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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Strategirapportens syfte är att rapportera Sidas strategigenomförande till regeringen. 
Strategirapporten tjänar som underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till 
Regeringskansliets (RK) resultatrapportering. Sida är avsändare och UD är målgrupp för och 
mottagare av strategirapporten.  

Vid sidan av strategirapporten redovisar Sida sin verksamhet till regeringen genom årsredovisningen. 
Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje 
strategi och drar även framåtblickande slutsatser. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

Trafikljus för utvecklingstrend 

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

Röd: Utvecklingen går bakåt 

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

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

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

 

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

Sidas insatser och aktiviteter kan vara med och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi 
är aktiva, men trender handlar om större, komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 
regional och/eller global nivå, där ett stort antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på 
utvecklingen i kontexten. Effekten av Sidas arbete bedöms alltså inte i detta trafikljus. 

Trafikljus för portföljens relevans 

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

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 



                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

4 

1. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 
sammanfattning 

 
1. Miljö och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart 
nyttjande av naturresurser 

Utveckling  Relevans 

1.1. Stärkt regionalt samarbete för att stärka motståndskraft 
mot gemensamma miljö- och klimatproblem samt 
naturkatastrofer. 

     

1.2. Förbättrad regional samverkan och hållbart nyttjande av 
gränsöverskridande naturresurser. 

     

 
2. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet 

     

2.1. Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att arbeta för 
förbättrat ansvarsutkrävande och ökat demokratiskt 
utrymme. 

     

2.2. Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att arbeta med 
mänskliga rättigheter och jämställdhet. 

     

 
3.  Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer i Kambodja 

     

3.1. Förbättrad kapacitet för att respektera, skydda och 
främja mänskliga rättigheter, samt att stärka demokrati 
och rättsstatens principer.  

     

3.2. Stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad 
transparens inklusive fria och oberoende medier samt 
minskad korruption. 

     

2. Översikt av strategisammanhanget 

Det ursprungliga strategibeloppet för Sveriges regionala utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien 
2016–2021 var 1 800 MSEK. I juni 2020 tog regeringen beslut om att avveckla den bilaterala strategin 
för Kambodja som från och med 2021 ingår som ett landfönster i den regionala strategin och i och 
med detta ökades strategibeloppet med 130 MSEK.  

Under 2021, tilldelades strategin ytterligare 100 MSEK för att hantera de ökade utmaningar inom 
området demokrati och mänskliga rättigheter som pandemin förorsakat. Detta stöd fördelades 
mellan 10 regionala samarbetspartners. Strategiperioden har nått sitt slut och totalt utbetalat belopp 
inom strategin uppgår till 2 068,8 MSEK, vilket är knappt 2 % mer än totalt strategibelopp och inom 
den godkända avvikelsen på +/- 10 % för en strategiperiod. Operationaliseringsarbetet av en ny 
strategi har inletts.  

Tabell 1. Nyckeltal för den regionala strategin för Asien och Oceanien, inklusive Kambodja. 

Totalt strategibelopp:  
2 030,0 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
2 068,8 MSEK 

Antal insatser 2021: 
553  

 

3 Inkluderar alla insatser med utbetalning eller återbetalning under 2021. 
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2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Asien och Oceanien inkluderar både auktoritära stater och demokratier. Det finns en regional trend 
mot växande autokratisering och urholkning av demokratin. Dramatiska maktskiften har nyligen skett 
i Myanmar och Afghanistan. 4 Samma tendens ses i Hong Kong och en stegvis demokratisk 
tillbakagång ses i bland annat Indien, Indonesien, och Filippinerna. Rättsstatens principer försvagas 
och regionens länder gör få eller inga framsteg i att bekämpa korruption.5 Covid-19 bidrar till ökade 
överträdelser mot mänskliga rättigheter och slår mot civilsamhället, människo- och 
miljörättsförsvarare, oberoende media och forskarsamhället. 

Trots den negativa trenden hanterar vissa stater effekterna av pandemin samtidigt som 
demokratiska principer respekteras. Länder som Vanuatu, Sydkorea och Mongoliet har genomfört 
fria och covidsäkra val under pandemin. Medborgare har på flera håll i Asien genomfört protester 
och utkrävt ansvar.6 Det finns förutsättningar för digitala mötesplatser och engagemang för unga 
förändringsaktörer, men en digital klyfta och säkerhetsaspekter utgör utmaningar.  

UNESCAP bedömer att länderna i Asien och Oceanien inte kommer nå något av hållbarhetsmålen till 
2030.7 Uppskattningar visar att 75-80 miljoner människor trycks tillbaka till fattigdom på grund av 
pandemin.8 Sidas Multidimensionella fattigdomsanalys för Asien (MDPA)9 visar att de som får sin 
inkomst från den informella sektorn med osäkra anställningar, personer på landsbygden som 
försörjer sig på lokala resurser, fattiga i städer, urfolk, etniska och religiösa minoriteter och 
migrantarbetare är mest sårbara. Ålder, könsidentitet, sexualitet och funktionalitet påverkar 
utsattheten.10  Klimatförändringarnas effekter bidrar till fördjupade ojämlikheter som överförs 
mellan generationer.11 Energibehovet i regionen ökar och förväntas fördubblas till 2030.12 

I Kambodja bedömer Sida fortsatt att utvecklingen mot strategimålen har stagnerat sedan hösten 
2017 där framför allt upplösningen av det huvudsakliga oppositionspartiet innebar ett nytt och 
försämrat politiskt läge. Under 2021 har utvecklingen, i likhet med 2020, inneburit ett begränsat 
utrymme för civilsamhället och minskad yttrandefrihet. Pandemin har haft stor social och ekonomisk 
påverkan på det kambodjanska samhället och detta inkluderar också effekter för grupper som inte 
tidigare betraktats som utsatta.13 Under året har insatsportföljen anpassats med nya insatser inom 
bl.a. ungas deltagande samt lokalsamhällens påverkan på hållbar hantering av naturresurser i linje 
med den nya strategistyrningen. Sverige har under året aktivt bidragit till normativ dialog genom s.k. 
Democracy Talks inom jämställdhet och yttrandefrihet samt genom dialog med OHCHR för att 
påverka FN-systemets arbete med att efterfråga ett rättighetsfokus i samband med regeringens 
hantering av covid-19-pandemin. 

 

4 Digital Launch 2021-11-24 of report https://www.idea.int/gsod/asia-pacific 
5 https://www.transparency.org/en/news/asia-pacific-makes-little-to-no-progress-on-anti-corruption  
6 Digital Launch 2021-11-24 of report: https://www.idea.int/gsod/asia-pacific 
7 https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/ESCAP_Asia_and_the_Pacific_SDG_Progress_Report_2021.pdf  
8 ADB: COVID-19 Threatens Asia Pacific’s Progress on SDGs, https://www.adb.org/news/covid-19-threatens-
asia-and-pacific-progress-sdg-adb-data-show  
9 Sidas MDPA finns f n som ett utkast och några kompletteringar vad gäller operationella slutsatser kommer att 
göras i samband med operationaliseringsarbetet under våren. 
10 Sidas MDPA och Report of the Eighth Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (unescap.org) s. 7 
11 UNESCAP Asia-Pacific Disaster Report 2019. 
12 International Renewable Energy Agency, Asia and Pacific, https://www.irena.org/asiapacific  
13 Situation of human rights in Cambodia Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in 
Cambodia, 3 aug 2021. https://undocs.org/A/HRC/48/79  

https://www.transparency.org/en/news/asia-pacific-makes-little-to-no-progress-on-anti-corruption
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/ESCAP_Asia_and_the_Pacific_SDG_Progress_Report_2021.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/ESCAP_Asia_and_the_Pacific_SDG_Progress_Report_2021.pdf
https://www.adb.org/news/covid-19-threatens-asia-and-pacific-progress-sdg-adb-data-show
https://www.adb.org/news/covid-19-threatens-asia-and-pacific-progress-sdg-adb-data-show
https://www.irena.org/asiapacific
https://undocs.org/A/HRC/48/79
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2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Sverige är en av få givare som ger regionalt stöd till arbete för demokrati och mänskliga rättigheter 
och som fokuserar på att stärka regionala aktörer och det regionala samarbetet. Flera 
samarbetspartners får kärnstöd, vilket stärker möjligheterna att driva egna prioriteringar. Det 
underlättar också samarbeten mellan olika aktörer och möjliggör tillhandahållande av olika 
mötesplattformar. Det faktum att det är få givare inom området innebär att Sverige i flera fall är 
ensam eller huvudsaklig finansiär, vilket skapar beroende av svenskt stöd och därmed sårbarhet. Den 
feministiska utrikespolitiken och demokratisatsningen fortsätter att utgöra en viktig grund för dialog 
och påverkansarbete. 

