut med stora program till människor 

som lever i fattigdom och samtidigt ha goda förutsättningar att bedriva bedriva viktig policy, 

normativt arbete och systempåverkan. Sverige har inga direkta avtal med staten. Dock arbetar FN 

med både statliga aktörer och civila samhället, vilket bedöms centralt för att åstadkomma varaktiga 

resultat. Direkt stöd till enskilda organisationer är prioriterat inom demokrati, mänskliga rättigheter, 

jämställhet, anti-korruption, transparens och ansvarsutkrävande. Ansträngningar kommer att göras 

under kommande år för att engagera den privata sektorns aktörer eftersom de spelar en så viktig roll 

i Bangladeshs utveckling. 

 

Inom stödområdet Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställhet ger färre givare stöd till 

rättighetsbaserade organisationer vilket försvårar möjliggörandet av bärkraftig finansiering. Därför 

eftersträvas en ökad givarsamordning och diskussioner pågår med Schweiz och EU om en 

givargemensam fond med fokus på jämställdhet, särskilt utsatta grupper och rättighetsbaserat 

arbete för ansvarsutkrävande, kunskapsspridning och rättsstatens principer. Beredning pågår även 

för direktstöd till ytterligare några strategiska organisationer såsom TIB och MRDI/Fojo Institute. Då 

det är viktigt att även arbeta med ansvarstagarna utforskas möjligheten att stärka nyckelinstitutioner 

som bidrar till god samhällsstyrning och dialogplattformar, även digitala, för medborgandeltagande 

genom UNDP. Den utbredda korruptionen utgör ett stort utvecklingshinder och stävjandet av denna 

prioriteras. Till exempel stöds CSO:er inom miljö, klimat samt hälsa som bidrar till ansvarsutkrävande 

genom att rapportera oegentligheter.  

Inom stödområdet Klimat och miljö prioriteras målgrupper som lever i multidimensionell fattigdom, 

med fokus på kvinnor och flickor, som är särskilt utsatta för klimatförändringarnas effekter. De 

fleråriga programmen för klimatanpassning (Local Government Initiatives on Climate Change, LoGIC) 
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och katastrofriskreducering (National Resilience Program, NRP), fortsätter under 2022. Goda resultat 

från dessa införlivas i en ny fas, då även ungdomar ska engageras. För att svara mot det nya målet 

om biologisk mångfald förs diskussioner med nya partners, och möjlighet att stärka i befintliga stöd 

utforskas. Ökad tillgång till sanitet och rent vatten fritt från arsenik är prioriterat. Stöd till civila 

samhället, samt policypåverkan, är fortsatt viktiga i insatser relaterade till miljöskydd, 

miljörättigheter och upprätthållande av miljölagar och bestämmelser. Lärdomar från pågående 

nexusinsatser i Cox’s Bazar-distriktet med Rohingya-flyktingar och värdbefolkning används för att 

utforska multissektorsamarbeten.  

Inom stödområdet Inkluderande ekonomisk utveckling kommer eventuella nya satsningar för att 

främja anständiga arbetsvillkor vara kopplade till landets handlingsplan för att uppnå målen under 

Decent Work-agendan. Den fackliga rörelsen, både inhemsk och svensk, kan komma att involveras 

och möjligheter till samprogrammering med EU-gruppen utforskas. Stödet till SWAPNO II-projektet 

ses fortsatt som ett bra sätt för att målgruppen extremfattiga och utsatta kvinnor ska kunna graduera 

till självförsörjande. De mest utsatta och extremfattiga urbana hushållen var särskilt negativt 

påverkade av pandemin och ges förlängt stöd genom det pågående covid-programmet (WFP, FAO 

och UNFPA) för att främja livsmedelsäkerhet.   

Utnyttjande av synergier mellan områdena Klimat/miljö och Inkluderande ekonomisk utveckling 

kommer fortsatt prioriteras för att stödja en grön omställning av textilsektorn vilket bidrar till både 

miljö- och klimatmål, liksom produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. I detta syfte 

inleds 2022 en insats för policypåverkan och eventuellt en för att höja framför allt de lågutbildade 

kvinnorna och unga fabriksarbetares kompetens. Sida kommer också att fortsätta utforska hur nya 

instrument kan användas för att både öka tillgången till grön teknik och finansiering av sådana 

investeringar. Detta förväntas leda till nya insatser under 2023. Här finns även goda möjligheter att 

bidra till bredare ekonomiska relationer och samverka med den svenska resursbasen.   

Inom stödområdet Hälsa, inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter kan Sverige med sitt långa 

engagemang och kontaktnät, spela en än mer katalytisk roll genom riktade interventioner och 

strategiska samarbeten. Utfasning sker av samarbetet med Världsbanken och IOM. I stället har WHO 

identifierats som en ny partner med goda förutsättningar att påverka såväl tillgången till allmän 

sjukförsäkring som eftersatta områden som mental hälsa och antimikrobiell resistens (AMR). Just 

WHO:s policypåverkande roll skapar möjlighet att få högre utväxling och mer hållbar och långsiktig 

förändringspåverkan för det svenska biståndet. Genom samarbetet stärks även den kvalitativa 

vården för både flyktingar och värdsamhällen i Cox’s Bazar, vilket kan bidra till minskade spänningar 

genom mer jämlik resursfördelning. Samarbetet med UNICEF kring introduktion av en 

primärvårdsmodell, inklusive telemedicin, som förbättrar hälsan i de urbana slumområdena i Dhaka 

fortsätter. Genom fortsatt stöd till UNFPA för att stärka barnmorskor och en lokal organisation 

(RHSTEP) nås ungdomar av SRHR-stöd och får tillgång till såväl säkra graviditeter, förlossningar som 

aborter. För att motverka korruption och komma till rätta med bristande kvalitet inom hälsosektorn 

fortsätter stödet till Bangladesh Health Watch som bevakar och i media rapporterar oegentligheter 

inom sjukvården.  

