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1. Sidas bedömning av strategigenomförandet  
– en sammanfattning 

 
 
 
MR, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet 

Utveckling  Relevans 
 
 

 
Stärkt respekt för MR, jämställdhet, mänsklig säkerhet och 
skydd 

 

     

Förbättrad demokratisk samhällsstyrning, minskad 
korruption 

 

     

Stärkt yttrandefrihet och ökad kapacitet i det civila samhället 
och media 

 

     

 
Fredliga inkluderande samhällen 

 

     

Stärkt kapacitet att förebygga och stärkt kapacitet till 
inkluderande fredsbyggande  

 

     

Stärkt deltagande och inflytande av kvinnor och unga 
 

 

     

Förbättrade förutsättningar för det civila samhället till 
fredsbyggande 

 

     

 
Jämlik hälsa inklusive SRHR 

 

     

Förbättrad tillgång till hälsovård i de områden med sämst 
tillgång 

 

     

Ökad kunskap om och tillgång till sexuell och reproduktiv 
hälsa 
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2. Översikt av strategisammanhanget 

 

Totalt strategibelopp:  
1250 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
916 MSEK 

Antal insatser 2021 
19 

 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Den 1 februari 2021 genomfördes en militärkupp i Myanmar. Militärregimens maktövertagande 
innebar ett stort bakslag för strävan efter en demokratisk utveckling och stärkta mänskliga 
rättigheter i Myanmar. Maktövertagandet resulterade i våld och övergrepp mot demokratirörelsens 
organisationer och enskilda individer, liksom mot oberoende media. 

Militärregimen har under året som gått försökt att stävja det starka motståndet mot militärkuppen 
och tillintetgöra väpnade motståndsstyrkor, s.k. People’s Defence Forces, (PDFs) samt etniska 
väpnade organisationer, s.k. Ethnic Armed Organisations, (EAOs) genom att utsätta civilbefolkningen 
för våld, inklusive tortyr, sexuella övergrepp och avrättningar. I delar av landet där det väpnade 
motståndet var kraftigt utsattes civilbefolkningen för flygattacker, fördrevs från sina hem och fick 
sina hem nedbrända. Antalet internflyktingar i Myanmar har ökat med 320 000 från militärkuppen 
fram till årsskiftet 2021/2022. Med anledning av detta kraftigt förvärrade läge i landet, lanserades en 
ökad (budgetmässigt mer än tredubblad) humanitär appell för 2022. 

Militärkuppen orsakade även en nära nog kollaps av hälsosystemet i Myanmar och människors 
tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård har kraftigt försämrats sedan militärkuppen. 
Läkarkåren var ledande i att grunda den civila olydnadsrörelse (Civil Disobedience Movement, CDM) 
som utgör en viktig del av motståndet till juntan. Som en följd av detta har hälsoarbetare varit 
särskilt utsatta av repressalier från militärens sida.  

En annan allvarlig negativ trend orsakad av militärkuppen (och av Covid-19) är att den ekonomiska 
utvecklingen försämrats1, vilket har påverkat människors försörjningsmöjligheter. Denna utveckling 
har drabbat kvinnor i högre utsträckning än män. Även banksystemet i landet har i princip havererat, 
vilket har medfört att många har svårt att få ut löner och göra överföringar av pengar. Denna 
utveckling har resulterat i att antalet människor i behov av akut stöd ökade kraftigt under 2021 
jämfört med föregående år.  

Kartan över tidigare konflikter i landet har ritats om efter militärkuppen. Strider har under året 
pågått i nära nog samtliga regioner i landet. En betydande förändring har skett i och med 
etablerandet av ett stort antal s.k. People’s Defence Forces runt om i landet. Dessa PDFs utgörs av 
den tidigare fredliga proteströrelsen som har övergått till väpnat motstånd, som svar på militärens 
våld och övergrepp mot civilbefolkningen.  Även erfarna partners i Myanmar har svårt att förutspå 
utvecklingen vad gäller dessa olika konflikter i landet – särskilt med avseende på den övergripande 
konflikten mellan militärregimen och en eventuell samlad militär styrka som stödjer 
demokratirörelsen och den myanmarska exilregeringen (National Unity Government, NUG).  

Under våren och sommaren 2021 ökade smittspridningen av Covid-19 explosionsartat i Myanmar, 
och kulminerade under sommarmånaderna med över 14 000 döda mellan juli och september, detta 

 

1  UNDPs rapport om fattigdomen i Myanmar uppskattar att hälften av befolkningen hamnar i fattigdom 
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trots låg grad av testning och förmodat stora mörkertal. Under andra halvan av året har militären 
hårdsatsat på Covid-19-vaccinering som möjliggjorts genom donationer till juntan främst av Kina, 
Indien, och Ryssland. Enligt militärens egna siffror är cirka 32 % av befolkningen vaccinerad, men 
vaccinationsgraden är nära obefintlig i konfliktdrabbade områden, och bland etniska minoriteter och 
oppositionella. Myanmars tilldelade vaccindoser genom Covax har inte kunnat levereras enligt plan 
av politiska skäl.  

För att möta dessa förändringar beslutades i april 2021omen reviderad strategi (och reviderad 
strategiplan) för Myanmar. Inom strategins verksamhetsområden har det under året varit viktigt att 
försöka bevara de positiva resultat/framsteg som har uppnåtts under de senaste åren.  

Sammantaget försämrade denna negativa utveckling i landet förutsättningarna för att genomföra 
strategin. Samtliga insatser är påverkade och har anpassats till de nya förutsättningarna i olika grad. 
Att göra finansiella överföringar har exempelvis varit svårare och mer riskfyllt än innan 
militärkuppen. Risknivån i insatsportföljen har höjts avsevärt och möjligheterna för fältuppföljning är 
sämre jämfört med tidigare, i många fall omöjlig.  

Utmaningarna kring FN:s ledarskap i landet har varit (och är) fortsatt en stor fråga. Olyckliga 
omständigheter har medfört tre olika FN-chefer (UNRC:er) bara under 2021. Ledarskapsfrågan har 
ytterligare ställts på sin spets med anledning av framtagandet av samröre med juntan. Frågan kring 
dessa principer (och förändringar av dem) har orsakat skiljelinjer och spänningar inom FN och 
givarsamfundet. Avsaknaden av konsultationer med medlemsländer/givare och andra aktörer, 
tydlighet och transparent ledarskap har ytterligare förvärrat situationen. 

Trots dessa utmaningar kunde partners i stora drag genomföra verksamhet efter justeringar och hela 
det planerade svenska stödet kunde betalas ut under 2021. 

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Sverige har en viktig roll bland givarna i Myanmar och har bl.a. en strategisk roll vad gäller stödet till 
oberoende aktörer (civilsamhälle, media etc.). Sverige/Sida har ett starkt mervärde genom en 
förankring i det rättighetsbaserade perspektivet, vilket har blivit än viktigare i en tid av kraftigt ökad 
repression, och har en god position att fortsätta stödja Myanmars folk, genom existerande 
partnerskap. Under 2021 har det funnits ett ökat fokus på säkerhet och skydd för utsatta människor, 
inklusive akutstöd för MR-försvarare och journalister, och ett antal partners har stärkt 
skyddskomponenterna inom befintliga program. Sverige har deltagit aktivt i samordningsmöten med 
andra ambassader kring akut stöd till MR-försvarare och andra människor som utsätts för hot.  

 

  Tabell 1. Givarkontext 

Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör: 
Data ej tillgänglig 

Strategins andel av det totala biståndet utgör Y %. 

Data ej tillgänglig 

Givargemensam samarbetsstrategi 200X - 20XX 
undertecknat av [XX] givare.  

Ej applicerbart 

Gemensamma EU-strategi: 

Team Europe Response to the Myanmar crisis  
of February 2021 - Strategic Framework  
 

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

Sverige är den 7:e största givaren. 

Av EU MS är Sverige den (1) största givaren. 

EU-delegerat samarbete: 0 SEK är mottagna från EU-kommissionen under perioden 2018-2021  
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Covid-19 pandemin skapade behov av stärkt koordinering och gemensam prioritering mellan givare, 
FN och övriga partners. Sverige har en särskilt framträdande och viktig roll inom området hälsa och 
har under 2021 haft ordförandeskapet i den stora givargemensamma Hälsofonden.  

Sverige har deltagit aktivt på givargemensamma möten såsom ”Cooperation Partners’ Group” (CPG) 
samt på EU:s samordningsmöten. I slutet av 2020 påbörjades en process för att samordna EUs 
biståndsaktiva medlemsländer och arbetet fortsatte under 2021. Under 2021 introducerade EU även 
sitt nya landprogram för Myanmar, 2021–2027. En gemensamt framtagen s.k. EU Head of Missions 
report, där en del av rapporten behandlade utvecklingssamarbetet, färdigställdes under slutet av 
2021 och Sverige deltog aktivt i arbetet. 