Inom miljö/klimatområdet, samt hållbart nyttjande av naturresurser, finns fler aktiva givare. EU är en 
givare med regionalt stöd, både i Asien och Oceanien, men de regionala stöden har ingen tydlig 
hemvist, vilket försvårar samordning. I Oceanien samfinansierar Sida ”EU Marine Partnership 
Programme” och i Mekong ger EU och Sida, tillsammans med flera andra länder, stöd till Mekong 
River Commission. Sida har uttryckt eventuellt intresse för ett par Team Europe Initiative (TEI), men 
har inväntat ny strategi innan en dialog inleds.14  

Frankrike är en givare som ökat den regionala närvaron i och med den nya strategin från 2020, vilken 
har fokus på klimat och naturresurser. USA, Australien och Frankrike är andra aktiva givare med 
regionalt fokus och med vilka samarbeten pågår. Andra givare med regionala program där viss dialog 
förs är t.ex. Kanada, Japan, Sydkorea och Nya Zeeland. 

Det integrerade arbetssättet mellan mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, miljö och klimat 
bedöms vara en ansats som är relativt unik och som skapar ett tydligt mervärde. Den svenska 
resursbasen bidrar också till strategins regionala genomförande, bl.a. genom Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Raoul Wallenberginstitutet och medieinstitutet Fojo. 

Svenskt bistånd till Kambodja, som andel av det totala biståndet, har minskat sedan 2020 (1,6 %) då 
två sektorer fasats ut. Det svenska stödet till primärutbildning samt miljö och klimat har avvecklats 
under 2021 och redovisas separat. Sverige har därmed halkat ner finansiellt från 10:e till 13:e plats 
som givare. Sverige har dock en stark ställning som partner inom det särskilda målet i den regionala 
strategin. I topp bland de fem största givarna i Kambodja har Japan gått om Kina och Sydkorea har 
tillkommit. Sverige ligger ändå relativt högt på listan med tanke på typen av bistånd eftersom topp-
länderna till en stor del finansierar stora materiella inköp och infrastruktur.  

Det Sida- och EU-finansierade Partnership for Accountability and Transparency-programmet15 är ett 
avsteg från strategin och har fortgått under 2021 då avtal redan tidigare ingåtts med EU för perioden 
2020–2022. En strategi för det gemensamma EU-stödet 2021–2027 i Kambodja har beslutats och är 
under genomförande. Den bredare givarsamordningen leds av FN och EU. Sverige är aktiva i 
genomförandet av EU:s TEI där det svenska bidraget omfattar stöd till civilsamhället, jämställdhet, 
fackliga rättigheter och rättighetsperspektivet.  

  

 

14 Dialog har påbörjats avseende två TEI – Sustainable Production and Consumption in Asia, the Pacific and 
Middle East och Green Blue Alliance for the Pacific and Timor Leste. 
15 Insatsnummer 13705, 13707, 13404,10582; Partnership, Accountability and Transparency Program – EU 
delegerat program i Kambodja. 
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2.3 Synergier med andra svenska strategier 

Den regionala strategin har synergier med de svenska bilaterala utvecklingsstrategierna i regionen, 
framför allt i Syd- och Sydostasien. T.ex. kompletterar stödet till ASEAN Parliamentarians for Human 
Rights (APHR) det bilaterala stödet som ges i Bangladesh och Myanmar, genom att regelbundet lyfta 
rohingyers utsatthet och ASEAN:s bristande uppmärksamhet och respons till situationen.  

Stöd till verksamhet i Myanmar har försvårats av statskuppen i februari 2021 och dess konsekvenser. 
Initiativ har dock tagits för att bidra till en positiv utveckling, bl.a. produktion och spridning av digitala 
säkerhetshandböcker på burmesiska av Engage Media och en fond för snabb krishjälp för 
miljöförsvarare i Myanmar av Earth Rights International16.  Forskningsnätverket SHAPE-SEA, FORUM-
ASIA och flera lokala och regionala organisationer organiserade dessutom The Southeast Asia 
People’s Summit on Myanmar17. Det regionala MR-nätverket FORUM-ASIA har varit särskilt aktivt 
med informationsdelning och jämförande analys kring situationen i Myanmar18.  

Koordinering med den bilaterala strategin för Afghanistan och strategin för forskningssamarbete 
skedde också under 2021, då en rad människorättsförsvarare och forskare fick hjälp från regionala 
aktörer att komma i säkerhet i samband med talibanernas invasion av Kabul. 

Insatser som finansieras genom forskningsstrategin förstärker också insatser inom den regionala 
strategin och vice versa. Fördelning och nyttjande av vattenresurser är omstridd i Mekong-regionen, 
vilket har viktiga konsekvenser för stater, industri, naturen, och inte minst fattiga människor. 
Forskningsnätverket SUMERNET har varit aktivt och fört dialog med regionala organisationer som 
Mekong River Commission (som också får svenskt regionalt stöd) och den Kina-dominerade Lancang-
Mekong Cooperation (LMC). Engagemanget syftar till att vetenskaplig evidens och utsatta gruppers 
röster ska uppmärksammas när resurserna fördelas. Ett tydligt exempel var det regionala 
policyforumet “Strengthening research-policy cooperation and partnerships to address water security 
in times of uncertainty in the Lancang-Mekong Region” som ägde rum i november 202119. 

Det finns även synergier med flertalet av de globala tematiska strategierna. Koordinering och 
samarbete sker löpande med partner inom det regionala utvecklingssamarbetet, t ex Office of the 
High Commissioner for Human Rights (OHCHR) som även får kärnstöd från den globala strategin för 
mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Koordination sker också inom ramen för 
den svenska demokratisatsningen. De tematiska kopplingarna med den globala strategin för hållbar 
miljö, hållbart klimat och hav, samt hållbart nyttjande av naturresurser är starka. Regionalt stöd till 
bl.a. UNEP, UNDP och Earth Rights International kompletterar de globala stöden till dessa 
organisationer. Ett annat exempel är ”Water and Energy for Food” (WE4F) som är en fond inom 
sistnämnda strategin samt strategin för hållbar ekonomisk utveckling, vilken har ett särskilt fönster 
för Syd- och Sydostasien. 

Den regionala strategin har även ett stort fokus på verksamhet som kan förebygga risker, konflikter 
och minska sårbarheten hos människor som lever i fattigdom. T.ex. kan insatser för stärkt regionalt 
samarbete för att stärka motståndskraft mot gemensamma miljö- och klimatproblem samt 
naturkatastrofer, såsom t.ex. Asian Disaster Preparedness Center20, bidra till minskade humanitära 
behov och därmed komplettera den humanitära strategin.  

 

16 Insatsnummer 11629, ERI, Protokoll från årsmöte 10 juni 2021.  
17 Insatsnummer 10896, Forum Asia https://www.forum-asia.org/?p=34484 
18 Insatsnummer 10896, Forum Asia, Brief: One Vision, Different Responses: An Analysis of ASEAN Member 
States’ Responses to the Myanmar Coup and Recommendations https://www.forum-asia.org/?p=34587  
19 https://bkktribune.com/lancang-mekong-research-and-policy-forums-to-discuss-water-insecurity-in-the-
lancang-mekong-region/ 
20 Insatsnummer 10774, ADPC Disaster risk reduction 2017-2022.  

https://www.forum-asia.org/?p=34587
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Garantiinstrumentet används för en balansräkningsgaranti till Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), 
vilket gjort det möjligt för banken att utöka sin utlåning. Den regionala strategin har genom denna 
insats kunnat påverka ADB att lägga större fokus på fattigdomsbekämpning och social integration. 
Även om ADB inte har avtalat motsvarande garanti med andra givare bedömer de att 
utvecklingsprocessen och diskussionerna med Sverige har bidragit till ADB:s lärande och kunskap på 
området. Detta har t.ex. varit till nytta i andra diskussioner för liknande garanti-/riskfördelnings-
arrangemang inom bl.a. klimat som för närvarande diskuteras inom banken.21. 