Rohingya-krisen går in i sitt femte år och betecknas som en kris som inte enbart kan finansieras med 

humanitära medel. Svenskt stöd planeras gynna både flykting- och värdsamhällen genom 

systembyggande insatser inom bl.a. hälsa, miljö och stärkande av kvinnors egenmakt. Exempelvis 
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arbetar UN Women för att stärka kvinnors egenmakt i flyktingläger och i värdsamhällen. UN 

Women’s kvinnocenter är avgörande för flickors och kvinnors tillgång till hälso- och SRHR-tjänster, 

vatten och sanitet, rekreation, nätverkande och socialisering samt tillgång till utbildning och (i 

värdsamhällen) till försörjningsmöjligheter.  

Strategin bidrar till uppfyllandet av alla 17 hållbarhetsmålen, men har störst fokus på jämställdhet 

och hälsa (se tabell 3B). Sida avser utgå från rättighetsperspektiv i utformningen av program och 

projekt vilket möjliggör synergier mellan flera olika globala mål.  

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

Mål Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

5 - Jämställdhet 215,6 14,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 148,5 8,0 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 62,5 6,0 

6 - Rent vatten och sanitet för alla 50,0 3,0 

1 - Ingen fattigdom 41,9 3,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 32,6 5,0 

10 - Minskad ojämlikhet 28,4 3,0 

7 - Hållbar energi för alla 25,0 1,0 

2 - Ingen hunger 20,0 1,0 

4 - God utbildning för alla 19,0 1,0 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 10,7 3,0 

11 - Hållbara städer och samhällen 10,0 1,0 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 5,3 1,0 

12 - Hållbar konsumtion och produktion 5,0 1,0 

15 - Ekosystem och ekologisk mångfald 3,2 1,0 

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 3,2 2,0 

 

Arbetet för att främja bredare ekonomiska relationer (STEP) och hitta synergier mellan 

utvecklingssamarbetet och handelsfrämjande har intensifierats under 2021 och förväntas fortgå 

under kommande år. Främjandet stärker den svenska exporten av hållbara lösningar till 

klädföretagens leverantörer i Bangladesh. Samarbetet mellan ambassadens sektioner för att främja 
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social dialog på arbetsmarknaden genom t.ex. anordnandet av diskussioner mellan 

arbetsmarknadens parter fortsätter.  

 

En plan för strategisk dialog och kommunikation, som också länkar till de politiska t ex vad gäller 

demokratisatsningen, feministisk utrikespolitik, bredare relationer samt klimat, miljö och biologisk 

mångfald tas fram för att uppnå en mer systematisk och uppföljningsbar dialog. 

3.3 Uppföljning 

Reguljär uppföljning av insatser planeras ske via årsmöten, deltagande i partners aktiviteter, 

godkännande av arbetsplaner, budget och analys av revisioner. Pandemin har gjort det svårt att resa 

runt i landet, men fältbesök har delvis kunnat återupptas hösten 2021 och kommer att fortsätta 

genomföras när möjligt. Regelbundna digitala möten med partners har ökat och förblir en viktig del 

av uppföljningen.  

Årlig uppdatering av den multidimensionella fattigdomsanalysen planeras som en del av 

uppföljningen av utvecklingstrenderna. Att göra förändringsteorierna tydligare och mer uppföljnings- 

och utvärderingsbara är också en förutsättning för kommande översyner av strategin. Sida har därför 

påbörjat utvecklandet av ett system för uppföljning, utvärdering och lärande (MEL) för att i större 

utsträckning följa upp lärdomar och rekommendationer på en aggregerad nivå, tex med 

utgångspunkt i strategins olika tematiska områden. I detta arbete ingår att identifiera möjliga källor 

för den data som behövs för uppföljning. Dessutom planeras ett antal utvärderingar på projektnivå. 

Inför kommande översyner planeras även en effektutvärdering av nexus-portföljen i samverkan med 

andra utvecklingsaktörer. 

Under 2021 beställdes en rapport from U4-gruppen om korruption och hur den kan motverkas vilken 

nu ligger till grund för ökad dialog och uppföljning av korruption som utvecklingshinder med 

partners. 

Fördjupade genusanalyser av insatserna i portföljen kommer att göras under 2022 med anledning av 

pandemins och klimatförändringars negativa påverkan på jämställdhet och kvinnor med stöd av Sidas 

tematiska rådgivare. Genomlysningen syftar till att se över hur jämställdhetsperspektivet integrerats, 

hur våra insatser bidrar till jämställdhet samt identifiera eventuella behov av förstärkning.  

 

4.  Resultatredovisning och implikationer 

4.1 Resultatredovisning för den nya strategin 
 

Stödområde 1: Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt jämställdhet  

 Utvecklingen Portföljen  

Mål 1.1 Stärkt kapacitet att utöva demokratisk samhällsstyrning och mänskliga 

rättigheter    
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Mål 1.2 Stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad transparens och 

minskad korruption   

  

Mål 1.3: Stärkta förutsättningar för ett jämställt samhälle     

 

Mål 1.1: Stärkt kapacitet att utöva demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter    

Utvecklingen i landet har gått mot långtgående inskränkningar, inte minst för yttrandefriheten, och 

politiska och medborgerliga rättigheter står fortsatt under hårt tryck. Detta begränsar 

förutsättningarna för transparens, ansvarsutkrävande och efterlevnad av de demokratiska 

principerna. Offentliga institutioners förmåga att upprätthålla rättsstatens principer försvåras av 

dessa institutioners svaghet, utbredd korruption, politiserade processer och ineffektiv byråkrati, 

vilket hindrar förutsättningarna för god samhällsstyrning. Rättighetsbaserade civilsamhälles-

organisationer vittnar om ett brett spektrum av kränkningar mot mänskliga rättigheter.  