Ett ytterligare sätt att koordinera svenskt stöd med andra givare har varit via gemensamma fonder 
och enskilda insatser. Sverige är aktivt i tre givargemensamma fonder: Access to Health Fund, Paung 
Sie Facility (PSF) samt UNFPA/ Women and Girls First. Dessa fonder bidrog till givarsamordningen 
inom hälsosektorn, arbete mot könsbaserat våld (Gender-Based Violence, GBV) samt fredsarbete i 
vidare bemärkelse. Sverige har fortsatt ta en aktiv roll i givarkoordinering kring enskilda insatser. Ett 
exempel är stödet till oberoende media, där Sverige har varit drivande i samarbetet med andra 
givare och för en samordnad dialog gentemot gemensamma partners.  

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Myanmarstrategin har beröringspunkter med flera andra svenska strategier. Nedan följer några 
exempel:  

Strategin för Sveriges humanitära bistånd genom Sida: Sida har sedan länge ett humanitärt stöd till 
konfliktdrabbade områden i Myanmar och till rohingya-flyktingkrisen i Bangladesh. Inom 
hälsoportföljen finns särskilt starka kopplingar till det humanitära stödet som till stor del fokuserar på 
mödra- och barnhälsa, SRHR, skydd och GBV. Genomförande partners i fält är i många fall samma 
(ofta lokala) partner för det humanitära stödet som för utvecklingsstödet, vilket delvis beror på att 
omfattande tillträdesbegränsningar medger ett färre antal operationella partners. 

Sektionskansliet har i nära samarbete med HUM-enheten även tagit över ett tidigare humanitärt stöd 
till Svenska Röda Korset (SRK). Programmet bygger vidare på erfarenheter från det fleråriga 
humanitära stödet och är en vidareutveckling av tidigare program där insatsen nu både expanderats 
geografiskt och utgör ett komplement till andra humanitära insatser.  

Samordning sker med Strategin för stöd genom svenska organisationer i civila samhället (Civsam) 
genom delegering av medel till två insatser. Detta ger Sida en mer effektiv administrativ hantering då 
endast ett avtal krävs för stöd från flera olika strategier Inom Strategin för Hållbar Fred 2017-2022 
finns stöd med verksamhet i Myanmar, bland annat med inriktning på kvinnors deltagande och 
fredsbyggande utbildningar för ungdomar.  

Strategin för demokrati och mänskliga rättigheter ger globalt stöd till flera aktörer som arbetar i 
Myanmar, främst inom yttrandefrihet, media och rättsstatens principer, varav ett par 
samarbetspartner även får stöd genom landstrategin. Utbyte och samverkan mellan sektionskansliet 
samt Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter har skett kontinuerligt kring olika aktörer 
och insatser.  

Den regionala Asienstrategin som har fokus på mänskliga rättigheter och miljö och flera olika 
insatser har verksamhet i Myanmar. Det gäller till exempel insatser inom skog (stöd till 
småföretagare), klimatanpassning, hållbart nyttjande av naturresurser och stöd till journalister som 
rapporterar om miljöfrågor.  
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Globala strategin för Kapacitetsutveckling: Det finns flera ITP-program där Myanmar ingår både 
inom mediaområdet och inom miljö och klimat. Inom den globala strategin för hållbar miljö, hållbart 
klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser 2018–2022 finns insatser med verksamhet 
som berör Myanmar, bland annat inom områdena vatten, klimat och energi, men ingen koordinering 
har skett med denna strategi. 

En utsänd kollega från Folke Bernadotteakademin (FBA) arbetar som en del av teamet vid 
sektionskansliet i Yangon, vilket ger stora fördelar vad gäller samarbete och synergier mellan FBA och 
Sida, främst inom arbetet med demokrati, mänskliga rättigheter samt fred. Bland annat sker nära 
samverkan vad gäller stöd till konstitutionsutveckling, där FBA är involverat och där Sida har stöd till 
International IDEA.   
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

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

Stödområde Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

MMR20182022c - Jämlik hälsa inklusive sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter 

135,0 5 

MMR20182022a - Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens 
principer och jämställdhet 

65,3 17 

MMR20182022b - Fredliga inkluderande samhällen 49,6 6 

(OBS flera insatser bidrar till mer än ett målområde. Totalt antal insatser 2021 var 19.) 

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

Mål Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

3 - Hälsa och välbefinnande 153,1 5 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 119,3 13 

5 - Jämställdhet 59,5 6 

10 - Minskad ojämlikhet 26,1 2 

6 - Rent vatten och sanitet för alla 5,2 1 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 4,4 1 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 2,5 1 

Fördelningen av strategibeloppet mellan stödområden och över strategiperioden 

Inom ramen för strategin, är stödet till hälsosektorn störst vad avser volym. Här finns även den 
största enskilda insatsen, den givargemensamma Hälsofonden. Denna fond är en betydande aktör 
inom hälsoområdet i Myanmar och ligger väl i linje med strategin att öka tillgången till hälso-och 
sjukvård för de områden och befolkning som har minst tillgång till dessa tjänster. Hälsosektorn är 
eftersatt i Myanmar (enligt WHO ett av de sämsta i världen) och det är väl motiverat, både utifrån 
behov, strategi och förändringsteori, att resultatområdet jämlik hälsa är större än övriga 
målområden volymmässigt.  

Demokrati och mänskliga rättigheter är det målområde som innehåller flest antal insatser och 
partners. Insatser inom detta område är generellt beloppsmässigt mindre jämfört med hälsoinsatser 
som kan absorbera större belopp. 

Sektionskansliets fredsportfölj och samarbetspartners, har under 2021 påverkats av den nya 
konfliktdynamik som utvecklats under året. Tidigare (innan militärkuppen) fanns planer för att öka 
fredsportföljen något. Det är oklart i vilken mån en ökning av fredsportföljen bör genomföras i det 
nya konfliktläget efter kuppen. 

Även området Nexus (som inte är ett målområde i sig) skulle prioriterats under 2021 och en 
beredning av ökat stöd/ny insats avsågs genomföras. På grund av militärkuppen och påföljande nya 
prioriteringar av arbetet, kunde dessa beredningar inte genomföras under 2021. I stället har 
portföljen stärkts med utökat stöd till existerande partners, bland annat den givargemensamma 
fredsfonden.  
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Sammanfattningsvis bidrar många av Sidas insatser till flera olika stödområden och fler än ett 
målområde, vilket är en indikation på att strävan efter att öka integreringen mellan stödområdena i 
strategin har gett resultat.  

De fem perspektiven återspeglas väl i strategins förändringsteori, som utgår ifrån att en befolkning 
som är engagerad, upplyst och frisk kommer att driva fram en utveckling mot ett demokratiskt, 
jämställt, fredligt, miljömässigt hållbart och inkluderande samhälle med rättvis tillgång till hälsa och 
ett integrerat rättighetsperspektiv.  Genomförandet av strategin bygger på icke-diskriminering och 
förbättring av villkoren för de mest utsatta, marginaliserade och diskriminerade grupperna eftersom 
det är grundläggande för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter och för att bygga fredliga, 
inkluderande samhällen.  

Förändringarna efter militärkuppen 2021 innebär att delar av den ovan formulerade 
förändringsteorin inte längre är relevant, då militären tagit makten i landet och satt de demokratiska 
institutionerna ur funktion. Det är i nuläget inte rimligt att försöka påverka de offentliga institutioner 
som kontrolleras av militären, men däremot kan parallella strukturer och etniska institutioner 
påverkas att stärka sin roll som ansvarstagare samt att engagera sig och ställas till svars.  
 
Civilsamhällesorganisationer och oberoende media och andra icke-statliga aktörer har fortfarande en 
viktig roll i att bidra till ökad medvetenhet och försvara mänskliga rättigheter samt strävan efter en 
återgång till en demokratisk utveckling. Det är av stor vikt att dessa aktörer har tillräcklig säkerhet, 
kapacitet och resurser att överleva och att vara beredda att spela en utökad roll när en demokratisk 
utveckling åter är på plats. Vidare spelar dessa aktörer nu en viktig roll i att möta akuta behov hos 
människor, inte minst när det gäller tillgång till grundläggande hälsovård och SRHR. 
 
Rättighetsperspektivet är fortsatt centralt i genomförandet av strategin, även om fokus på 
ansvarstagande institutioner begränsas enligt ovan.  
 
Fattiga människors perspektiv har beaktats i strategigenomförandet inom samtliga målområden, 
bland annat genom att människor som lever i fattigdom identifierats som målgrupp för insatserna 
och då med starkt fokus på förbättring av villkoren för de mest utsatta, marginaliserade och 
diskriminerade grupperna i enlighet med det globala åtagandet ”leave no one behind".   

Vad gäller jämställdhetsperspektivet har Sida i linje med svensk feministisk utrikespolitik och Agenda 
2030 haft fokus på att stödja insatser för stärkt jämställdhet och kvinnors rättigheter såsom speciellt 

kvinnors deltagande och inflytande i samhället. Sida arbetar för att integrering av jämställdhet ska 
ingå i alla insatser och lägger särskilt fokus på bland annat kvinnors ledarskap, deltagande och 
inflytande, tillgång till SRHR, förebyggande av könsbaserat våld och skydd och stöd till de utsatta.  
Sidas stöd inom hälsa når de områden i Myanmar med sämst tillgång till hälso- och sjukvård, 
inklusive områden där staten inte har kontroll, samt de mest sårbara grupperna, såsom 
tvångsfördrivna människor, vilket bidrar till att stärka dessa gruppers rätt till hälsa, samt motverkar 
diskriminering. Sverige har tagit på sig en viktig roll i att driva på och stödja rätten till jämlik hälsa.  