Mobilisering av kapital sker t ex genom samfinansiering med privata företag. Till programmet Gender 
Transformative and Responsible Agribusiness in South East Asia (GRAISEA)22 bidrar en rad europeiska 
företag med finansiering. Samarbetet med IOM och programmet Enhancing Corporate Responsibility 
in Eliminating Slavery and Trafficking in Asia (CREST)23 hade som mål att mobilisera en viss andel av 
kostnaderna från privata företag och detta har lyckats väl, och t o m överträffats.  

Dialog förs även med ambassader i regionen som inte har bilaterala strategier eller sektioner för 
utvecklingssamarbete, t.ex. för att öka synergierna mellan bistånd, främjande och diplomati. Ett 
exempel är samarbetet med ambassaden i Hanoi kring främjande av jämställdhet och kvinnors 
egenmakt i arbetet med att förebygga katastrofer. Vidare, ambassaden i Jakarta i relation till 
Sydostasiatiska nationers förbund (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) och ambassaden i 
Manila i relation till ADB. Vid ett av ambassadens frukostmöten med svenska företag i 
Thailand/regionen har det regionala utvecklingssamarbetet och dess arbete inom ramen för bredare 
relationer presenterats. Detta avses följas upp med ytterligare dialog. 

Sedan 2020 ingår även stöd till enbart Kambodja i den regionala strategin, samtidigt som en rad 
regionala program/projekt också har betydande verksamhet i landet, som t.ex. EmPower Women for 
Climate-Resilient Societies24, som bidrar till att stärka det civila samhället för ett öppet och hållbart 
samhälle. Några insatser finansieras från både ambassaden i Bangkok och sektionskansliet i 
Kambodja, t.ex. Parliamentary Institute of Cambodia25, Raoul Wallenberg Institute (RWI)26, Regional 
Community Forestry Training Center (RECOFTC)27 och OHCHR28.  

  

 

21 Insatsnummer 54020146, Portfolio Guarantee - Asian Development Bank, Årsmöte 2021-11-18.  
22 Insatsnummer 11368, GRAISEA 2018 - 2023 
23 Insatsnummer 10855, IOM CREST 2017 - 2022 
24 Insatsnummer 52190028, Empower (UNW/UNEP) 2018-2022. 
25 Insatsnummer 10591, Parliamentary Institute of Cambodia 2017-2021.  
26 Insatsnummer 51020162, Raoul Wallenberg Institute 2017-2021.  
27 Insatsnummer 52190009, RECOFTC Community Forestry 2016-2023. 
28 Insatsnummer 10836, OHCHR Asia Pacific Program 2018-2022.  
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3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Den regionala strategin inriktas till områden där utvecklingen i regionen generellt går i fel riktning. 
Det har därmed visat sig att det är viktigt att stödja aktörer som motverkar denna utveckling inom 
båda strategiområdena. Genom att ge stöd till en bredd av aktörer och genom att i ökande 
utsträckning facilitera möten och samarbeten mellan olika samarbetspartners bidrar svenskt stöd till 
att koppla ihop aktörer som annars inte skulle föra dialog. Detta sker bl.a. genom att ge 
civilsamhällesorganisationer och MR-försvarare access till olika fora och därigenom ge dem en röst. 
Den integrerade ansatsen har också visat sig effektiv och därmed stärkts över tid.  

Under 2021 ökade fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet (se tabell 2) p.g.a. de 
särskilda satsningarna på demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i spåren av 
covid-19 samt inkluderandet av Kambodja i den regionala strategin. Minskningen av andelen 
utbetalade medel med fokus på miljö och klimat är en konsekvens av en förändrad 
portföljsammansättning och pandemin, och inte ett minskat fokus på miljö och klimat. 

Tabell 2. Utbetalade medel och antal insatser per stödområde 202129. 

Stödområde Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

ASOCE20162021b - Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet 231,9 33 

ASOCE20162021a - Miljö och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart 
nyttjande av naturresurser 

145,1 27 

ASOCE20162021d - Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens 
principer i Kambodja 

120,0 20 

Totalt 2021 496,9 55 

 
Covid-19-pandemin har haft, och kommer fortsätta ha, stor inverkan på flertalet program och den 
nära dialogen med partners avseende anpassning av verksamheten kommer fortsätta. Rese- och 
mötesrestriktioner har försenat genomförandet av många insatser och bidragit till en omställning till 
digitala aktiviteter. 

Samarbeten sker främst med multilaterala organisationer (48 % av utbetalade medel) samt med 
organisationer inom det civila samhället (36 % av utbetalade medel), en fördelning som varit relativt 
stabil över de senaste åren. Tre nya regionala avtal tecknades under året med Parliamentary Center 
of Asia30, Internews (Earth Journalism Network)31 och Secretariat of the Pacific Community32. 
Därutöver gjordes förlängningar av 14 regionala avtal, flera med tillskott av ytterligare medel. Inom 
Kambodja, stödområde tre, tecknades åtta nya avtal under året33, samt fyra avtalsändringar34. 

 

29 Inkluderar alla insatser med utbetalning eller återbetalning under 2021. En insats kan rapportera utfall inom 
fler än ett stödområde. 
30 Insatsnummer 14833 Parliamentary Center of Asia 
31 Insatsnummer 10854 Earth Journalism Network (EJN) 
32 Insatsnummer 15133 The Human Rights & Social Development Division (HRSD) 2021-2025 
33 Insatsnummer 12823 UNESCO, 13708 PCA, 13367 RECOFTC, 13456 OHCHR, 14000 BBCMA, 14659 CDRI, 
14634 Cambodian living art, 14696 Arbetsförmedlingen/Finish Church Aid.  
34 Insatsnummer 13628 RWI, 10816 Arbitration Council Foundation, 13627 Diakonia, 51100096 UNDESA/ECCC 
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Strategin bidrar till uppfyllandet av alla 17 hållbarhetsmålen, men har störst fokus på bl.a. 
jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen, klimat, anständiga arbetsvillkor, minskad 
ojämlikhet samt ekosystem och biologisk mångfald (se tabell 3). 

Tabell 3. Utbetalade medel och antal insatser per globalt mål (Agenda 2030) 202135. 

Mål Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

5 – Jämställdhet 340,8 26,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 285,1 34,0 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 163,2 15,0 

1 - Ingen fattigdom 138,2 13,0 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 134,7 13,0 

10 - Minskad ojämlikhet 111,8 10,0 

15 - Ekosystem och ekologisk mångfald 95,0 11,0 

2 - Ingen hunger 74,9 7,0 

12 - Hållbar konsumtion och produktion 59,7 6,0 

14 - Hav och marina resurser 52,0 5,0 

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 51,0 3,0 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 47,5 6,0 

11 - Hållbara städer och samhällen 35,2 3,0 

6 - Rent vatten och sanitet för alla 30,3 3,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 15,0 1,0 

4 - God utbildning för alla 13,1 1,0 

7 - Hållbar energi för alla 12,9 1,0 

99 - Ej applicerbart 0,6 3,0 

 

Sida har aktivt arbetat med att integrera rättighets- och jämställdhetsperspektivet i alla regionala 
insatser, vilket reflekteras i att dessa policymarkörer har höga värden för huvud- och delmål 
sammantaget (97 respektive 89 % av utbetalade medel). Det är en större utmaning att integrera 
miljö- och klimatperspektivet i alla insatser, men miljö och klimat är huvud- eller delmål i 65 % av de 
utbetalade medlen. Tillägget av Kambodja – där verksamheten har fokus på demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer – har också inneburit att andelen medel med miljöfokus 
minskat i portföljen som helhet. Konflikt är ett delmål i 42 % av de utbetalade medlen, men bara 
huvudmål i drygt en procent. Många insatser bidrar till att stärka rättsstatens principer genom arbete 
för tillgång till effektiva och rättssäkra institutioner med möjlighet till ansvarsutkrävande.  

Sannolikheten att insatserna ska nå sina mål bedöms till största del som trolig (65 %) eller mycket 
trolig (12 %). I tre av insatserna har det inte ansetts bedömningsbart huruvida målen kommer uppnås 
eller inte. Sju av insatserna är så nya att det ännu inte gjorts någon första sammanfattning av 
prestationer. De visas i tabell 4 som ”information saknas”, men har dock nyligen i en beredning 
bedömts som troliga att uppnå utsatta mål.  

Tabell 4. Sannolikheten att insatserna når sina mål36. 