Portföljen bedöms som relevant utifrån att partnerorganisationer kunnat anpassa sin verksamhet 

och samarbeten för att öka medvetenheten om, och skapa förutsättningar för, efterlevnad av 

demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna. Detta ligger väl i linje med Bangladeshs 

åttonde femårsplan och Sveriges ambition relaterat till SDG16 och SDG5. Portföljen markeras dock 

som delvis relevant med anledning av identifierat behov av ökad programansats inom området 

rättsstatens principer och tillgång till rättslig prövning, samt behovet av att se över formerna för 

samarbetet med UNDP. Det UNDP-ledda Human Rights Program, som stöds av Sverige och Schweiz, 

har under året påvisat goda resultat vad gäller omställningar med anledning av pandemin. Exempel 

på detta är initiativet Accelerating Digitilized System in Bangladesh där programmet tränade och 

förberedde domare och domstolspersonal vid inrättandet av digitala rättegångar, som ett led för att 

motverka den växande listan av ouppklarade ärende, vilket markant ökat kapaciteten att agera även 

under pandemi-nedstängningarna.15 

Mål 1.2: Stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad transparens och minskad korruption 

Utvecklingen för åsikts-och pressfrihet är fortsatt utmanande och situationen för fria och oberoende 

medier har förvärrats i covid-19-pandemins spår, med frihetsberövande av regimkritiker som bland 

annat kritiserat regeringens hantering av krisen, med hänvisning till den kritiserade lagstiftningen 

Digital Security Act 2018 (DSA). Media och rättighetsbaserade civilsamhällsorganisationer vittnar om 

en ökande grad av självcensur – såväl online som off-line – av rädsla för repressalier. 

Förutsättningarna för god samhällsstyrning och ansvarsutkrävande i Bangladesh fortsätter präglas av 

svaga institutioner, utbredd korruption16, straffrihet, politiserade processer samt ineffektiv byråkrati.  

Portföljen bedöms som relevant och trots en del motgångar har flertalet partnerorganisationer 

kunnat anpassa sin verksamhet för att möta de utmaningar som covid-19-pandemin gett upphov till 

genom nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. Genom stöden till medieinstitutet Fojo, med sina 

lokala partners MRDI och Transparency International Bangladesh, har aktiviteter som granskar 

myndigheternas hantering av pandemin genomförts. Utav 32 reportage inom grävande journalistik 

 
15 UNDP Bangladesh, Human Rights Program draft Annual report 2021 UM2015/21519 
16 Transparency International Global Corruption Perception Index 2021; Bangladesh rank 147 of 180 countries 
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som Fojo/MRDIs helpdesk givit stöd till under året har 21 reportage lett till nationell diskussion och 

direkta åtgärder från statliga institutioner. Exempelvis ledde Tv-reportaget ”Metanol i handsprit”, 

som avslöjande att ett välrenommerat företag använde metanol i handspritsproduktionen, till en 

myndighetskontroll av företagets lager. Detta reportage tilldelades ett pris för pandemirelaterad 

undersökning av Transparency International. Bangladesh Health Watch (BHW) har bedrivit 

framgångsrikt påverkansarbete utifrån genomförda studier kring hälsosektorns budgetallokering och 

hantering, vårdkvalitet, ansvarsutkrävande och jämlikhet17. Myndighetssamarbetet mellan svenska 

Statistiska Centralbyrån (SCB) och Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) har präglats av utmaningar i 

genomförandet och avslutades i förtid med anledning av låg nivå av ägarskap från BBS sida.18. 

 

Mål 1.3: Stärkta förutsättningar för ett jämställt samhälle  

Utvecklingen gällande kvinnors status i Bangladesh har successivt förbättrats över tid även om 

begränsningar av kvinnors rättigheter fortfarande är utbredda på alla nivåer. Offentliga institutioners 

kapacitet och förmåga att motverka och hantera könsrelaterat våld är begränsad. 2021 noterades en 

alarmerande ökning av könsbaserat våld, inklusive våld mot barn19. Förekomsten av både 

barnäktenskap och våldtäkt mot barn har ökat kraftigt under denna period20.21. Det har blivit svårare 

för våldsoffren att få tillgång till samhällstjänster genom offentliga institutioner såväl som stöd från 

civilsamhällets aktörer. Pandemins negativa inverkan på inkomstmöjligheter har slagit hårdare mot 

kvinnor än män22. 