Ett konfliktperspektiv är avgörande i den utmanande kontexten och integrering av konfliktkänslighet 
eftersträvas, både på strateginivå och i enskilda insatser, för att stärka måluppfyllelse och förebygga 
risker.  

 

 

 

 

 



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

9 

 

Vad är sannolikheten för att insatserna når sina mål?  

Tabell 3C. Sannolikheten att insatserna når sina mål. 

Sannolikhet Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

Troligt 568,0 5 

Information Saknas 45,3 4 

Mycket troligt 20,0 1 

Ej bedömningsbart 5,5 1 

 

Förutsättningarna för att kunna uppnå strategins olika mål förändrades kraftigt under 2021. Under 
året har många av våra genomförande partner fokuserat på att försöka bevara en del av de resultat 
som tidigare åstadkommits och att säkra organisationers/personalens kapacitet och överlevnad. 
Målformuleringar i strategin kring att kunna ”stärka” och ”förbättra” har därför snarare tolkats som 
att svenskt stöd (under denna turbulenta tid) syftar till att försöka bidra till att begränsa den 
allmänna tillbakagång som militärkuppen medfört. Detta har även medfört att Sidas förändringsteori 
har behövt anpassas för att bevara och stärka civilsamhällets kapacitet, inför de möjligheter till 
förändring som kan komma i framtiden. 

Vad är Sidas bidrag till strategins mål på en övergripande nivå?  På en övergripande nivå bedöms 
Sidas bidrag till strategins mål under 2021 ha varit betydande, trots att den kontextuella utvecklingen 
mot de flesta strategimål har gått i negativ riktning sedan militärkuppen. Partners/målgrupper har 
drabbats hårt av militärkuppen och här har svenskt stöd bidragit till deras motståndskraft. Samtliga 
tre stödområden är också mycket relevanta vad gäller samhällets förmåga till återhämtning i en 
framtida situation där militären fått lämna ifrån sig makten.  Sverige har haft en framträdande roll, 
bl.a. inom hälsosektorn där vi varit normativt drivande och mobiliserande. Sverige har även varit 
drivande vad gäller riktlinjerna för att bibehålla distans till militärregimen. Sverige har varit en aktiv 
röst för skydd av mänskliga rättigheter och en återgång till en demokratisk utveckling, i samverkan 
med andra likasinnade länder/givare.  

Lärdomar och mindre tillfredsställande resultat - Förändringar av partners verksamhet medförde 
tidskrävande avtalsförändringar/justeringar i programmen under 2021. Det är svårt att se hur 
omställningen hade kunnat göras på annat sätt, men möjligen hade Sida kunnat ge partners tydligare 
och snabbare besked kring frågor om risker – och fördelningen av risktagande mellan Sida och 
partners. 

I samband med militärkuppen tvingades delar av sektionskansliets personal att lämna landet, vilket 
begränsade Sidas kapacitet och förutsättningar att genomföra strategin. Detta, i kombination med 
krävande arbete kring avtalsförändringar/justeringar under året, resulterade bl.a. i att områdena 
Miljö/Klimat blev åsidosatta.  En annan utmaning har varit samordning och koordinering där FNs 
ledarskap är svagt. Denna brist på samordning riskerar att ge sämre resultat av det samlade biståndet 
till Myanmar på sikt. 

Sidas bidrag till förändring - Sida har under 2021 försökt driva ett flexibelt förhållningssätt gentemot 
de förändringar som våra samarbetspartners ställts inför, exempelvis kring ”alternativa former för 
finansiella transaktioner” och ”uppföljning på distans”. I samband med detta har sektionskansliet 
kunnat bidra till att visa på begränsande/problematiska delar av vårt interna regelverk och bidragit 
kring en diskussion kring detta på Stockholmsnivå. 

Sektionskansliet har också mycket tydligt drivit den svenska linjen kring att ”guidelines for interaction 
with the regime” inte skall luckras upp eller omtolkas i nuläget. Andra givare och genomförande 
partners har delvis drivit andra linjer som riskerar en försvagning av existerande skrivningar.  
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Sektionskansliet har också tydligt framfört Sveriges syn på den svaga FN-ledningen i landet och på olika 
sätt försökt bidra till att detta hanteras bättre av FN framöver. Här har hela ”Sverigeteamet” varit 
inblandat på olika nivåer för att påverka FN. 

 

3.2   Stödområde 1: Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens 
 principer och jämställdhet 

3.2.1 Mål 1: Stärkt respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet, mänsklig 
 säkerhet och förbättrat skydd för utsatta människor  

 

Utvecklingstrend      

 

Utvecklingen i landet i förhållande till strategimålet har gått markant bakåt under det senaste året. 

Redan innan militärkuppen gick utvecklingen i negativ riktning och efter militärens maktövertagande 

har situationen varit alarmerande. I strävan efter att stävja det starka motståndet mot kuppen och 

tillintetgöra väpnade motståndsstyrkor (PDFs) och etniska väpnade organisationer (EAO:er) utsätts 

civilbefolkningen för våld och grova övergrepp, inklusive tortyr, sexuella övergrepp och avrättningar. 

I delar av landet där det väpnade motståndet är kraftigt utsätts civilbefolkningen för flygattacker, 

fördrivs från sina hem och får sina hem nedbrända. Antalet internflyktingar i Myanmar har ökat med 

320 000 från militärkuppen fram till årsskiftet 2021/2022.2 Militären begår handlingar som innebär 

allvarliga brott mot internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Även motståndsgrupper tar 

lagen i egna händer och avrättar personer som misstänks ha samröre med militären.  

Ett antal lagar har reviderats av militären för att motivera fängslande av oliktänkande och det 

offentliga rättssystemet är helt underställt militärens kontroll. Aktivister, journalister, politiker, och 

strejkande statsanställda förföljs och riskerar att fängslas; många människor har lämnat landet eller 

håller sig gömda. Sammanlagt har ett stort antal människor fängslats och cirka 8900 personer sitter 

fortfarande frihetsberövade ett år efter militärkuppen.3 84 människor har dömts till döden under första 

året av kuppen4, främst för att de organiserat eller deltagit i protester mot militärregimen. 

Yttrandefriheten och tillgången till information har kraftigt begränsats, bland annat genom 

nedstängningar och begränsningar av internet och digitala tjänster. Det könsbaserade våldet har ökat 

kraftigt i ljuset av Covid-19 pandemin och efter militärkuppen.  

 

Portfölj      

 

Fjorton insatser och sammanlagt 31,1 miljoner kronor har bidragit till strategimålet under 2021. 
Portföljen är delvis relevant i förhållande till målet.  Samtliga insatser i portföljen som bidrar till detta 
strategimål har anpassats för att möta nya behov och detta har inneburit omfattande förändringar i 
program och aktiviteter. Kontexten förändras kontinuerligt och det bör finnas en beredskap för att 

 

2 UNOCHA, Myanmar Humanitarian Update No. 14 | 17 January 2022 - Myanmar | ReliefWeb 

3AAPP | Assistance Association for Political Prisoners » Blog Archive » Daily Briefing in Relation to the Military Coup 
(aappb.org) 

4 AAPP, see above 

https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-14-17-january-2022
https://aappb.org/?p=19961
https://aappb.org/?p=19961
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anpassa ytterligare. Portföljen innehåller stöd till internationella civilsamhällesorganisationer 
(INGO:er), multilaterala organisationer och lokala organisationer som arbetar för att stärka respekten 
för mänskliga rättigheter, ökad jämställdhet och förbättrat skydd för utsatta människor. 
Yttrandefrihet, minoriteters rättigheter, markrättigheter, kvinnors rättigheter, fackliga rättigheter 
och rätten till hälsa är områden som inkluderas. Genom främst INGOs utgår stöd till ett stort antal 
lokala civilsamhällesorganisationer, som bland annat arbetar för att öka medvetenheten om 
rättigheter, och hur dessa kan utkrävas, hos utsatta delar av befolkningen samt organiserar sig i 
nätverk och plattformar. I den förändrade kontexten efter militärkuppen deltar många lokala 
civilsamhällesorganisationer i en fredlig proteströrelse mot militärens maktövertagande och nya 
nätverk och konstellationer har bildats. Flera partners arbetar med dokumentation av brott mot 
mänskliga rättigheter, och behovet av ytterligare stöd kommer att utforskas. Behoven av säkerhet 
och skydd för både organisationer och individer har ökat kraftigt och många insatser har ställt om för 
att möta dessa behov. Portföljen har också utökats med stöd till Civil Rights Defenders (CRD) 
akutfond för skyddsverksamhet för MR-försvarare i Myanmar.5 CRD:s akutfond stödjer utsatta MR-
försvarare med bidrag bland annat för omlokalisering, säkerhetsåtgärder, juridiskt stöd, psykosocialt 
och medicinskt stöd. Under året efter militärkuppen förmedlades stöd genom akutfonden till 417 
individer och sammanlagt ett 30-tal organisationer runt om i, och även utanför, landet, med fokus på 
kvinnor och etniska minoriteter.6  