Sannolikhet Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

Troligt 1189,8 28,0 

Information saknas 39,0 7,0 

Mycket troligt 315,0 5,0 

Ej bedömningsbart 24,0 3,0 

 

35 En insats kan bedömas bidra till flera mål.  
36 Tabellen visar information från aktiva insatser med utfall från starten av insatsen fram till och med 2021. 
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Utvecklingssektionen i Bangkok har under året samarbetat med ambassadens politiska sektion 
avseende jämställdhet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Detta har t.ex. gjorts i samband 
med MR-dagen, i arbete mot könsbaserat våld, samt för att skapa flera ytor för dialog mellan 
burmesiska frihetsaktörer och Sidas regionala partnerorganisationer. Även avseende miljö och klimat 
har arbete gjorts för att på olika sätt bidra till normativ dialog i nära samarbete med olika aktörer och 
samarbetspartners, t.ex. i relation till UNFCCC-förhandlingarna. Storbritannien och EU-ländernas 
samordning och gemensamma uppvaktning inför COP26 bedöms t.ex. ha bidragit till Thailands ökade 
klimatambition som meddelades i Glasgow. 

En digital omställning har gjorts och möten, kommunikation, påverkansarbete och uppföljning av 
stöden har skett virtuellt, då fysiska fältresor utanför Thailand inte har varit möjliga. Det har ställt 
krav på ökad kunskap och kapacitet kring digital säkerhet men också grundläggande krav på tillgång 
till internet. En fördel med digitala fora är att de möjliggjort deltagande vid fler möten än om fysiska 
resor hade krävts, som t.ex. biståndsrådets digitala deltagande och inlägg vid UNEP:s forum för 
ministrar och miljömyndigheter i Asien och Oceanien som hölls i hybridformat i Sydkorea och online.  

Sveriges stöd i Kambodja bidrar till att främja ett öppet och fritt civilsamhälle. Omställningen att fasa 
ut den tidigare bilaterala strategin samt att växla upp och fokusera inom ett område kräver tid för 
anpassning till kontext och förutsättningar. Sveriges mervärde fortsätter att vara vårt förutsägbara 
och tydliga fokus på stödområde tre och de fem perspektiven som genomsyrar insatser och dialog. 
Det finns en efterfrågan, hos kambodjanska civilsamhället, FN och EU, kring Sveriges deltagande och 
närvarande i möten och aktiviteter samt att Sverige skall vara en stark röst mot kränkningar av 
mänskliga rättigheter. Sverige kompletterar andra givare genom sitt tydliga fokus på icke-statliga 
aktörer och sitt stöd till nyckelaktörer inom det kambodjanska civilsamhället. Partnerskap och 
givarsamordning är avgörande för att nå framgång med begränsade förutsättningar inom ett 
fokuserat stödområde.  

Utmaningar finns i att identifiera tydliga positiva framsteg inom stödområdet från ett år till ett annat 
givet den negativa demokratiska utvecklingen i Kambodja de senaste åren. Att arbeta med 
motvindsfrågor i ett land med krympande demokratiskt utrymme kräver tålamod, kunskap och 
uthållighet vilket kännetecknar insatsportföljen som Sverige har idag i Kambodja. Den normativa 
dialogen och en insatsportfölj som innehåller olika typer av samarbetspartners ger en god 
förutsättning att bidra till stärkt demokrati i Kambodja. 
 

3.2 Stödområde 1: Miljö och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart 
nyttjande av naturresurser 

3.2.1. Stärkt regionalt samarbete för att stärka motståndskraft mot gemensamma miljö- 
och klimatproblem samt naturkatastrofer. 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen går bakåt. Pandemin har under 2021 bidragit till att ytterligare 
försvaga den politiska viljan och kapaciteten att förebygga och bemöta miljöproblem, då 
bekämpandet av pandemin och dess ekonomiska och sociala konsekvenser hamnat högst på 
agendan.  
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Trycket på ekosystemen i regionen ökar och miljöproblemen accelererar samtidigt som effekterna av 
klimatförändringarna blir alltmer påtagliga.37 Asien och Oceanien har under 2021 påverkats av en rad 
oförutsägbara klimatrelaterade katastrofer, som på ett allvarligt sätt drabbat mer än 57 miljoner 
människor38. Inför COP26 lämnade en rad länder i regionen in uppdaterade nationella åtaganden (s.k. 
NDCs) under klimatkonventionen UNFCCC, men många av dem bedöms som otillräckliga för att nå 
målen under Parisavtalet39 eller t.o.m. kritiskt otillräckliga40.  

92 % av befolkningen i Asien och Oceanien – ca 4 miljarder människor – utsätts för luftföroreningar 
som innebär stora risker för deras hälsa.41 Den senaste tidens covid-19-pandemi har lett till en ökad 
efterfrågan på engångsplast, vilket skapar stora mängder plastavfall som skadar livet både på land 
och i haven. Detta har ökat ett redan stort miljöproblem och hela 72 % av plasten kommer från 
Asien42. Pesticidanvändningen som har fördubblats sedan 1990 är en drivkraft bakom förlusten av 
biologisk mångfald, inte minst i odlade landskap43. 

Relevans  

 
Insatsportföljen har 21 insatser som bedöms bidra till strategimål 1.1. Av dessa bedöms det att 86 % 
troligen eller mycket troligen kommer nå sina uppsatta mål. Sida bedömer att portföljen är relevant 
och att viktiga framsteg har kunnat göras trots pandemin. 

Huvuddelen av insatserna har avtal med multilaterala organisationer (26 %), regionala mellanstatliga 
organisationer (13 %), civilsamhällesorganisationer (35 %). De övriga aktörerna består bl.a. av 
forskningsnätverk och universitet. 

Verksamheten har bidragit till att regionala aktörer och stater har tagit ett större ansvar inom miljö 
och klimat, t.ex. att genomföra den handlingsplan för Himalaya som antogs av medlemsstaterna i 
International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)44. Organisationen har även 
bidragit med forskning och kunskap till viktiga internationella processer såsom Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) och Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES).45  

ICIMOD har även bidragit till förbättrad kapacitet att söka och hantera klimatfinansiering genom att 
organisationen, som en av sju regionala organisationer i världen, lyckats erhålla ackreditering till den 
multilaterala Anpassningsfonden.46  

Verksamheten har också bidragit till ökad tillgång till förnybar energi, t.ex. genom ADB:s Clean Energy 
Financing Partnership Facility (CEFPF), som möjliggjort genomförandet av 51 projekt i 33 

 

37 United in Science report 2020 – A multi-organization high-level compilation of the latest climate science 
information, s. 6. https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10361  
38 Pressmeddelande från Internationella Röda Korset Röda Halvmånen Federationen 15 december 2021, 
https://www.ifrc.org/press-release/over-57-million-affected-climate-disasters-across-asia-pacific-2021 
39 Progress of NDC implementation in Asia-Pacific: Methodological Framework and Preliminary Findings, UN 
ESCAP, December 2020. 
40 Climate Action Tracker, https://climateactiontracker.org/  
41 Climate & Clean Air Coalition, https://www.ccacoalition.org/en/content/air-pollution-measures-asia-and-
pacific  
42 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2021, Vol. 118, No. 47, 
https://www.pnas.org/content/118/47/e2111530118  
43 UNEP 2020. https://environmentlive.unep.org/region/data/AS#charts 
44 Insatsnummer 52190016, ICIMOD Annual Progress Report 2020, s.4.  
45 Insatsnummer 52190016, ICIMOD Annual Progress Report 2020, s. 28-29 
46 https://www.adaptation-fund.org/ie/international-center-for-integrated-mountain-development-icimod/ 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10361
https://www.ifrc.org/press-release/over-57-million-affected-climate-disasters-across-asia-pacific-2021
https://climateactiontracker.org/
https://www.ccacoalition.org/en/content/air-pollution-measures-asia-and-pacific
https://www.ccacoalition.org/en/content/air-pollution-measures-asia-and-pacific
https://www.pnas.org/content/118/47/e2111530118
https://environmentlive.unep.org/region/data/AS#charts
https://www.adaptation-fund.org/ie/international-center-for-integrated-mountain-development-icimod/
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medlemsländer i regionen. Några exempel är flytande solceller och energieffektiva hushållsapparater 
på Kiribati och i Mikronesien och sol- och vindkraftverk i Mongoliet.47  