Portföljen markeras delvis relevant med hänvisning till behov av ökad givarkoordinering samt att 

finna långsiktiga finansieringslösningar för CSOs. Den kontextuella relevansen av portföljens 

programinnehåll bedöms som hög. Trots begränsade möjligheter för civilsamhällsaktörer att verka 

under rapporteringsperioden har partnerorganisationer lyckats verka för jämställdhet på 

gräsrotsnivå, lokal myndighetsnivå och på nationell nivå. Exempelvis nådde partnerorganisationen 

BMPs påverkansarbete framgång då Justitieministeriet försäkrat att ”Evidence Act of 1872”, som 

kritiserats för att den innehåller en värdering av anmälarens moral och karaktär vid våldtäkt, ska 

revideras. Samtliga partnerorganisationer har engagerat män och pojkar tillsammans med kvinnor 

och flickor i sin verksamhet för att uppnå förändrade samhällsnormer och attityder kring 

jämställdhet. I Cox’s Bazar har Sidas samarbetspartner UN Women studerat och dokumenterat 

kvinnors situation, behov och lösningar bland flyktingar och värdsamhällen, bland annat genom en 

Rapid Gender Assessment och strukturerade dialogmöten som utmynnat i påverkansskriften 

”Rohingya Women Speak Up: Concerns, Demands and Solutions”.23 Den här typen av 

målgruppskonsultation och evidensinhämtning har plockats upp av samarbetspartners både för 

programjusteringar och påverkansarbete, vilket lett till ökad synlighet för kvinnors situation och 

 
17 Bangladesh Health Watch (BHW) Semi-annual Report (January – June 2021), UM2019/33464 
18 SCB: s slutrapport inkommen till UM 2021-08-27 UM2016/10281/DHAK 
19 Ain o Salish Kendra Annual report 2021; Statistik visar 1426 rapporterade dödsfall orsakat av fysiskt och 
sexuellt våld mot barn (589 fall 2020) 
20 COVID-19 Bangladesh Rapid Gender Analysis by UN Women, (COVID-19 Bangladesh Rapid Gender Analysis | 
UN Women – Asia-Pacific), 2020 
21 Ain o Salish Kendra, Annual report 2021 
22 ILO, Report: Moving the Needle: Gender equality and decent work in Asia’s garment sector (ilo.org) May 5th 

2021 
23 Bangladesh Means to Lead narrative report Jan-Dec 2020 (UN Women: Women’s Empowerment in Cox’s 
Bazar 2019-2021), UM2018/35171/DHAK 

https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/covid-19-bangladesh-rapid-gender-analysis
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/covid-19-bangladesh-rapid-gender-analysis
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behov. Sida har under perioden beslutat om att förlänga insatsen ytterligare ett år (2022) med 

anledning av goda resultat och insatsens fortsatt höga relevans för kontexten. 

 

Stödområde 2: Klimat och Miljö   

 Utvecklingen Portföljen  

Mål 2.1 Begränsad klimatpåverkan samt stärkt motståndskraft mot 

klimatförändringar och naturkatastrofer 

  

Mål 2.2: Stärkta förutsättningar för minskad miljöpåverkan och hållbart 

nyttjande av naturresurser  

  

Mål 2.3: Stärkta förutsättningar för bevarande och restaurering av biologisk 

mångfald 

  

 

Mål 2.1 Begränsad klimatpåverkan samt stärkt motståndskraft mot klimatförändringar och 

naturkatastrofer 

Utvecklingen går delvis framåt och delvis bakåt. Senaste IPCC-rapporten ”Sixth Assessment Report” 

(AR6) 24  flaggar ”rött” för behovet att minska utsläppen av växthusgaser och öka 

klimatanpassningsåtgärder. Landets koldioxidutsläpp fortsätter att öka, men dess totala andel av de 

globala kumulativa utsläppen är fortsatt låg och oförändrad (0,09%)25. Frekvensen av cykloner är ett 

problem då drabbade samhällen i regel inte hinner återhämta sig innan nästa cyklon drar in. 

Bangladesh ligger i framkant när det gäller policys och lagstiftning samtidigt som genomförandet 

brister. Miljö- och klimat har dock blivit en allt viktigare fråga på den politiska agendan de senaste 

åren. Regeringen utforskar och genomför strategier (ex Mujib Climate Prosperity Plan26) som 

kombinerar socioekonomisk utveckling med klimatresiliens, där möjligheter till gröna jobb och 

kompetens, teknik och innovationer utnyttjas och landets tillgång till de globala gröna 

investeringsfonderna utökas.  

Portföljen för detta strategimål är delvis relevant och behöver stärkas för att stödja regeringens 

ansträngningar att uppnå sina klimatambitioner genom effektivt genomförande av policyer och 

regelverk samt kapacitetsuppbyggnad. De två långsiktiga programmen, LoGIC27 och National 

Resilience Program (NRP) 28 har rapporterat goda resultat när det gäller att utveckla lokala 

klimatfinansieringsmekanismer och bygga kapacitet med fokus på jämställdhet i katastrofhantering. 

NRP har till exempel framgångsrikt hjälpt regeringen att uppdatera ett vägledande operativt 

dokument för katastrofhantering och att anta den nationella planen för katastrofhantering (NPDM) 

 
24 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2021. Sixth Assessment Report.  
25 Data från Världsbanken (https://data.worldbank.org/indicator/) och från Our World in Data 
(https://ourworldindata.org/co2/country/bangladesh). 
26 Government of Bangladesh. 2021. Mujib Climate Prosperity Plan. (https://mujibplan.com/) 
27 Local Government Initiative on Climate Change, 2016-2022 Government of Bangladesh, European Union, 
Sida, UNDP, UNCDF. 
28 National Resilience Program, 2017-2021. Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR), Ministry of 
Planning (MoP), Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives (MoLGRDC), Ministry of 
Women and Children Affairs (MoWCA), and three UN agencies (UNDP, UNOPS, UN Women). 