Ett antal partners i portföljen arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhet, bland annat 
genom att utmana könsstereotyper. Ett litet strategiskt stöd till Oxfam under 2020-2021 syftade till 
att stärka kvinnors deltagande och ledarskap med fokus på valet i november 2020, men innehöll även 
aktiviteter under första halvåret 2021. Kampanjen innefattade bland annat workshops och 
paneldiskussioner om kvinnors ledarskap, inklusive hinder och positiva exempel för detta, och 
utmanande av gendernormer, vilka dokumenterades i videos, animationer m.m. och delades på 
social media. Sammanlagt beräknas kampanjen ha nått ut till minst 850 000 personer.7 Tillsammans 
med ett antal andra organisationer och nätverk, som lyfte vikten av kvinnors deltagande inför valet 
2020 (flera med stöd från Sida), bidrog Oxfam och lokala partners sannolikt till att andelen kvinnliga 
parlamentariker ökade från 13 % till 17 % efter valet i november 2020. Tyvärr hann dessa valda 
kvinnor inte tillträda den 1 februari på grund av militärkuppen. Kvinnor har däremot haft en aktiv och 
ledande roll i de omfattande fredliga protesterna mot militärregimen. Ett antal ledande positioner i 
National Unity Government (NUG) innehas också av kvinnor.  

I strategiplanen har identifierats behovet av att stärka stödet till kvinnors rättigheter i portföljen, 
vilket planeras under 2022. Detta kommer att stärka relevansen i portföljen ytterligare.  

 

3.2.2  Mål 2: Förbättrad demokratisk samhällsstyrning, minskad korruption och 
 förbättrade möjligheter till ansvarstagande och ansvarsutkrävande i de 
 offentliga institutionerna. 

   

Utvecklingstrend      

 

 

5 Medel har delegerats från HUMASIEN (Myanmarstrategin) till PARTNER för detta stöd, då Strategin för stöd till det civila 
samhället har globalt stöd till Civil Rights Defenders akutfond.  

6 CRD powerpoint dated 1 February 2022 (email dated 2 February 2022).  

7 Oxfam: Narrative report for the ”Strengthening Women’s Political Participation and Leadership in Myanmar”-project, 1 
July 2020 – 30 June 2021, sid 11. 
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Trenden för förbättrad demokratisk samhällsstyrning var innan militärkuppen försiktigt positiv, även 
om utmaningar kvarstod, inte minst beroende på svag kapacitet inom de offentliga institutionerna 
och brist på insyn i beslutsprocesser. Militärkuppen den 1 februari innebar att merparten av de 
framsteg som åstadkommits under det senaste decenniet sannolikt har gått om intet. Svenskt stöd 
till kapacitetsutveckling av statliga institutioner är inte möjligt så länge dessa kontrolleras av 
militären, då Sveriges stöd inte ska resurssätta eller legitimera militärregimen.   

I den nya kontexten efter militärkuppen har det bildats flera parallella institutioner som arbetar för 
en demokratisk utveckling i Myanmar. Parlamentskommittén CRPH (Committee Representing 
Pyidaungsu Hluttaw) består av ett antal parlamentsledamöter som skulle ha intagit det nationella 
parlamentet den 1 februari, efter valet i november 2020, men blev avsatta genom militärkuppen. 
National Unity Government (NUG) utsågs ursprungligen av CRPH, men rapporterar nu till National 
Unity Consultation Council (NUCC). NUCC består av representanter från 33 olika 
entiteter/nätverk/organisationer inklusive parlamentsledamöter, politiska partier, etniska väpnade 
organisationer, civilsamhällesorganisationer (inklusive strejk-kommittéer) och kommittéer på 
delstatsnivå. I början av 2022 organiserades en folkförsamling (People’s Assembly), där stadgar 
antogs som bekräftade ovanstående demokratiska strukturer och grundläggande principer för en 
federal demokratisk union inför en kommande konstitutionsprocess.  

 

Portfölj  

 

Fem insatser och sammanlagt 8,7 miljoner kronor har bidragit till strategimålet under 2021. 
Portföljen bedöms vara delvis relevant. Portföljen bestod innan militärkuppen främst av stöd till 
multilaterala aktörer som arbetade för att stärka kapacitet och ansvarstagande hos statliga 
institutioner i att utveckla lagstiftning, policyer och leverera tjänster till befolkningen samt stärka 
arbetet mot korruption. I ljuset av militärkuppen har stöd till multilaterala organisationer som 
arbetat mot statliga institutioner avslutats eller omprogrammerats till att arbeta mot civilsamhället 
och andra aktörer. Detta rör sig främst om stöd till UNODC och UNDP. Även komponenter i insatser 
genom UNFPA och Hälsofonden som tidigare syftat till systemstärkande av det offentliga 
hälsosystemet har avbrutits. . Stöd till parallella hälsosystem i Myanmar, genom etniska och lokala 
hälsoorganisationer har dock fortsatt och utökats efter militärkuppen.   

International IDEA:s arbete med konstitutionsreformen har fortsatt och anpassats på grund av Covid-
19-pandemin och i enlighet med den ändrade kontexten som råder efter militärkuppen. Trots 
pandemin lyckades IDEA under 2020 utföra sammanlagt 22 aktiviteter och workshops med 
representanter från bland annat parlamenten på nationell och delstatsnivå, etniska väpnade 
organisationer, politiska partier, civilsamhällesorganisationer, media och universitetsämbetet. IDEA 
rapporterar att ovan aktiviteter har resulterat i en djupare förståelse för konstitutionsfrågor och 
frågor relaterade till federalism hos ovan målgrupper. Deltagare i aktiviteterna rapporterade 
genomgående till IDEA under 2020 att de använder den nya kunskapen i sitt professionella arbete 
och att de ökat sitt engagemang för konstitutionsfrågor.8  

Efter militärkuppen avslutade IDEA allt samarbete med offentliga institutioner som står under 
militärens kontroll. Under 2021 har IDEA utforskat möjligheterna för fortsatt arbete med en bredd av 
icke-statliga aktörer och har också utvecklat relationer med de nya demokratiska strukturerna NUCC, 
NUG och CRPH. Samtidigt har IDEA varit tvungen att omlokalisera sitt kontor utanför landet. Mot 
slutet av året ökade antalet förfrågningar om workshops och kunskapsmaterial om konstitutionalism 
och federalism från olika aktörer. Förhoppningen är att IDEA kan bidra med kunskap i den 

 

8 International IDEA: My Constitution Annual Narrative Report 2020, sid 12 och framåt 
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förestående konstitutionsutvecklingsprocessen, som drivs av NUCC, och främja en inkluderande och 
bred dialog mellan olika grupper och aktörer. Sverige har tillsammans med de andra givarna aktivt 
lyft vikten av konfliktkänslighet i detta stöd och har intensifierat denna dialog med International IDEA 
efter militärkuppen och vid revideringen av programmet.     

 

3.2.3  Mål 3: Stärkt yttrandefrihet och ökad kapacitet i det civila samhället och 
 oberoende media att utföra sina demokratiska och granskande funktioner 

 

Utvecklingstrend      

 

Redan innan militärkuppen gick utvecklingen åt fel håll inom detta område. Efter militärkuppen har 
regimen kraftigt begränsat yttrandefriheten och möjligheterna för civilsamhället och oberoende 
media att verka. Journalister, MR-försvarare och demokratiaktivister är måltavlor för militären i sin 
ambition att tysta kritiker och försök att legitimera sitt styre. Nedstängningar och begränsningar av 
internet har bidragit till en kraftig brist på tillgång till information för stora delar av befolkningen. Ett 
antal oberoende medier har fått sina licenser indragna och/eller sina kontor nedstängda.  

Säkerhetssituationen efter militärkuppen har inneburit att ett stort antal organisationer och 
oberoende medier inte har kunnat fortsätta sin verksamhet i tidigare form. Många organisationer 
och lokala medier har omlokaliserat sig till säkrare platser inom eller utanför landet. Det civila 
samhället har också hittat nya sätt att organisera sig på, ofta i informella nätverk mellan ledande 
aktivister. Bedömningen är att de senaste årens kapacitetsstärkande insatser för civilsamhälle och 
media har haft stor betydelse för dessa aktörers motståndskraft och anpassningsförmåga i den 
förändrade kontexten.  