Ett annat exempel på hur verksamheten har bidragit till att regionala aktörer eller stater har tagit ett 
större ansvar inom miljö och klimat, är SEA Circular som syftar till att förhindra och minska 
landbaserade plastföroreningar i den marina miljön och verkar via den mellanstatliga mekanismen 
”Coordinating Body on the Seas of East Asia” (COBSEA). Genom ett antal rundabordssamtal, där även 
ambassaden deltagit, har två stora företag inom hotellbranschen åtagit sig att underteckna det 
UNEP-ledda globala initiativet om turism och plast. Genom direkt engagemang och vägledning har 
matleveransjätten Gojek åtagit sig att ingå i ett plastredovisningsprogram och påbörjat förberedelser 
för detta. Under 2020–2021 stöttade projektet utvecklingen av nationella handlingsplaner för marint 
plastavfall, särskilt för Malaysia, Thailand, Kambodja och Vietnam.48 

Verksamheten har bidragit till att stärka regionala aktörers arbete med integrering av mänskliga 
rättigheter och jämställdhet inom miljö och klimat, t.ex. genom programmet ”Empower- 
strengthening Human Rights and Gender Equality through Climate Change Action and Disaster Risk 
Reduction 2018–2022”. Under året antog ASEAN ”Regional Framework on Protection, Gender, and 
Inclusion in Disaster Management 2021–2025”. Detta ramverk är det senaste i en rad åtgärder som 
vidtagits för att institutionalisera ASEAN:s engagemang för jämställdhetsintegrering i 
katastrofriskminskning med stöd från EmPower.49 Programmet har även bidragit till 
jämställdhetsintegrering i de uppdaterade NDCer som Kambodja och Vietnam lämnade in till 
klimatkonventionen UNFCCC.50 

Ett annat viktigt resultat är att erfarenheterna från EmPower-programmet och den normativa dialog 
ambassaden fört har påverkat innehållet i UN Women:s nya strategiska plan för Asien 2022–2025. 
Enligt UN Women:s regionala chef har programmet inspirerat till ett mer integrerat arbetssätt mellan 
miljö och mänskliga rättigheter och visat på mervärdet i att arbeta med andra FN-organisationer där 
exempelvis UNEP:s normativa mandat inom miljö och klimat kompletterar UN Women:s styrkor vad 
gäller implementering och närvaro i länderna.51 

3.2.2. Förbättrad regional samverkan och hållbart nyttjande av gränsöverskridande 
naturresurser. 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. Ländernas prioritering av kortsiktig 
ekonomisk utveckling har blivit ännu tydligare i och med pandemin och indikationer finns på att 
pandemin har ökat trycket på naturresurser, då människor som förlorar jobben i städerna återvänder 
till landsbygden och försörjer sig på lokala naturresurser. 52 Nästan hälften av världens områden där 

 

47 Insatsnummer 51020107, The Clean Energy Financing Partnership Facility (CEFPF) Semiannual Progress 
Report, January to June 2021, s. 15. 
48 Insatsnummer 51020176, SeaCircular, Interim annual report 2021, s. 4-5. 
49 Insatsnummer 52190028, EmPower. E-post korrespondens 2021-10-29.  
50 Insatsnummer 52190028, EmPower: Second Progress Report on Strengthening Human Rights and Gender 
Equality through Climate Change Action and Disaster Risk Reduction, 2020, s. 12-13.  
51 Möte 2021-02-18 mellan ambassaden i Bangkok (Ambassadör Jon Åström Gröndahl, Biståndsråd Åsa Hedén) 
samt UNWomen (Regional chef Mohammad Naciri och vice regional chef Sarah Knibbs). 
52 Reporting from a partner programme (PEUMP) and Lu, 2021 
https://www.newscientist.com/article/mg24933252-700-covid-19-hit-biodiversity-across-the-globe-heres-
how-to-fix-things/ 
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biologisk mångfald står under mycket allvarliga hot återfinns i regionen och de främsta drivkrafterna 
bakom den minskade biologiska mångfalden är klimatförändringar och jordbruk.53  

Överfiske och ohållbara vattenbruksmetoder riskerar leda till att hela fiskebestånd i regionen 
kollapsar inom några årtionden.54 Andelen urskog minskar i snabb takt i regionen samtidigt som 
minst 200 miljoner människor är direkt beroende av skog för t.ex. medicin, mat och bränsle.55 

De mellanstatliga samarbetena för att uppnå ett hållbart nyttjande av vattenresurser i Mekong-
området bedöms otillräckliga. Mekongs vattenflöden är oregelbundna och oförutsägbara bl.a. på 
grund av dammbyggen och prioriteringen av strategiska nationella, kortsiktiga ekonomiska mål, vilket 
har negativa konsekvenser för ekosystem och lokalsamhällen.56 

Relevans  

 
Insatsportföljen har 15 insatser som bedöms bidra till strategimål 1.2. Av dessa bedöms det att 80 % 
troligen eller mycket troligen kommer nå sina uppsatta mål. Ytterligare satsningar på t.ex. biologisk 
mångfald bedöms behövas för att vara i linje med den additionella styrningen från regeringen. 

Huvuddelen av insatserna har avtal med multilaterala organisationer (25 %), regionala mellanstatliga 
organisationer (19 %), och civilsamhällesorganisationer (31 %). De övriga aktörerna består bl.a. av 
forskningsnätverk och universitet. 

Stödet som fokuserar på gränsöverskridande förvaltning- och kapacitetsuppbyggnad, fungerar ofta 
väl rent tekniskt. Det är dock svårare att främja ekonomiska styrmedel och reformer som kan bidra 
till de systemförändringar som krävs för att bromsa den ohållbara utvecklingen. Ett exempel är 
Mekong River Commission (MRC)57 där organisationen visar på goda resultat på teknisk nivå, men där 
det samtidigt är svårt att få igenom de reformer som krävs p.g.a. medlemsländernas politiska ovilja.  

Regional Community Forest Training Centre for Asia and the Pacific (RECOFTC) har tydliggjort 
människors rättigheter relaterat till den skog de brukar. I Indonesien har RECOFTC t.ex. stöttat urfolk 
och andra marginaliserade grupper, vilket resulterat i att dessa samhällen fått ett större mandat av 
regeringen att sköta de skogslandskap de är beroende av. Stöd för utvecklingen av skogsjordbruk har 
hjälpt byborna att klara av de ekonomiska chockerna från covid-19-pandemin och minskat ohållbart 
svedjebruk som förstör skogen och skapar jorderosion 58.  

Ett annat exempel på hur verksamheten bidrar till förbättrad regional förvaltning och hållbart 
nyttjande av gränsöverskridande naturresurser är Oxfams program Transboundary Rivers of South 
Asia (TROSA) som fokuserar på hantering av gränsöverskridande vattenresurser i Sydasien. Bl.a. har 
civilsamhällesorganisationer stöttat lokalsamhällen i Nepal att mobilisera mer än 500 000 USD till 
prioriterade vattenförvaltningsprojekt som integrerades i regeringens årsplanering59. Ett stort hinder 
i Oxfams arbete i Indien är ett nytt tillägg till ”Foreign Contribution Regulation Act”, vilket hindrar 
organisationer att motta finansiering från utlandet. Oxfam har inte fått förnyat tillstånd fr.o.m. 2022. 

 

53 The IBPES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services report for Asia and the Pacific, 
2019, sid 9. 
54 The IBPES Regional Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services report for Asia and the Pacific, 
2019, sid 274-275 och 2016. 
55 FAO 2019; Forest Futures, sustainable pathways for forests, landscapes and people in the Asia Pacific Region 
56 Middleton, C, A. Widyasari, K. Manorom, D. Devlaeminck, A. Intralwawan, 2021. Strengthening Water 
Diplomacy through water data sharing and inclusive evidence-based transboundary governance. CSDS/CDRI. 
57 Insatsnummer 52190017 Mekong River Commission.  
58 Insatsnummer 52190009, RECOFTC Årsrapport 2019-2020, s. 21-22. 
https://www.recoftc.org/sites/default/files/publications/resources/recoftc-0000394-0001-en.pdf  
59 Insatsnummer 52190015, TROSA Annual Progress report year 4, brief update. 

https://www.recoftc.org/sites/default/files/publications/resources/recoftc-0000394-0001-en.pdf
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Svenska regionala samarbeten har även stärkt kunskapen hos aktörer som arbetar med miljö- och 
klimatfrågor om betydelsen av att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet för att nå sina 
mål. Bl.a. får EU:s initiativ Pacific-European Union Marine Partnership (PEUMP) hjälp med mer 
systematisk integrering av jämställdhets- och rättighetsperspektivet genom Sidas stöd till det 
regionala rättighetsteamet på sekretariatet för Stillahavsgemenskapen (SPC)60.  