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://data.worldbank.org/indicator/
https://ourworldindata.org/co2/country/bangladesh
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2021–202529. Det har lett till mer effektiva beredskapsplaner och insatser i kölvattnet av cyklonen 

Amphan och monsunfloden 2020.30 LoGIC fortsatte att expandera Community Resilience Fund (CRF) 

och performance-based climate resilience grants (PBCRGs) som mekanismer för att stärka 

försörjningen för utsatta människor och säkerställa mer jämlik fördelning av resurser bland drabbade 

samhällen. Att ha FN-organ som huvudavtalspartners i portföljen möjliggör dialog och samordning 

med ett brett nätverk av partners. Sida bedömer dock att även direkt samarbete med civilsamhället 

och lokala organisationer såsom tankesmedjor och policyorganisationer behövs för att få större 

inverkan på policynivå och kunna stärka institutioner.  

Mål 2.2: Stärkta förutsättningar för minskad miljöpåverkan och hållbart nyttjande av naturresurser  

Utvecklingen med fortsatt snabb urbanisering har gynnat industriell och ekonomisk tillväxt i 

Bangladesh, men gjort Dhakaregionen till en av de minst drägliga platserna i världen att leva i. 

Tillverkningen av kläder, textilier och läder är för närvarande de mest förorenande industrierna i 

Bangladesh. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association31 rapporterar att det 

finns en viss efterfrågan på gröna certifieringar inom till exempel energi- och miljödesign (LEED) och 

certifiering av gröna byggnader (US Green Building Council). De flesta tillverkningsindustrier följer 

dock inte några miljöstandarder och släpper ut avloppsvatten direkt i floder, våtmarker och på 

bördiga jordbruksmarker. Landets miljöbestämmelser är svaga. Mer än hälften av befolkningen 

saknar tillgång till rent dricksvatten, fritt från arsenik och mikrobiell kontaminering. Ohållbar 

användning av grundvatten för industriellt och privat bruk har fått grundvattennivåerna att sjunka i 

en alarmerande takt. Villkoren för utsatta kvinnor och barn, samt Rohingyaflyktingarna är särskilt 

oroande på grund av deras begränsade tillgång till dricksvatten och el-försörjning samt exponering 

för extrema väderhändelser, föroreningar och förstörda ekosystem. Regeringen planerar att ändra 

miljövårdslagen från 1995 och har begärt stöd från Världsbanken och andra utvecklingspartners, bl. a 

för att förstärka kapaciteten för att upprätthålla och övervaka lagar mot föroreningar samt att 

förbättra förutsättningarna för offentlig-privata partnerskap (PPP) inom området. Övergången från 

låginkomstlandstatus till medelinkomstlandstatus är en möjlighet att främja omställningen till en 

grön och cirkulär ekonomi. 

Portföljen bedöms som relevant. Samarbetet med WaterAid32 har resulterat i att 

låginkomstpendlare, skolor och slumområden har tillgång till säkra vatten- och sanitära anläggningar 

i Dhaka City och andra stadsområden. I Saidpur-distriktet har 200 000 invånare fått tillgång till 

sanitetstjänster genom driften av ett nytt slamhanteringssystem. Genom UNICEF33 förbättrades 

regeringens kapacitet att lokalisera, testa och behandla arsenik och fekal förorening i vatten, och 

omkring 200 000 invånare i byar i Comilla-distrikten har fått tillgång till arsenikfritt dricksvatten. SAFE 

Plus-programmet34 har genom tillhandahållande av gasol sedan 2019 för flyktinghushåll och 

 
29 National Plan for Disaster Management (2021-2025). https://modmr.gov.bd  
30 National Resilience Programme (NRP) Annual Programme Narrative Progress Report (Period 1 January 2020 – 
31 December 2020), Sid 9-14, UM2015/11131/DHAK 
31 “BGMEA green efforts win US accolade”, The Daily Star, 13 June 2021, 
https://www.thedailystar.net/business/economy/news/bgmea-green-efforts-win-us-accolade-2109833 
32 Wash for Urban Poor (WASH4UP), 2017-2022, UM2017/30733/DHAK.  
33 Water Safety for the Wellbeing of Women and Children in Bangladesh, 2017-2022, UM2017/23389/DHAK.  
34 Safe Access to Fuel and Energy Plus (SAFEPlus), Joint UN Project to Address Cooking Fuel Needs, 
Environmental Degradation and Food Security for Populations Affected by the Rohingya Crisis, 2019-2021, 
UM2018/41474/DHAK 

https://modmr.gov.bd/
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värdsamhällen, vilket lett till drastisk minskning av avskogning i Cox’s Bazar och minskade spänningar 

mellan värd- och flyktingsamhällen. Programmet har också resulterat i 100% återställande av 

skogsmark utanför lägren och 52% inne i lägren. I flyktinglägren har avfallsbördan, hälsoriskerna och 

miljöpåverkan minskats genom bl.a. konstruktion av den första soptippen för icke återvinningsbart 

avfall samt genom avfallshantering vid brandbekämpning (100 bränder ägde rum i lägren bara under 

2021). I värdsamhällena har avfallshanteringssystem också etablerats som erbjuder lagring, 

kompostering och säker deponering av avfall. Fortsättningsvis prioriteras hållbara lösningar för bland 

annat Rohingyaflyktingar samt för att främja innovationer och ny klimatsmart teknik tillsammans 

med den svenska resursbasen. Samarbetsformer inom Team Europe-initiativet för grön energi 

utforskas här.  