 

Portfölj  

 

Nio insatser och sammanlagt 25,5 miljoner kronor bidrar till detta strategimål. Portföljen bedöms 
vara relevant då insatserna har anpassats till att svara mot nya behov i kontexten. Portföljen består 
främst av internationella civilsamhällesorganisationer samt en mediefond som arbetar för att 
försvara yttrandefriheten och stärka kapaciteten hos det lokala civila samhället och hos oberoende 
media. Fokus har under året legat på att stödja lokala civilsamhällesorganisationer så att de 
bibehåller sin kapacitet att försvara mänskliga rättigheter och arbeta för en demokratisk utveckling 
och så att organisationerna överlever. De båda Sida-stödda medieprogrammen genom International 
Media Support (IMS) – Fojo och Media Development Investment Fund (MDIF) har anpassats för att 
stödja oberoende medier att kunna fortsätta sin verksamhet på nya sätt under rådande svåra 
omständigheter. Stöd till att hantera säkerhetsrisker och hot mot journalister har varit avgörande, 
inklusive digital säkerhet. Efterfrågan på oberoende medierapportering har varit hög efter 
militärkuppen och många medier har ökat sin publik, trots utmaningar med internetbegränsningar. 
Under året har det varit svårt för medieaktörer att fokusera på att generera kommersiella intäkter 
och det har funnits behov av finansiellt stöd för att de ska kunna fortsätta sin oberoende 
rapportering och överleva. Mot slutet av 2021 har den kapacitetsutvecklande verksamheten för 
lokala medier delvis kunnat återupptas, inklusive insatser för ökad inkomstgenerering.  

Det tidigare stödet till Phandeeyar, som samarbetade med tre partners i ett program för att främja 
digitala rättigheter i Myanmar avslutades efter militärkuppen på grund av de stora utmaningarna i 
kontexten. I stället ges nu direktstöd till en av dessa organisationer; Free Expression Myanmar (FEM), 
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för att fortsätta bevaka utvecklingen och försöka försvara utrymmet för yttrandefrihet och digitala 
rättigheter.  

Genom stödet till IMS-Fojo har Sida också bidragit till att stärka den digitala kunskapen hos lokala 
medier och hos allmänheten i Myanmar, och att skilja tillförlitlig information från desinformation. 
Efter militärkuppen 1 februari har internet blivit en viktig plattform för att mobilisera motståndet, 
men även för militären som har stängt ner internet, infört filter för särskilda webbsidor och instiftat 
nya lagar för att begränsa motståndet mot regimen. Mycket desinformation sprids på sociala medier. 
Genom ett projekt som inleddes innan valet 2020 tillsammans med den lokala mediaaktören Frontier 
kunde ett nätverk av personer som via Facebook spred desinformation och hatpropaganda 
kartläggas. Efter IMS-Fojos och Frontiers arbete stängde Facebook av ett antal konton och sidor. 
Projektet rapporteras ha bidragit till att öka kunskapen hos folk i allmänhet kring tecken på att ett 
konto sprider desinformation och hur det går att upptäcka att ett konto är autentiskt. Trots den allt 
svårare situationen att verka i Myanmar fortsätter IMS-Fojo sin verksamhet med målet att tillförlitlig 
information ska nå ut till befolkningen och att fria och oberoende medier ska kunna utföra sin 
granskande funktion.9 

 

3.3 Stödområde 2: Fredliga inkluderande samhällen 

 

3.3.1  Mål 1: Stärkt kapacitet att förebygga våldsam konflikt och till 
 inkluderande fredsbyggande 

 

Utvecklingstrend        

Utvecklingen mot strategimålet har gått bakåt under strategiperioden. Konflikten är inte längre 
begränsad till militären och etniska grupperingar, utan inkluderar nu även bamardominerade 
områden. Militären har under 2021 inlett offensiver med luftanfall i stora delar av landet (Kachin, 
Chin, Saigan, Kayah, Magway, Shan, Bago, Tanintharyi, och Kayin), med civila som måltavla. De 
brutala attackerna mot civila ses som en del av återupplivandet av militärens ”four cuts”-strategi, att 
förhindra tillgång till mat, finansiering, information och rekryter till de som motsätter sig 
militärregimen.  

Som en respons till militärens brutala tillslag mot de fredliga protesterna och vad som uppfattas som 
det internationella samfundets ovilja att ingripa i konflikten, har ett stort antal försvarsgrupper, så 
kallade PDFs, etablerats på lokal nivå för att i första hand fungera som skydd mot civilbefolkningen 
från militära övergrepp, men som de facto i många fall bedrivit offensiva aktioner mot militära mål 
eller personer som uppfattas gå militärens ärenden.  

De etniska väpnade grupperna (EAO) har tagit olika positioner efter kuppen. Den formella 
fredsprocessen som har stått stilla sedan 2018 betecknas av vissa som nu mer eller mindre död, men 
trots detta har undertecknarna av National Ceasefire Agreement (NCA)- indikerat att man vill bevara 
principerna som NCA vilade på, som grund för framtida dialog. 

Emellertid sticker situationen i Rakhine ut. Sedan valet november 2020 har inga större 
sammandrabbningar rapporterats mellan militären och Arakan Army, vilket sannolikt utgör en del av 
Tatmadaws krigsstrategi som ofta innebär att man pausar i en del av landet samtidigt som man 
inleder nya strider någon annanstans. De underliggande orsakerna till konflikten i Rakhine ligger dock 

 

9 Twitter and SMS: Myanmar’s new frontiers of fear | Frontier Myanmar 

https://www.frontiermyanmar.net/en/twitter-and-sms-myanmars-new-frontiers-of-fear/?fbclid=IwAR0PpeFbp1x2q-hmWkqfFcqiuYVlgqUERF6H6fZorXrlJViubqZg5WQA8IE
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kvar under ytan, liksom diskrimineringen av rohingyer. Det finns stor risk för att konflikten blossar 
upp igen. Konfliktdynamiken mellan flera väpnade aktörer påverkar även förutsättningarna för ett 
möjligt återvändande för rohingyaflyktingar i Bangladesh. 

Trots att oenigheter alltjämt finns inom oppositionen, har kuppen skapat en viss sammanhållning och 
politisk vilja att samarbeta över de tidigare skiljelinjerna. Perioden efter kuppen kan också i viss mån 
sägas ha bidragit till ett uppvaknande hos stora delar av befolkningen som i vissa kretsar kan anses 
ha större förståelse för militärens trakasserier och kränkningar av mänskliga rättigheter som etniska 
grupper upplevt under decennier än när de riktas mot deras egen grupp. Den parallella regeringen 
NUG har exempelvis tagit steg för att driva processen om ansvarsutkrävande för de grova övergrepp 
som misstänks ha begåtts under fördrivningen av rohingyerna 2017 inför den internationella 
domstolen i Haag.    

        

Relevans        

 

Sex insatser och sammanlagt 23,5 miljoner kronor har bidragit till strategimålet under 2021.  
Portföljen bedöms vara relevant i förhållande till målet, men under månaderna direkt efter kuppen 
var flera organisationer tvungna att gå under jorden, och den initiala kaosartade situationen 
resulterade i att många gjorde ett uppehåll i sina aktiviteter. Partners har efter militärkuppen ställt 
om stora delar av verksamheten och har t.ex. bidragit till att upprätthålla kommunikationskanaler 
och samordning mellan olika nyckelaktörer, samt tillhandahållit skydd till utsatta personer. 
Begränsade resultat enligt det som initialt planerats var därför att förvänta inom detta målområde. 

Sidas partners har använd sig av indirekta ingångar för att bygga broar mellan olika samfund på 
lokalnivå. Under covid-vågen juni-augusti som slog hårt mot Myanmar kunde lokala strukturer som 
tidigare byggts upp av Sidas partners, användas som plattformar för samarbete på tvärs av religiös- 
och etnisk tillhörighet för att bemöta krisen, vilket visar på att Sidas partners bidragit till ökad 
resiliens på samhällsnivå.  

Då radikalisering till väpnad konflikt bland oppositionen har ökat som en konsekvens av militärens 
brutala respons har utrymmet för att främja dialog både på lokal så väl som nationell nivå varit 
begränsat, samtidigt blir frågan av allt större vikt, och Sidas partners arbetar med att identifiera 
möjliga öppningar för att främja fredligt motstånd och konfliktförebyggande engagemang. I arbetet 
ingår, stöd till att lösa några av de nyckelfrågor som orsakar eller förvärrar konflikter samt stöd till 
lokalt fredsbyggande i syfte att minska spänningar och våld mellan folkgrupper. En strategi-synergi 
med Sidas Fredsenhets partner Geneva Call kan nämnas, de arbetar gentemot etniska väpnade 
grupper samt de nyetablerade PDF-grupperna med träning i krigets lagar och internationell 
humanitär rätt är ett exempel på hur skydd av civila främjas.  

Sida ser det som fortsatt viktigt att via kanalisering av medel till det civila samhället bidra till 
fredsbyggande insatser som har ett långsiktigt perspektiv och som bidrar till en ökad inkludering av 
olika grupper samt ett fortsatt starkt fokus på motverkandet av sexuellt våld i konflikt. Trots att 
mycket fokus har förflyttats till andra delar av landet, har aktiviteter i Rakhine fortgått. Sida har 
sedan tidigare stöttat etablerandet av Committees for Sustainable Peace and Development (CSPD:er) 
den givargemensamma fredsfonden, dessa har alla kunnat fortsätta sin verksamhet och ytterligare 
tre CSPD:er har etablerats under 2021.  
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3.3.2  Mål 2: Stärkt deltagande och inflytande av kvinnor och unga i 
 konflikthantering och i fredsbyggande 

 

Utvecklingstrend         

 

Utvecklingen har ingen tydlig riktning.  I motståndet mot militärkuppen har kvinnor och framför allt 
yngre kvinnor varit ledande aktörer. Kvinnor och unga är engagerade i fredsbyggande på lokal nivå 
och påträffas ofta i det angelägna, men sällan uppmärksammade, gräsrotsarbete som behövs för att 
öka trygghet i lokalsamhället och bygga förtroendefulla relationer mellan olika folkgrupper i 
närområdet. En risk med att motståndet blir alltmer väpnat är att negativa patriarkala normer 
förstärks, kvinnors roll förminskas. Situationen vad gäller sexuellt könsbaserat våld i konflikt är 
allvarlig och har ökat under 2021. 