3.3 Stödområde 2: Mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet 

3.3.1. Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att arbeta för förbättrat ansvarsutkrävande 
och ökat demokratiskt utrymme. 

 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen inom området går bakåt. De enstaka positiva 
händelserna/deltrenderna är inte tillräckligt omfattande för att Sidas övergripande bedömning ska 
ändras.  

Länder i regionen har använt pandemiåtgärder som förevändning för att ytterligare inskränka 
mänskliga rättigheter. Det har gjort det svårare för civilsamhället och media att hålla regeringar 
ansvariga för sina handlingar.61 Transparency Internationals (TI) Index visar för tredje året i rad att 
länderna i Asien och Stillahavsregionen uppnår ett medeltal på 45 av 100 och över 70 % av länderna 
ligger under 45 (ju lägre tal desto mer korrupt).62  

Det minskade demokratiska utrymmet gäller även det digitala rummet. Då drygt hälften av regionens 
invånare saknar tillgång till internet, har pandemin ökat det digitala gapet – vilket förstärker redan 
existerande ojämlikheter.63 

Samtidigt har regionen präglats av starka protester mot den ökade autokratiseringen. Detta har 
medfört en ökning av juridiska processer och fällande domar mot människor (inklusive MR-försvarare 
och journalister), som uttrycker åsikter eller delar information online.64 

 

Relevans  

 
Insatsportföljen har 28 insatser som bedöms bidra till strategimål 2.1. Av dessa bedöms det att 76 % 
troligen eller mycket troligen kommer nå sina uppsatta mål. Sida bedömer att portföljen är delvis 
relevant. Då utsattheten för MR-försvarare har ökat under pandemin bör stöd till MR-försvarare 
stärkas. Portföljen bör också kompletteras med en riktad insats kring antikorruption.  

 

60 Insatsnummer 10895, Regional Rights Resource Team, Narrative Report to the Government of Sweden: 1 July 
2020 to 30 June 2021, s. 3. 
61 Insatsnummer 10896, se t.ex. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) Annual 
Narrative Report 2020 (2021) p 5-6 samt https://www.business-humanrights.org/en/blog/covid-19-in-india-an-
excuse-to-dilute-environmental-policy-to-benefit-businesses/  
62 https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-for-asia-pacific-grand-corruption-holding-back-progress  
63 Bridging Asia-Pacific ‘digital divide’ vital to realize tech benefits 
https://news.un.org/en/story/2020/08/1070502  
64 Insatsnummer 10836, e-post, OHCHR, 27 Jan 2021 

https://www.business-humanrights.org/en/blog/covid-19-in-india-an-excuse-to-dilute-environmental-policy-to-benefit-businesses/
https://www.business-humanrights.org/en/blog/covid-19-in-india-an-excuse-to-dilute-environmental-policy-to-benefit-businesses/
https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-for-asia-pacific-grand-corruption-holding-back-progress
https://news.un.org/en/story/2020/08/1070502
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Huvuddelen av insatserna har avtal med multilaterala organisationer (25 %), regionala mellanstatliga 
organisationer (11 %) och civilsamhällesorganisationer (39 %). De övriga aktörerna består främst av 
forskningsnätverk och universitet. 

Stödet till FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) är centralt. OHCHR har en viktig 
roll i att övervaka kränkningar av mänskliga rättigheter, och utgör en brygga mellan rättighetsbärare 
och ansvarstagare i portföljen.65 

Utöver de insatsspecifika resultat som redovisas nedan, har Sverige under året bedrivit en normativ 
dialog kring antikorruption i samverkan med U4 Anti-Corruption Resource Centre samt relevanta 
regionala parter och givare66. Genom det regionala förmötet till Stockholm Internet Forum (SIF) har 
Sverige fört en normativ dialog kring digital säkerhet och mänskliga rättigheter på internet. 
Utmaningar kring digital säkerhet uppstod i samband med mötet, då deltagare från civilsamhället 
inte var medvetna om statliga aktörers deltagande i diskussionen, vilket skapade oro. Vikten av 
tydlighet runt deltagande och förväntningar blev uppenbar. Detta är något som bör beaktas i 
framtida dialoger. 

Det integrerade arbetssättet med miljö/klimat och mänskliga rättigheter/demokrati och jämställdhet 
visar på övervägande goda resultat. Genom det regionala stödet har OHCHR tillsammans med 
UNICEF och UNEP tagit fram vägledande principer riktat till stater, civilsamhället, media, företag och 
unga i syfte att stärka barns och ungas rätt till en ren, hälsosam och hållbar miljö i ASEAN-regionen.67 
Med stöd från Sverige har UN ESCAP samarbetat med ASEAN för att ytterligare stärka integreringen 
av ett rättighetsbaserat angreppssätt för beslut inom miljöfrågor inom ”ASEAN-UN Plan of 
Action” (2021-2025).68 Raoul Wallenberginstitutet (RWI) utbildade 89 personer (domare, åklagare, 
poliser, advokater och MR-kommissioner) i att stärka rättighetsbärares möjligheter att utkräva 
ansvar från aktörer som bidrar till miljöförstöring och klimatutsläpp. Detta lade grunden till ett 
tvärinstitutionellt samarbete mellan rättsväsendet och MR-kommissioner.69  

För första gången anordnades ett Regionalt Forum för Miljörättsförsvarare med 291 deltagare från 
Asien och Oceanien i samarbete med ett flertal Sidapartner (OHCHR, UNEP, Forum Asia, AIPP, ERI). 
Ett antal rekommendationer antogs i syfte att öka medvetenhet bland beslutsfattare och den privata 
sektorn om miljörättsförsvarares utsatta position. Sidas samarbetspartner Forum Asia har också 
kunnat stödja 57 MR-försvarare och 18 familjer som blivit utsatta för hot genom evakuering och 
rättsstöd.70 

Flera samarbetspartner har arbetat med digital säkerhet och utvecklat nya digitala metoder för att 

kunna fortsätta att verka trots det krympande demokratiska utrymmet.71 Engage Media anordnade 

 

65 Insatsnummer 10836 OHCHR Asia Pacific Promote and Protect Human Rights 
66 Information om eventet finns publicerat här: https://www.u4.no/events/Thailand21. Bakgrundsstudien 
Integrity and water governance in the Mekong region: consequences for local communities in Lao, Cambodia, 
and Vietnam kommer att publiceras på U4s hemsida när den är kvalitetsgranskad, och delas med relevanta 
aktörer. 
67 https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2021/11/Childrens-Rights-to-Healthy-Environment_Child-
friendly-Brief.pdf  
68 Insatsnummer 14833, ESCAP Summary Asssessment of Access Rights ASEAN 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-
documents/ESCAP%20Summary%20Asssessment%20of%20Access%20Rights%20ASEAN.pdf and ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights AICHR-FYWP-2021-2025-approved-at-53rd-AMM_for-
web.pdf 
69 Insatsnummer 51020162, RWI, Progress report 2020 
70 Insatsnummer 10896, Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) Annual Narrative 
Report 2020 (submitted in 2021) p 8 
71 Insatsnummer 10896, Forum Asia Report: Human rights defenders in Asia prevail amidst worsening trends of 
violations and human rights implications of COVID-19, 30 June, 2021 

https://www.u4.no/events/Thailand21
https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2021/11/Childrens-Rights-to-Healthy-Environment_Child-friendly-Brief.pdf
https://bangkok.ohchr.org/wp-content/uploads/2021/11/Childrens-Rights-to-Healthy-Environment_Child-friendly-Brief.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP%20Summary%20Asssessment%20of%20Access%20Rights%20ASEAN.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/event-documents/ESCAP%20Summary%20Asssessment%20of%20Access%20Rights%20ASEAN.pdf
https://aichr.org/wp-content/uploads/2020/10/AICHR-FYWP-2021-2025-approved-at-53rd-AMM_for-web.pdf
https://aichr.org/wp-content/uploads/2020/10/AICHR-FYWP-2021-2025-approved-at-53rd-AMM_for-web.pdf
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t.ex. en virtuell filmfestival för mänskliga rättigheter efter militärregimens statskupp i Myanmar. 