Mål 2.3: Stärkta förutsättningar för bevarande och restaurering av biologisk mångfald 

Utvecklingen mot strategimålet går bakåt. Förutsättningarna för biologisk mångfald försämras, bl.a. 

på grund av den ökande frekvensen av, och intensiteten i, naturkatastrofer. Havsnivåhöjning och 

saltvatteninträngning orsakad av klimatförändringar hotar låglandskustområden. Ungefär 50 procent 

av Bangladeshs skog ligger i kustområdena. Förutom klimatpåverkan hotar mänsklig verksamhet den 

biologiska mångfalden. Den senaste upplagan av Röda listan i Bangladesh35 rapporterar att antalet 

hotade arter ökat med 5% mellan 2000 och 2015. Det finns skyddsbevarande insatser (såsom sociala 

skogsbruksprojekt) som ger goda resultat på lokal nivå. För att uppnå hållbara resultat måste 

Bangladesh ta itu med problemen med dålig institutionell kapacitet för att genomföra regelverken 

och stärka samordningen mellan nationella och lokala aktörer. I fattiga landsbygdsbyar som är 

beroende av mangrove, skogar och floder, för fiske och fiskodling, småskaligt jordbruk, 

bränsleproduktion för sin försörjning ges stöd till bevarande och utveckling av ekosystemen.   

 

Portföljen behöver förstärkas för att bättre möta de allvarliga utmaningarna och hoten mot den 

biologiska mångfalden i landet. Biologisk mångfald är ett nytt resultatområde för strategin även om 

vissa pågående samarbeten såsom det med Bangladesh Environmental Lawyers’ Association (BELA) 36 

redan bidrar med resultat inom detta område. BELA:s ansträngningar har t.ex. resulterat i ett 

domstolsbeslut som underlättar för antagandet av en starkare lagstiftning kring flodskydd i 

Bangladesh och ger miljöaktivister som BELA en solid rättslig grund för att stämma individer och 

företag som illegalt ockuperar och bygger på flodstränder.37 Nya aktörer och möjliga insatser inom 

detta område kommer utforskas, inklusive synergier med det pågående globala stödet till IUCN. Sida 

har inlett dialog med strategiska regerings- och civilsamhällspartners och strävar efter större 

genomslag på systemnivå för att öka den institutionella kapaciteten på nationell och lokal nivå, 

inklusive bland NGOs. 

 

 

 

 
35 International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List Bangladesh, 2015, 
http://www.iucnredlistbd.org/ 
36 Defending Environmental Rights and Promoting Justice Project, Bangladesh Environmental Lawyers’ 
Association (BELA), 2019-2022, UM2015/12198/DHAK 
37 HC seeks list of all the rivers and illegal occupiers from government (thefinancialexpress.com.bd); HC seeks 
comprehensive list of all rivers in the country (tbsnews.net) 

https://thefinancialexpress.com.bd/national/hc-seeks-list-of-all-the-rivers-and-illegal-occupiers-from-government-1637502593
https://www.tbsnews.net/bangladesh/hc-seeks-comprehensive-list-all-rivers-country-332767
https://www.tbsnews.net/bangladesh/hc-seeks-comprehensive-list-all-rivers-country-332767
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Stödområde 3: Inkluderande ekonomisk utveckling  

 Utvecklingen Portföljen  

Mål 3.1 Ökade möjligheter till produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor. 

  

 

Mål 3.1 Ökade möjligheter till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 

 

Utvecklingen har påverkats av att covid-19-pandemin slagit hårt mot Bangladeshs ekonomi i form av 

uppsägningar inom alla sektorer, inte minst inom textilindustrin. Detta har lett till protester som 

brutalt slagits ned vilket ökat spänningar mellan arbetstagare, företag och polis.38 Krishanteringen i 

landet har fokuserat på att säkerställa löneutbetalningar och kompensation för förlorade inkomster. 

Tecken på ekonomisk återhämtning och återanställning kunde skönjas under 2021,39 men 

långsammare för kvinnor än för män. Andelen unga arbetslösa uppgick innan pandemin till 12,7 % 

men denna siffra har nu ökat till 14,8 %.40 Unga kvinnor är överrepresenterade bland arbetslösa och 

ungas utbildning motsvarar ofta inte arbetsmarknadens behov. En mer miljö- och klimatmässigt 

hållbar textilproduktion är nödvändig för att bibehålla konkurrenskraften, och därmed 

arbetstillfällena i sektorn. Ökad automatisering gör också att kvinnor behöver nya kunskaper för att 

undvika att deras andel av arbetskraften i textilsektorn fortsätter sjunka.   

Portföljen bedöms som delvis relevant då de insatser som är avtalade svarar upp mot behoven i 

landet och strategins mål, men då insatsportföljen å andra sidan i stora delar är under utveckling. 

Den pågående covid-19-pandemin har under 2021 inneburit fortsatt anpassning av pågående 

insatser. Global Deal-projektet, ämnat att förbättra relationerna mellan arbetsmarknadens parter, 

har förlängts till och med 2022 för att hinna genomföra aktiviteter som syftar till att stärka 

arbetarnas fackliga rättigheter. 41  SWAPNO-II projektet har under perioden 2019 - 2021 lyckats skapa 

produktiv sysselsättning för alla deltagande extremfattiga och utsatta kvinnor (3564 st.) Av dessa 

jobb så är 1241 inom den formella sektorn. Deltagande kvinnor har för perioden sett en 

inkomstökning på 130 %.42 Sammantaget har detta har förstärkt målgruppens förmåga att hantera 

pandemins negativa effekter.43 Projektet når även andra mål. Ett specifikt exempel är att 22 av 

kvinnorna i projektet i Kurigram-distriktet tillsammans startat ”Kollyani Sanitary Napkin”. Det är en 

utmaning för många kvinnor i Bangladesh att få tillgång till anständig menshygien, och framför allt 

för de som lever i fattigdom på landsbygden, så tillgång till billiga bindor lokalt blev en positiv 

sidoeffekt av denna sysselsättningsskapande åtgärd.44 Två insatser för att stödja fattiga, utsatta 