En viss ljusning kan dock skönjas i att diskussioner kring genderstereotyper och könsbaserat våld 
blivit mer vanligt förekommande, inte minst genom högre kvinnlig representation i de nya parallella 
politiska strukturerna som etablerats sedan kuppen. Mycket arbete kvarstår dock för att säkerställa 
att kvinnors deltagande inte enbart blir symboliskt, och att kvinnonätverken får genomslag för sin 
politik. 

 

Relevans        

 

Fyra insatser och sammanlagt 15,3  miljoner kronor bidrog till detta strategimål. Sidas partners som 
bidrar till målet utgörs bland annat av den givargemensamma fredsfonden samt till stöd genom 
INGOs. Stöd till lokala organisationer och nätverk som arbetar för kvinnors rättigheter och agendan 
för kvinnor, fred och säkerhet (WPS) är prioriterat i den nuvarande situationen. Detta inkluderar stöd 
för att förebygga och motverka könsbaserat våld, tillfredsställa skyddsbehov och att utmana 
könsnormer.  

Den givargemensamma fredsfonden som Sida stödjer, har ett ökat fokus på att stärka olika 
kvinnonätverk. Via INGOs har Sida stöd till flera andra kvinnonätverk som bidrar till att öka 
kapaciteten hos kvinnor och unga att kunna bidra till fredsbyggande. Dessa nätverk har också spelat 
en viktig roll i att besvara de behov som uppstått när det könsbaserade våldet ökat i takt med 
konflikten och covid-19.  

Flera av kvinnonätverken som stöds av Sida är också engagerade i det politiska projekt som 
påbörjats, och finns nu representerade i NUCC och People’s Assembly. Det finns inte längre någon 
formell fredsprocess, men genom att säkerställa kvinnors inflytande och ställning i de parallella 
strukturer som nu etablerats inom oppositionen, kan en plattform för kvinnligt deltagande i framtida 
dialog byggas redan nu. 

Ungdomar (och även barn) finns med som målgrupp i insatser som inriktar sig på fredsutbildning. 
Rakhine Transformation Project arrangerade till exempel en online-konferens för ungdomar med 
olika bakgrund tillsammans med FNs särskilda sändebud.  

 

3.3.3 Mål 3: Förbättrade förutsättningar för det civila samhället att bidra till fredsbyggande 

        

Utvecklingstrend        
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Utvecklingen mot strategimålet har ingen tydlig riktning. Förutsättningarna för det civila samhället 
att bidra till fredsbyggande hänger ihop med vilket utrymme som generellt ges för det civila 
samhället.  Situationen för oberoende civilsamhällsorganisationer att verka har kraftigt förvärrats 
efter militärkuppen och påverkas av de många aktiva väpnade sammandrabbningarna runt om i 
landet.  

Samtidigt har skuggregeringen som upprättats efter kuppen visat större vilja till inkluderande 
processer än den tidigare civila regeringen vilket ger civilsamhällesaktörer en möjlighet att påverka 
dennas politiska riktning. Civilsamhällesorganisationer är representerade i NUCC och People’s 
Assembly och har därmed en plattform att framföra sina röster på. I många delar av landet är lokala 
enskilda organisationer också de aktörer som bäst kan bemöta folks grundläggande behov där 
formella administrativa strukturer kollapsat.  

Det relativt unga lokala civilsamhället har därför en stor potential att bidra till fredsbyggande och att 
i ett senare skede utöva inflytande i eventuella fredsdialoger. Många av dessa organisationer har 
stärkt sin kapacitet och arbetar med att finna sina nya organisatoriska former. Det är dock svårt att 
bedöma hur de kommer påverkas av militärkuppens efterdyningar, men är definitivt en kraft att följa 
och om möjligt stödja.  

        

Relevans        

 

Tre insatser och sammanlagt 10,9 miljoner kronor har bidragit till målet under 2021 och portföljen 
bedöms vara relevant. I enlighet med förändringsteorin har Sida aktivt identifierat tematiskt 
relevanta partners som är bra på att stödja det lokala civilsamhället att i egen rätt verka för uppsatta 
målsättningar och strategier. Dessa partners har under 2021 även uppvisat förmågan att vara flexibla 
och adaptiva. Vidareförmedlande organisationer som ger stöd, inklusive kapacitetsutvecklingsstöd, 
till lokala civilsamhällesorganisationer är viktiga partners. Den givargemensamma fredsfonden Sida 
stödjer har justerat sin portfölj och stödjer nu huvudsakligen lokala CSO:er partners då dessa, trots 
att de är mer utsatta, har större möjlighet att leverera i den nuvarande kontexten samt bedöms vara 
mer kostnadseffektiva än INGOs. Stödet till lokala CSO:er bidrar till att dessa kan fortsätta sin 
verksamhet och att påverka motståndsrörelsen i en riktning som är mer inkluderande, informerad 
och främja ickevåldsmetoder, inte minst genom deltagande i NUCC och People’s Assembly. Behovet 
av att identifiera öppningar för att stärka det fredliga motståndet är en prioriterad dialogfråga för 
Sida. 

Flera partnerorganisationer arbetar aktivt för att stärka konfliktkänslighet i den egna och andras 
verksamhet. Många arbetar även aktivt med antidiskrimineringsfrågor med sina partners, vilket 
stärker deras förmåga att både verka för fred och att agera konfliktkänsligt. Det är dock fortfarande 
tydligt att Sidas partners fortfarande befinner sig i en omställningsprocess från att agera reaktivt till 
proaktivt. Tid och resurser krävs för att kontinuerligt kartlägga var och hur de bäst kan göra skillnad.  

Gentemot andra givare driver Sida en aktiv dialog för att lyfta vikten av att lyssna på röster från 
civilsamhället, bland annat genom att bjuda andra ambassader till regelbundna möten med 
civilsamhällsaktörer. Sida försöker också påverka för ökad flexibilitet, bland annat inom den 
givargemensamma fredsfonden där Sida nu är den största givaren.   
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3.4   Stödområde 3: Jämlik hälsa inklusive sexuell och reproduktiv 
 hälsa och rättigheter 

3.4.1  Mål 1: Förbättrad tillgång till god hälso- och sjukvård, särskilt i de delar 
 av landet där tillgången är sämst 

 

Utvecklingstrend      

  

Militärens övertagande har inneburit kraftigt försämrad tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet, 
men särskilt i konfliktdrabbade områden. Läkarkåren var ledande i att bara några dagar efter 
militärkuppen grunda den civila olydnadsrörelse som utgör en viktig del av motståndet. Under våren 
2021 uppskattades att uppemot 80 % av landets hälso- och sjukvårdspersonal antingen strejkade, var 
arresterade, på flykt, eller hade gått under jorden. Efter maj månad började dock uppskattningsvis 
hälften av hälsoarbetarna att återvända till jobbet i någon grad, men det finns av förklarliga skäl inte 
tillförlitliga siffror på detta. Bland de som återinträtt i tjänst är s.k. tyst civil olydnad (”silent CDM”) 
vanligt, dvs. arbetet utförs inte även om man går till jobbet. I de områden där tillgång till hälso- och 
sjukvård har återupptagits i någon mån, är utnyttjandet av hälsotjänster fortsatt extremt lågt. 
Människor kan, vill och vågar helt enkelt inte söka vård från det militärt styrda systemet. Situationen 
för mödra- och barnhälsovård är speciellt allvarlig, där tillgången till säker förlossningsvård har 
försämrats kraftigt och likaså rutinvaccination av barn. FN uppskattar att bristande rutinvaccination 
av barn kommer att leda till drygt 33 000 dödsfall under 2022 – dödsfall som hade kunna 
förebyggas10  

Under året har hälsoarbetare och kliniker varit särskilt utsatta för förföljelse och våld från militärens 
sida, under 2021 rapporterades 286 attacker i Myanmar vilket utgör drygt 35 % av det totala antalet 
rapporterade attacker på global nivå 11  

 

Relevans      

Fyra insatser och sammanlagt 102,7 miljoner kronor har bidragit till målet under 2021. Den största 
delen av det svenska stödet till hälsa går via FN-ledda givargemensamma initiativ ledda av UNOPS 
respektive UNFPA. Hälsofonden som leds av UNOPS har växt markant under året med tre nya givare 
(Kanada, Norge och Australien). Sverige innehar sedan augusti 2021 ordförandeskapet för fondens 
styrelse. Portföljen har ett starkt fokus på mödra- och barnhälsa, men innehåller också ett brett 
spektrum av insatser inom HIV, malaria, vård av missbrukare, samt Covid-19 och 
hälsosystemstärkande åtgärder. Sidas bedömning är att samverkan i givargemensamma fonder är 
effektivt inom hälsoområdet, inte minst för att bidra till ökad och bättre givarkoordinering, men 
också för att möjliggöra att svenskt stöd når ett stort antal lokala organisationer och nätverk som 
spelar en allt viktigare roll i att möta de behov som uppstått i spåren av militärens övertagande. 
Portföljen innehåller även stöd till Svenska Röda Korset samt Olof Palmes Internationella Center. 
Sidas bedömning är att portföljen är relevant. 