Filmfestivalen ökade medvetenheten bland unga förändringsaktörer om frågor som rör mänskliga 

rättigheter på nätet, och nådde ut till över 30 000 människor.72 Internews projekt Earth Journalism 

Network (EJN) har utbildat över 10 000 mediaaktörer i regionen för att stärka deras kapacitet att 

bevaka miljö- och klimatfrågor på lokal nivå. Ett exempel är ett bidrag som möjliggjorde för en 

radiostation i Filippinerna att utbilda journalister så att dessa kunde rapportera om hur pandemin 

inverkar på urbefolkningars försörjningsmöjligheter.73  

Det regionala nätverket Asia Pacific Forum on Women Law and Development (APWLD) har under 

2021 utbildat sina medlemmar i hantering av säkra kommunikationsverktyg och hur man förvarar 

dokument digitalt på ett säkert sätt.74 Genom stöd från OHCHR, UN Women och UNESCO har ett 

trettiotal kvinnliga journalister också genomgått en längre utbildning inom digital säkerhet. Därtill har 

OHCHR vidareförmedlat stöd till organisationen Article 19, som genomfört fem säkerhetsutbildningar 

och gett löpande tekniskt stöd till lokala civilsamhällesorganisationer i Kambodja som arbetar med 

mänskliga rättigheter.75 

3.3.2. Stärkt kapacitet hos regionala aktörer att arbeta med mänskliga rättigheter och 
jämställdhet. 
 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen har gått delvis bakåt. Överlag har det skett en tillbakagång inom 
området mänskliga rättigheter och jämställdhet men under perioden har ändå viss positiv utveckling 
rapporterats på regional nivå. 

Våld mot kvinnor och hbtqi-personer76, kvinnors åtnjutande av medborgerliga och politiska 
rättigheter samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)77 är områden där utvecklingen 
går i fel riktning. Värdekonservativa strömningar försvårar för kvinnoorganisationer att verka.78 
Exempelvis har militären i Myanmar utövat våld mot kvinnliga MR-försvarare som taktik för att tysta 
oliktänkande och upprätthålla sin makt. Migranters utsatta position har förvärrats ytterligare till följd 
av pandemin genom ökad främlingsfientlighet, exkludering och ökad risk för könsbaserat våld.79 
Försvarare av mänskliga rättigheter i regionen arbetar under ökat säkerhetshot.80 Av de 227 
miljörättsförsvarare som mördades under 2020, kom ungefär en tredjedel från Asien och 
Stillahavsregionen.   

Trots dessa utmaningar har vissa framsteg skett under det senaste året. Det mongoliska parlamentet 
stiftade 2021 en nationell lag för att skydda MR-försvarare och under 2021 antog det regionala 

 

72 Insatsnummer 12006, EngageMedia https://engagemedia.org/2021/myanmar-tech-tales/  
73 Insatsnummer 11629, Earth Journalism Network, Final Evaluation EJN Asia-Pacific Phase I 22 June 2021 s 9 
74 Insatsnummer 10592, APWLD Annual Report 2020, UM 2017/09286-864.4.2 
75 Insatsnummer 10836 OHCHR Annual Report 2020  
76 Instasnummer 13787 UNDP BLIAP Narrative rapport 2020 (2021), s 5 
77 Insatsnummer 10592, APWLD, email 18 Januari 2022 
78 UNFPA Asiapacific https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/covid-19-and-violence-against-women-
evidence-behind-talk  
79 Nordic Consulting Group Support for development of new strategy for Asia and the Pacific 2021-2025, s. 17 
80 Frontline defenders 2020 Global report, p 29 

https://engagemedia.org/2021/myanmar-tech-tales/
https://asiapacific.unfpa.org/en/publications/covid-19-and-violence-against-women-evidence-behind-talk
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                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

18 

nätverket för nationella MR-instutioner, Asia Pacific Forum (APF), en handlingsplan som omfattar 
regionala och nationella åtgärder för att skydda MR-försvarare i regionen.81 

 

Relevans  

 
Insatsportföljen har 31 insatser som bedöms bidra till strategimål 2.2. Av dessa bedöms det att 81 % 
troligen eller mycket troligen kommer nå sina uppsatta mål. 

Huvuddelen av insatserna har avtal med multilaterala organisationer (26 %), regionala mellanstatliga 
organisationer (10 %) och civilsamhällesorganisationer (35 %). De övriga aktörerna består främst av 
forskningsnätverk och universitet. 

Insatserna bidrar till målet genom normativt arbete och påverkansarbete på global, regional och 
nationell nivå, samt organisations- och kapacitetsutveckling på regional och nationell nivå både för 
ansvarstagare och rättighetsbärare. Portföljen har en bred ansats och inkluderar stöd till olika 
grupper som marginaliseras och utsätts för diskriminering (t.ex. kvinnor, journalister, 
miljörättsförsvarare, parlamentariker, hbtqi-personer och migranter). Sida bedömer att portföljen är 
relevant för att bidra till en förändring i linje med strategimålet och svara mot regionens behov och 
utmaningar.   

Sverige har under året stöttat samarbetspartner i de omställningar som krävts för att hantera de 
ökade utmaningar som pandemin förorsakat. Bland annat gick stöd till IOM-CREST, OHCHR och Earth 
Journalism Network för att stärka journalister och migranters utsatta situation som en konsekvens av 
covid-19-pandemin. 

Samarbetspartnern APWLD har under året rapporterat om medarbetares utsatthet (psykisk och 
fysisk hälsa) till följd av pandemin. Med stöd från Sverige har organisationen kunnat vidta åtgärder 
och ställa om sin verksamhet till att vara en hybridarbetsplats för att minska personalens utsatthet.82 
En annan utmaning som många partners i portföljen vittnar om är svårigheterna att nå ut till mindre, 
lokala gräsrotsorganisationer utanför storstäderna under pandemin.83 Kärnstöd från Sverige har dock 
möjliggjort detta under pandemin när kontexten snabbt förändrats. Genom programmet ”Access to 
Justice for Women” (OHCHR, UN Women, ICJ), har åtgärder gjorts för att förbättra situationen för 
kvinnor som utsatts för könsbaserat våld i hemmet. Detta genom att rättsväsendet kunnat vidta 
åtgärder för att genomdriva skyddsmekanismer i övergången till digital rättskipning (virtuella 
utfrågningar av kvinnor som utsatts för våld i hemmet).84 I Filippinerna har programmet även utbildat 
frihetsberövade kvinnor och fängelsepersonal om de intagnas rättigheter, vilket lett till att många av 
de intagna kvinnorna fick tillgång till advokatstöd.85 

Kvinnliga journalister är särskilt utsatta för sexuella trakasserier, något som ökat i regionen. I Vietnam 
har organisationen Fojo i samarbete med UNESCO tagit fram en praktisk vägledning för arbetsgivare 
och anställda på informationsministeriet.86 

IOM-CREST arbetar med att förbättra migrantarbetares arbetsvillkor, vilket bl.a. resulterat i att 
sammanlagt 19 företag utvecklat riktlinjer för etisk rekrytering med syfte att skydda 

 

81 Insatsnummer 10896, FORUM-Asia Report: Human rights defenders in Asia prevail amidst worsening trends 
of violations and human rights implications of COVID-19, 30 June, 2021 
82 Insatsnummer 10592 APWLD, narrative report 2020 
83 Insatsnummer 10896 Forum-Asia Annual Narrative Report 2020, s 8 
84 UN Women årsrapport 2020 (2021) 
85 WA2J Brief, April – November 2021, Enhancing Women’s Access to Justice in Asia Pacific 
86 Insatsnummer 51020082, Fojo, Final Report, Oct 2016-Aug 2021 
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migrantarbetares situation. En av grundprinciperna är att företagen, och inte migranterna, står för 
rekryteringskostnaderna.87 

Med syfte att främja hållbara investeringar, dvs. att pengar styrs mot mer hållbara verksamheter, 

miljömässigt och socialt, arbetar programmet Fair Finance Asia för att banker och finansiella 

institutioner i högre utsträckning ska följa de s.k. Environment, Sustainability and Governance (ESG) 

principerna. 2020 granskades 44 banker utifrån kriterierna i Fair Finance Guide och även om mycket 

återstår har konkreta framsteg påvisats. Flera japanska banker har t.ex. begränsat sin utlåning till 

kolprojekt och börjat inkludera bedömningar av arbetsvillkor och arbetstagares rättigheter i sina 

investeringsbeslut. I Vietnam finns exempel på banker som antagit policys mot penningtvätt och 