 
38 ODIKHAR, Annual-HR-Report, 2021, sida 40-41   
39 Bangladesh Development Update (World Bank), 2021, Sida 15 
40 Unemployment, youth total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate) - Bangladesh | Data 

(worldbank.org); 2022 
41 Amendment of Agreement on support to the project “Promoting social dialogue and harmonious industrial 
relations in Bangladesh ready-made garment industry”, UM2015/10218/DHAK 
42 SWAPNO, Strengthening women’s ability for productive new opportunities, utkast årlig narrativ rapport, 
2021, UM2018/26358/DHAK 
43 Bi-annual progress report, UM2018/26358/DHAK  

44 Bi-annual progress report, UM2018/26358/DHAK 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=BD
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=BD
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kvinnors försörjning (varav ett för att stödja de kvinnor som varit mest utsatta under pandemin) har 

förlängts till slutet av 2021,45 respektive mitten av 2022,46 på grund av förseningar.  

 

Stödområde 4: Hälsa inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter  

 Utvecklingen Portföljen  

Mål 4.1 Stärkt kapacitet att tillhandahålla hälso- och sjukvård av god kvalitet.   

Mål 4.2 Ökade förutsättningar för tillgång till och respekt för sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter 

  

 

Mål 4.1 Stärkt kapacitet att tillhandahålla hälso- och sjukvård av god kvalitet.  

Utvecklingen av covid-19-pandemin har påverkat det redan svaga hälsovårdssystemet i Bangladesh 

och exponerat stora brister i hälsosektorn gällande kapacitet, förvaltning, övervakning och 

korruption samt bristande transparens. Även om covid-19-pandemin har orsakat en tillbakagång 

inom hälsa och humankapital har Bangladesh upprepade gånger visat sig motståndskraftigt både för 

miljö och hälsokatastrofer. Hälsoindikatorer, såsom en ökning av vårdpersonalen och en återgång till 

samma grad av barnvaccinationstäckning som innan covid-19-pandemin, visar att utvecklingen är på 

rätt väg igen. 47, 48  

Portföljen är i linje med Bangladeshs åttonde femårsplan och bedöms delvis relevant då resultaten 

för en större del av insatserna uppnår målen för femårsplanen. På grund av covid-19-pandemin fick 

delar av hälsoinsatserna planeras om och aktiviteter tillfälligt skjutas på framtiden. Särskilt det 

nationella hälsosektorsprogrammet i samarbete med MDTF (Multi Donor Trust Fund) genom 

Världsbanken, samt det urbana hälsoprojektet tillsammans med UNICEF, har försenats pga. 

pandemin.49 Samarbetet med IOM gällande mental hälsa och psykosocialt stöd i Cox’s Bazar till 

Rohingyas och värdsamhällen har överträffat insatsens målsättningar under covid-19-pandemin.50 

Bangladesh Health Watch har under pandemin blivit en trovärdig och synlig watch dog.51 Inom urban 

hälsa har UNICEF utbildat 110 anställda (20 procent kvinnor) inom barn och ungdomshälsa samt 

nutrition52. Som ett led i den planerade utfasningen av samarbetet med Världsbanken tecknades 

2021 ett fyraårigt avtal med WHO som inkluderar stöd till allmän hälso- och sjukvård, mental hälsa, 

förebyggandet av anti-mikrobiell resistens samt vård av god kvalitet till Rohingyas och 

värdsamhällena i Cox’s Bazaar. I ett särskilt multisektoriellt covidstöd i samarbete med UNICEF 

 
45 Revised workplan for no-cost extension, UM2016/05987/DHAK    
46 Revised workplan for no-cost extension, UM2020/20311/DHAK 
47 Web Portal Director General of Health Services, tillträdd 12 september 2021. 
48 Direct and indirect effects of COVID-19 pandemic and response in South Asia (UNICEF), 2021. Sid 7 
49 Health Sector Program, UF2015/13093 
50 IOM MHPSS Cox Bazar semi-annual report Jan-June 2021, Sida 11., UM2019/08353  
51 Bangladesh Health Watch. BHW semi-annual report Jan-June 2021. UM2019/33464 
52   Strengthening Urban Health Systems for Comprehensive Primary Health Care (PHC) for the most deprived 
women and children, Narrative Interim Report, (August 01, 2020 – July 31, 2021), Sida 8, UM2017/26686 

http://103.247.238.92/webportal/pages/dashboard_epi.php
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engagerades 25 000 religiösa ledare, 132 gatumegafoner genomförde informationskampanjer och 

1,32 miljoner invånare nåddes av covid-19-meddelanden.53  

Mål 4.2 Ökade förutsättningar för tillgång till och respekt för sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter  

Utvecklingen gällande tillgången till SRHR har påverkats av covid-19-pandemin och dess 

nedstängningar vilket minskade antalet familjeplaneringsbesök med 25% under år 2021 i Bangladesh 

jämfört med tiden före pandemin.54 Under första halvåret 2021 uppskattades 10 964 ytterligare 

oönskade graviditeter ha tillkommit jämfört med år 2019.55 Antalet flickor som inte går i skolan ökade 

under pandemin och ytterligare 110 916 tonårsgraviditeter förväntas ske under pandemin. 56 Även om 

det i Bangladesh åttonde femårsplan finns tydliga mål för SRHR krävs fler insatser för att dessa ska 

kunna uppnås i kölvattnet av pandemin.  