Sidas portfölj är sedan flera år tillbaka programmerad att nå de områden i Myanmar med sämst 
tillgång till hälso- och sjukvård, vilka företrädesvis varit Myanmars konfliktdrabbade områden. Flera 
av Sidas existerande partners i hälsosektorn är därför vana vid att arbeta i komplexa och snabbt 

 

10 WHO presentation UN Health Response Contingency Plan (HRCP 2022), 15 December  

11 Under 2021 rapporterades 286 attacker i Myanmar vilket utgör drygt 35 % av det totala antalet rapporterade attacker på 
global nivå (WHO Suveillance System for Attacks on Health Care (SSA)) 
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föränderliga konfliktkontexter, något de dragit nytta av i den hastigt uppkomna och utbredda 
hälsokrisen i spåren av militärkuppen. Viktigt att notera att den kraftigt försämrade tillgången till 
hälso- och sjukvård gäller i princip hela landet, alltså även flertalet områden där Sida tidigare inte 
prioriterade hälsostöd. I de områden där så är möjligt har Sidas partners verkat för att nå ut även till 
dessa nya geografiska områden. I vissa fall har även gränsöverskridande stöd getts och anpassningar 
gjorts för att nå särskilt utsatta grupper på flykt i delstaterna Chin och Karen och uppföljning av hur 
detta kan stödjas fortgår.  

Existerande partners har visat sig vara väl utrustade att snabbt anpassa sig, vara proaktiva och 
leverera relevant stöd i det nya läget. Genom Hälsofonden har Sida bidragit till att etablera 
förlossningskliniker i Yangon, Kachin och Chinstaten, något som möjliggjort livsnödvändig vård för 
mödrar och barn under mycket svåra omständigheter. På kliniken i Yangon föddes närmare 2 050 
barn under februari-juli 2021. Kliniken har även kunnat ge vård till för tidigt födda barn, mer än 220 
bebisar har fått livsnödvändig vård vid kliniken under samma tidsperiod12.  Samtidigt är det viktigt att 
notera att resultatindikatorer för 2021 inte kommer att uppfylla de mål som sattes tidigare. Under 
årets första sex månader finansierade Hälsofonden akuta remitteringar av 6 402 mödrar 3 068 barn, 
vilket är 75 % respektive 61 % av målen för perioden.13  

Efter militärkuppen har de programkomponenter som tidigare syftat till stärkande av det offentliga 
hälsosystemet avbrutits. Stöd till parallella hälsosystem i Myanmar, genom etniska 
hälsoorganisationer, men också genom internationella och lokala organisationer och nätverk är 
fortsatt relevant och samarbetet med dessa aktörer har stärkts under året. Tillträdet är extremt 
begränsat och flertalet konfliktdrabbade områden nås endast genom lokala aktörer. Hälsofonden har 
genom avtal med en lokal paraplyorganisation nått ut till mer än 40 mindre lokala organisationer för 
grundläggande hälsoinsatser och akutsjukvård, exempelvis i konfliktdrabbade Kayah och Chin. Som 
ett led i omställningsarbetet efter militärkuppen har Hälsofonden tagit fram en ny strategisk ansats 
för lokalisering, där lokala partners centrala roll i genomförandet lyfts fram med tydligt fokus på 
kapacitetsstärkande och lokalt ägarskap.   

Säkerhetssituationen för Sidas hälsopartners har förvärrats avsevärt. Lokala och etniska 
hälsoorganisationer har påverkats kraftigt av eskalerande konflikter och ökad mängd internflyktingar. 
Samtidigt har många av de hälsoarbetare som är med i den civila olydnadsrörelsen flytt till icke-
militärkontrollerade områden och bidrar där till att stötta upp etniska hälsoorganisationer. 
Hälsoorganisationer och dess personal utsätts för systematiska attacker och förföljelse, vilket gör det 
svårt att nå ut till människor i behov av vård. Transport av medicin, utrustning och personal är särskilt 
riskfyllt och flera av Sidas partners är direkt drabbade.   

 

3.4.2  Mål 2: Ökad kunskap om och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och 
 rättigheter 

 

Utvecklingstrend      

  

Redan innan pandemin och militärkuppen var tillgången till sexuell och reproduktiv hälso- och 
sjukvård och information problematisk och omgärdad av tabun och fördömande attityder. Även om 
vissa framsteg gjorts på senare år, särskilt i urbana områden är kvinnors och flickors sexuella och 

 

12 Källa: Hälsofonden epostmeddelande, 7 sept 2021 

13 Access to Heatlh Fund Progress Report, October 2021 
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reproduktiva hälsa och rättigheter påverkade i hög grad av patriarkala normer. Våld mot kvinnor och 
flickor är utbrett. I spåren av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemets kollaps, intensiva konflikter 
och förvärrat säkerhetsläge har tillgång till SRHR-vård och service och information kraftigt 
försämrats. Stora utmaningar med tullklarering, transport och distribution påverkar tillgången till 
exempelvis preventivmedel. Utrymmet att verka för de SRHR-aktörer som finns i landet har krympt 
ytterligare efter militärkuppen jämfört med tidigare.  

Under 2021 har antalet människor i Myanmar som lever i konfliktområden ökat kraftigt, fler befinner 
sig på flykt, fler utsätts för våld och könsrelaterat våld och fler är förföljda. Detta innebär svåra 
konsekvenser för människors mentala hälsa och behoven är stora när det kommer till psykosocialt 
stöd. Tillförlitlig data är inte tillgänglig men Sidas etablerade partners rapporterar att de ser ökningar 
i barnäktenskap och tidiga graviditeter. Myanmars långdragna skolstängningar under de senaste två 
åren har inneburit ökad risk för barn och unga, särskilt flickor. Könsbaserat våld har ökat dramatiskt, 
från redan höga nivåer i utgångsläget. Det är särskilt allvarligt att våld mot kvinnor och flickor ökar 
samtidigt som skydd och möjligheter till vård för utsatta kvinnor försvagas.  

Behoven inom SRHR, såväl service och vård som kunskapshöjande insatser ökar och Sveriges roll att 
fortsatt verka för stärkt arbete och finansiering av SRHR är viktigare än någonsin.  

      

Relevans      

 

Fyra insatser och sammanlagt 32,3  miljoner kronor har bidragit till strategimålet under 2021. 
Portföljen innefattar ett brett spektrum av insatser som t.ex. inkluderar ökad tillgång till 
preventivmedel, ungdomsanpassad service, förebyggande av könsrelaterat våld, stöd och service till 
våldsutsatta kvinnor och flickor, mental hälsa och psykosocialt stöd. Bedömningen är att portföljen är 
relevant givet de utmaningar som råder i kontexten.  Förebyggande av könsbaserat våld samt 
psykosocialt stöd är också förutsättningar för att kvinnor och unga ska kunna delta i fredsbyggande 
arbete och bidrar därmed till att möjliggöra måluppfyllelse även i mål 3.3.2. 

De partners som genomför Sidas insatser är erfarna och väl positionerade att navigera i denna 
känsliga och tabubelagda tematik. Sida har under de senaste åren arbetat aktivt för att integrera 
arbetet med SRHR, GBV och mental hälsa och psykosocialt stöd. Efter militärens övertagande har 
Sidas samarbetspartners ställt om till att i högre grad arbeta med etniska och lokalt baserade aktörer 
och NGOs för att kunna fortsätta att tillhandahålla information och service kring såväl SRHR, GBV och 
mental hälsa. Genom Sidas stöd har exempelvis UNFPA möjliggjort fyra s.k. härbärgen för 
våldsutsatta kvinnor, i Kachin, Kayah samt norra respektive södra Shanstaten. Därtill har UNFPAs stöd 
bidragit till ett trettiotal s.k. ”Women and Girls Centers” och fyra s.k. ”Youth Corners/Youth safe 
places”, under perioden januari - september 202114 .  

Genom stöd till DKT har Sida bidragit till att preventivmedel gjorts tillgängliga trots svåra 
förhållanden. DKT lyckades ta över delar av de behov som uppstod då det offentliga hälso- och 
sjukvårdssystemet kraschade och hade i slutet av november 2021 lyckats öka sin 
preventivmedelsdistribution med 17 % jämfört med tidigare år15. DKT, som är en social entreprenör 
tillgängliggör preventivmedel över hela landet till apotek, butiker, och andra icke-statliga aktörer. De 
har även under året ökat samarbetet med lokala hälsoorganisationer.  