Portföljen med nuvarande och planerade nya insatser bedöms vara relevanta mot behoven. Fram till 

september 2021 har RHSTEP och BAPSA tillhandahållit 16 776 menstruationsregleringstjänster (MR) 

och 5 366 patienter fick postabortiv vård.57 41 086 kvinnor erhöll SRHR tjänster genom MR-klinikerna 

och under år 2021 initierades en telemedicinsk MR tjänst till 1228 kvinnor.58  Under de första 9 

månaderna av år 2021 assisterade barnmorskorna i de Sida stöttade distrikten vid 6 002 

förlossningar, hade samtal med 108 000 tonårsflickor gällande tonårsgiftemål och hjälpte 17 009 

kvinnor med preventivmedel. 59 Som del av ett särskilt covid-stöd i Bangladesh etablerades mobila 

barnmorskor som under tre pandemimånader assisterade vid 5492 förlossningar samt stöttade 2 195 

kvinnor som råkat ut för könsbaserat våld. 60 

 

4.2 Implikationer 
 

• Den översyn av förändringsteorierna för ökad uppföljbarhet som genomförs under första 

halvåret 2022 kan komma att medföra vissa ytterligare strategiska justeringar av portföljen.  

• Sida strävar efter att agera gemensamt med andra likasinnade givare, genom gemensamma 

finansieringsmekanismer och dialog. Bland annat kommer Sida samverka med likasinnade 

aktörer för att stödja det civila samhället på ett mer strategiskt och hållbart sätt. 

• En mer tematisk ansats i stöden genom FN eftersträvas. FN organisationerna i Bangladesh 

har utvecklat landplaner baserat på FN:s strategiska utvecklingsplan för 2022 - 2026. Sida 

har inlett dialog med UNICEF om att tillämpa tematisk finansiering i stället för projekt. Även 

med UNDP och andra FN organisationer förs diskussion om ökad programansats.  

 
53 Strengthening Urban Health Systems for Comprehensive Primary Health Care (PHC) for the most deprived 
women and children, Narrative Interim Report, (August 01, 2020 – July 31, 2021), Sida 8-9, UM2017/26686 
54 Direct and indirect effects of COVID-19 pandemic and response in South Asia (UNICEF), 2021. Sid 20 
55 Direct and indirect effects of COVID-19 pandemic and response in South Asia (UNICEF), 2021  Sid 23 
56 Direct and indirect effects of COVID-19 pandemic and response in South Asia (UNICEF), 2021. Sid 28 
57 Combined Yearly Report 2020-2021, Sida 20, 23-25 , UM2016/38645 
58 Combined Yearly Report 2020-2021, Sida 20, 23-25 , UM2016/38645 
59 UNFPA Strengthening Midwives in Bangladesh semi-annual report Oct 2020-Sept2021, Sid 41, 61, 65. 
UF2015/23074 
60 UNFPA Strengthening Midwives in Bangladesh semi-annual report Oct 2020-Sept2021, Sid 74. UF2015/23074 
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• Givarsamordning med EU inom de prioriterade områdena (TEI) för anständiga arbetsvillkor 

och grön energiomställning pågår och inom dessa utforskas möjligheter till gemensam-

finansiering och policydialog för ökat genomslag. 

• I nuläget förutses inga direkta avtal med den bangladeshiska staten. Myndighetssamverkan 

bedöms inte möjlig på grund av byråkratiska hinder. Kapacitetsstärkande och 

policypåverkande som involverar statliga aktörer sker främst genom FN.  

• Ökat utnyttjande av synergier mellan strategins stödområden och andra strategier 

eftersträvas. Det finns potential att utveckla synergier med andra strategier, särskilt den nya 

regionala utvecklingsstrategin för Asien och Oceanien 2022 - 2026, samt flera globala 

strategier. 

• Strategin betonar att stöd till Rohingya-krisen och en nexus-ansats inkluderas inom samtliga 

stödområden. Arbete pågår för att identifiera möjligheter att stärka förutsättningarna för 

hållbara lösningar. Det har hittills visat sig enklare när det t.ex. gäller hälsa än när det 

handlar om produktiv sysselsättning, men ansträngningarna fortsätter.  

• Att främja bredare ekonomiska relationer (STEP) och hitta synergier mellan 

utvecklingssamarbetet och handelsfrämjande har intensifierats under 2021 och förväntas 

fortgå under kommande år. Främjandet stärker den svenska exporten av hållbara lösningar 

till klädföretagens leverantörer i Bangladesh. Samarbetet mellan ambassadens sektioner är 

systematiskt och utmynnar t.ex. anordnandet av diskussioner mellan arbetsmarknadens 

parter och koordinerade möten med Business Sweden. 

• Miljö- och klimat har blivit en allt viktigare fråga på den politiska agendan de senaste åren 

även i Bangladesh vilket utnyttjas i dialogen och förstärks genom nya satsningar. Sida väntas 

bidra till Stockholm +50 genom seminarium och kommunikationssatsning. COP27 är en 

annan viktig process som kommer att övervakas. Bangladesh spelar en ledande roll bland 

LDC:s i förhandlingarna om klimatanpassning och förlust och skador. 

• Portföljens bidrag till att möta effekterna av covid-19-pandemin ska inte bara lindra krisens 

direkta negativa effekter, utan även bidra till en omställning till ett mer socialt och 

miljömässigt hållbart framtida samhälle. Några covid-19-relaterade stöd fortsätter därför 

även under 2022. 

• En plan för strategisk dialog och kommunikation, som också länkar till de politiska 

prioriteringarna t ex vad gäller demokratisatsningen, feministisk utrikespolitik, bredare 

relationer samt klimat, miljö och biologisk mångfald har tagits fram för att uppnå en mer 

systematisk och uppföljningsbar dialog. 

 

 

 

 