Myanmars strikta pandemirestriktioner och nedstängning av samhället sedan mars 2020 har 
påverkat partners arbete i hög grad. Informationsspridning och rådgivning har ställts om till virtuell 

 

14 UNFPA presentation, givarmöte 13 dec, 2021 

15 DKT Program update, november 2021 
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verksamhet, heta linjer, tele-rådgivning etc. Givet det försämrade säkerhetsläget och 
tillträdessvårigheter har denna virtuella omställning visat sig komma väl till pass. Sida har under året 
verkat för ökat samarbete i givarkretsen, exempelvis har Sidas samarbete med Kanada förstärkts 
inom ramen för SRHR-arbetet, då Kanada gått in med nytt flerårigt stöd till Hälsofondens SRHR-
arbete under 2021. Sida har under året verkat för ökat samarbete mellan existerande SRHR-partners 
vilket har materialiserats genom närmare samarbete mellan Hälsofonden och DKT, där DKT 
exempelvis försett Hälsofonden med varor och medicin som ursprungligen var importerade för att 
distribueras till det offentliga hälso-och sjukvårdsystemet (innan militärens övertagande).   
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4. Implikationer  

Det finns olika scenarier för hur situationen skulle kunna utvecklas i Myanmar under 2022, men få 
bedömare verkar tro på någon större positiv utveckling. Det är mer sannolikt att det nuvarande läget 
består, med militärregimen fortsatt kvar vid makten, men utan full kontroll över landet. Ett annat 
scenario är en förvärrad militär konflikt med ökade strider runt om i landet. 

Det är fortsatt viktigt med stor flexibilitet, inom ramen för de existerande målområdena. I realiteten 
kan det handla om att försöka motverka en stark negativ utveckling inom målområdena och att 
tidigare framsteg som har gjorts, inte helt går om intet.  Vägledande principer är fortsatt att Sidas 
stöd vare sig skall resurssätta eller legitimera militärregimen. Sida bedömer att följande områden bör 
prioriteras under det fortsatta strategi-genomförandet: 

• Fokus behöver ligga på att bevara civilsamhällesorganisationer som arbetar med demokrati 
och mänskliga rättigheter, fred och försoning samt hälsa och SRHR. Det är viktigt att den 
lokala kapaciteten bibehålls och stärks, så att det finns beredskap för att hantera ytterligare 
svårigheter om kontexten försämras ytterligare samt att bidra konstruktivt när nya öppningar 
uppstår. Stödet till oberoende medier och deras rapportering bör även fortsättningsvis 
inkludera stöd till säkerhetsarbete och omlokalisering av medier till säkra platser vid behov. 
Det är av stor vikt att oberoende medier får finansiellt stöd så att de kan fortsätta sin 
rapportering under de svåra omständigheterna. Det tidigare arbetet med kapacitets- 
utveckling för ökad kvalitet i rapportering samt för stärkt finansiell hållbarhet återupptas 
gradvis när efterfrågan finns hos medierna. Stöd till medier kommer i första hand att ges 
genom pågående medieprogram. Det är viktigt med fortsatt fokus på säkerhet och skydd för 
utsatta människor, inklusive akutstöd för MR-försvarare och journalister, men även 
statsanställda och andra under hot, inklusive sjukvårdspersonal som är speciellt utsatta.  

• Dokumentation av brott mot mänskliga rättigheter är fortsatt prioriterat i den nuvarande 
situationen. Ansvarsutkrävande för brott mot mänskliga rättigheter i Myanmar är också ett 
starkt fokus i Sveriges politiska dialog och insatser på global nivå. Pågående initiativ inom den 
nuvarande portföljen kommer att följas på nära håll och möjligheter att komplettera dessa 
pågående initiativ med nytt stöd kommer att utforskas.  

• Det är viktigt att Sida genom partners stödjer institutioner och processer som kan bidra till 
ett återinförande av en demokratisk utveckling och en fredlig lösning av krisen i Myanmar. 
Samarbete med aktörer som i sina kapacitetshöjande insatser även inkluderar nytillkomna 
parallella strukturer och processer inkluderas. Processen för konstitutionsutveckling är av 
speciellt intresse.  

• Utifrån ett konfliktförebyggande och ett rättighetsperspektiv, avser Sida att stödja 
civilsamhällesaktörer som arbetar för att göra ovanstående strukturer mer inkluderande och 
transparenta, inte minst för marginaliserade grupper, och främjar dialog och fredliga 
lösningar på krisen. Stöd till ökat inflytande för kvinnor och ungdomar för att hantera 
grundorsakerna till konflikt och lösa nyckelfrågor för fred ska fortsatt prioriteras och bör 
även inkludera särskilda åtgärder för att göra kvinnors digitala deltagande säkrare och 
möjligt. Detta inkluderar aktivt arbete för att öka gendertransformativ programmering.  

• Fortsatt stöd för att öka inflytandet från det civila samhället samt kvinnliga och unga 
representanter ur etniska grupper inom nyckelfrågor såsom markrättigheter, 
naturresurshantering och narkotikapolicy är prioriterat, då dessa områden är viktiga för att 
nå ett slut på den logik som drivit de långvariga väpnade konflikterna i Myanmar långt innan 
militärkuppen i februari.  
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• Sida bör använda stödet till den givargemensamma fredsfonden strategiskt i nuvarande 
föränderliga och osäkra situation. Fredsfonden skulle snabbt och flexibelt kunna förmedla 
mindre bidrag. Fondens fokus kommer att ligga på lokala civilsamhällesorganisationer och 
avsikten är att investera i nyckelaktörer som kan komma att spela en viktig roll i framtiden. 
Sida stöder även insatser för att identifiera plattformar för fredlig lösning av 
militärkuppen/konflikten och kapacitetsstärkande aktiviteter inom Conflict Preparedness and 
Protection (CPP) kommer att fortsätta. Stöd till mänsklig säkerhet är ytterligare ett område 
som kommer utforskas. EU i Myanmar avser initiera diskussioner om ett gemensamt stöd 
inom fred med medlemsstaterna som finns på plats. Sida kommer att följa dessa 
diskussioner. 

• Det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet i Myanmar har i princip kollapsat och människors 
tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård har kraftigt försämrats sedan militärkuppen. 
Stöd till parallella hälsosystem i Myanmar (genom etniska hälsoorganisationer) är fortsatt 
relevant och samarbetet med etniska hälsoorganisationer och lokala organisationer och 
nätverk kommer att stärkas ytterligare. Viktigt arbete för att främja humanitärt tillträde för 
hälsoaktörer sker även genom Sidas partner i andra strategier, såsom strategin för hållbar 
fred samt strategin för humanitärt bistånd.  Den huvudsakliga prioriteringen i hälsoportföljen 
är fortsatt att öka tillgången till grundläggande hälso- och sjukvård och SRHR i de områden 
och för de människor som har sämst tillgång. Detta innebär att insatserna huvudsakligen 
fokuserar på att nå områden i aktiv konflikt, etniska minoriteter, tvångsfördrivna och särskilt 
utsatta grupper. Behoven inom hälsa och SRHR, inklusive könsbaserat våld, har ökat 
drastiskt. Det finns utrymme att öka det finansiella stödet till nuvarande partners, om det 
finns ett överskott av medel från andra strategiområden. Existerande partners har både 
närvaro i de prioriterade områdena och god kapacitet att utöka sin verksamhet för att bidra 
till strategimålen.  

• Sida kommer att fortsätta stödja Covid-19-relaterade aktiviteter genom existerande partners. 
I etniska områden, och andra områden där en aktiv konflikt pågår, är de allra flesta 
människorna fortsatt ovaccinerade och kommer sannolikt inte att nås av vaccin mot Covid-19 
utan internationellt stöd. I dessa områden fortsätter Sida att genom existerande partners 
utforska möjligheter för vaccinering mot Covid-19, men hittills har tillgång på vaccin varit den 
huvudsakliga utmaningen.  

• Stöd kommer även fortsättningsvis att förmedlas till civilsamhällesaktörer som arbetar i 
Rakhinestaten på ett sätt som bidrar till målen i den svenska strategin. Detta bör omfatta 
verksamhet som syftar till att adressera grundorsakerna till våld och främja fredlig 
samexistens i enlighet med rekommendationerna från Rakhine Advisory Commission, 
inklusive ökat skydd för utsatta grupper, liksom tillgång till hälso- och sjukvård. 

• I linje med svensk feministisk utrikespolitik kommer Sida fortsätta att stödja insatser för 
stärkt jämställdhet och kvinnors rättigheter samt insatser som utmanar könsnormer. Kvinnor 
är ledande i rörelsen mot militärkuppen och för att återinföra en demokratisk utveckling i 
Myanmar och det finns en potential att bygga vidare på i detta engagemang. Därför kommer 
stöd till organisationer och nätverk som arbetar för kvinnors rättigheter och agendan för 
kvinnor, fred och säkerhet (WPS) att prioriteras. Detta inkluderar stöd både för att förebygga 
och motverka könsbaserat våld, men också för att ge stöd och service till våldsutsatta samt 
tillfredsställa skyddsbehov och utmana könsnormer. Sida kommer också att fortsatt 
prioritera stöd till tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, särskilt i 
konfliktdrabbade och svårtillgängliga områden. En insats med jämställdhet som huvudmål 
planeras. 