ökad transparens.88  

3.4 Stödområde 3: Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
i Kambodja.  

3.4.1. Förbättrad kapacitet för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter, 
samt att stärka demokrati och rättsstatens principer. 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen fortsätter att gå bakåt. Ett hinder för stärkt demokrati är att den 
politiska eliten försvarar sina intressen, med stöd av näringsliv och säkerhetssektorn. Den storskaliga 
korruptionen och en icke hållbar utvinning av naturresurser bidrar till att bevara systemet. 
Kambodjas konfliktfyllda moderna historia samt en kultur och tradition som å ena sidan framhåller 
respekt och hierarkier, och å andra sidan motverkar ifrågasättande och debatt, bidrar till passivitet 
och rädsla i stora befolkningsgrupper avseende den negativa utvecklingen de senaste åren. Den 
politiska ledningen hänvisar till tidigare konflikter och framhåller vikten av fred och stabilitet för 
utveckling och demokrati. Opposition och kritik, även från enskilda och civilsamhälle, ses som hot 
mot stabilitet. Lagstiftning och rättsväsende används som verktyg mot kritiska röster och förhindrar 
ansvarsutkrävande av staten.89  

Kraft för en demokratisk förändring finns i konstitutionen med grundläggande demokratiska 
principer och institutioner, däribland ett flerpartisystem. I ett kortare perspektiv, fram till 
parlamentsvalet 2023, bedöms förändringskraften i samhället inte vara tillräcklig för utmaning om 
regeringsmakten. Men ett parlament där fler än regeringspartiet är representerade är ett steg i rätt 
riktning. På medel och lång sikt kan förändringar såväl i samhället som inom regeringspartiet, där 
olika syn på framtiden uppges finnas, öppna för positiv demokratisk utveckling. 

Sammantaget ger detta en kontext där förutsättningarna för främjande av demokrati, mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer rymmer negativa faktorer. Samtidigt finns visst utrymme för 
förändringar och positiva krafter inte minst på sikt. Utbildningsnivån har ökat kraftigt över en längre 
tidsperiod. Befolkningen är relativt ung och stora grupper önskar se ett öppnare och mer 
demokratiskt samhälle. Över tid finns möjligheten att forma politiska alternativ till den nuvarande 
politiska eliten. 

Relevans  

 

87 Insatsnummer 10855 IOM-CREST, Midterm Evaluation of the Corporate Responsibility in Eliminating Slavery 
and Trafficking in Asia Project, Upendo Consulting Inc, July 18, 2021 
88 Insatsnummer 10573, Fair Finance, 2020 Narrative Report, March 2021, pages 9-13 
89 Article 19, https://www.article19.org/resources/cambodia-government-must-restore-fundamental-
freedoms/ 
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Insatsportföljen har 13 insatser som bedöms bidra till strategimål 3.1. Av dessa bedöms det att 62 % 
troligen eller mycket troligen kommer nå sina uppsatta mål. Huvuddelen av insatserna har avtal med 
civilsamhällesorganisationer (53 %) och multilaterala organisationer (27 %). De övriga aktörerna 
består bl.a. av svenska myndigheter, forskningsnätverk och universitet. 

Majoriteten av insatserna i strategiportföljen under strategiområde 3 bidrar både till strategimål 3.1 
och 3.2. Portföljen består av insatser som bidrar till bättre kapacitet för att respektera, skydda och 
främja mänskliga rättigheter hos nyckelaktörer i samhället – samt stärka demokrati och rättsstatens 
principer. Genom att skapa förutsättningar för civilsamhällesorganisationer att verka och driva 
påverkansarbete bidrar det svenska utvecklingssamarbetet till att motverka minskningen av det 
demokratiska utrymmet.  

Arbitration Council Foundation (ACF) är ett oberoende medlingsinstitut som har bidragit till 
ansvarsutkrävande i frågor kring arbetsrätt samt till att minska konflikter på arbetsmarknaden genom 
effektiv lösning av tvister, vilket bidragit till stärkandet av rättsstatens principer. Under 2021 har vissa 
utmaningar i tvistlösningen uppkommit p.g.a. covid-19, vilket har påverkat möjligheten till fysiska 
förhandlingar. Under 2021 har totalt 44 fall av kollektiva arbetstvister hanterats av ACF, i dessa 
utfärdades 37 skiljedomar. Andelen arbetstvister, som framgångsrikt löstes genom skiljeförfarandet, 
är 75 % med 22 302 målsägande. 181 individer representerade arbetstagarna vid förhandlingarna, 
varav 30 % var kvinnor.90 

OHCHR-Kambodja har under 2021 tillhandahållit tekniskt stöd och kapacitetsutveckling till statliga 
institutioner och rättsväsendet, samt gett stöd i olika former till det civila samhället och MR-
försvarare. Arbetet har bland annat bestått i dialog med myndigheter kring etniska minoriteters land- 
samt medborgerliga rättigheter och har lett till att en tvångsförflyttning av 1 000 familjer kunde 
avvärjas samt att naturaliseringsprocessen för individer tillhörande minoritetsgrupper kunde inledas. 
I Preah Sihanoukprovinsen stoppades vräkningen av 168 familjer som bott i en informell bosättning 
där sedan 1990-talet. I brist på en hållbar lösning betraktas dock gruppen fortfarande som mycket 
sårbar. I februari 2021 utvecklade en grupp initierad av OHCHR, tillsammans med medlemmar i FN-
familjen, en uppförandekod för statliga covid-19-karantänscenter med miniminormer för säkra 
platser för kvinnor och barn, som godkändes av hälsoministeriet. Detta efter att myndigheterna 
meddelat att 30 000 fabriksarbetare, främst kvinnor, skulle omfattas av en 14-dagars obligatorisk 
statskontrollerad karantän. OHCHR:s arbete under 2021 har haft en tydlig prägel av att förebygga 
konflikt samt säkerställa respekt för mänskliga rättigheter under pandemin.91 

Under året bidrog Diakonias program i Kambodja bland annat till att utsatta samhällen, arbetare och 
människorättsförsvarare fick tillgång till juridiskt, socialt och tekniskt stöd för att kunna fortsätta sitt 
arbete för demokrati och mänskliga rättigheter i Kambodja. Tillsammans tog de sig an 691 nya 
rättsfall, gav juridiskt stöd till 44 347 familjer och individer och såg till att 1 214 kollektiva rättsfall 
refererades till myndigheter.92 Diakonias program har även gett stöd till lokala plattformar för dialog 
kring jämlikhet och könsroller, ett effektivt stöd för att bidra till jämlikhetsarbetet inom patriarkala 
system genom normativ dialog och därigenom bidra till ökad förståelse för könsroller samt minskat 
könsrelaterat våld på lokal nivå.93 

 

90 Insatsnummer 101816, Arbitration Council Foundation (ACF) korta sammanfattning av resultaten, daterad 
den 20 januari 2022. 
91 Insatsnummer 13456, SG’s report on the Role and achievements of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights in assisting the Government and people of Cambodia in the promotion and 
protection of human rights, s. 2-13 
92 Insatsnummer 13627, Diakonia, Annual Narrative Report 2020, s. 13.  
93 Insatsnummer 13627, Diakonia, Travel Report 21 February 2022. 
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3.4.2. Stärkta förutsättningar för ansvarsutkrävande, ökad transparens inklusive fria och 
oberoende medier samt minskad korruption. 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen fortsätter att vara negativ. Oberoende journalister och medieaktörer 
är utsatta för hot och trakasserier och självcensuren är hög. Aktörer som står regeringen och CPP 
nära ges fördelar och används flitigt som regeringens kommunikationskanal. Samarbetspartner 
vittnar om trakasserier, mot personer, framför allt kvinnor, som engagerar sig och representerar 
lokalsamhällen, samt sexistiska trakasserier på sociala medier av kvinnliga ledare av 
civilsamhällesorganisationer. Den utbredda korruptionen är ett centralt hinder för hållbar utveckling. 
Korruptionen genomsyrar de kambodjanska institutionerna på alla plan, vilket undergräver 
demokrati, god samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.94  

Relevans  

 
Insatsportföljen har 11 insatser som bedöms bidra till strategimål 3.2. Av dessa bedöms det att 70 % 
troligen eller mycket troligen kommer att nå sina uppsatta mål. Huvuddelen av insatserna har avtal 
med civilsamhällesorganisationer (46 %) och multilaterala organisationer (31 %). De övriga aktörerna 
består bl.a. av svenska myndigheter, forskningsnätverk och universitet. 

Fokus är på öppenhet och transparens samt ansvarsutkrävande genom att arbeta med media och 

journalister, mot anti-korruption samt för att påverka ungdomars möjligheter och kapacitet att delta 

i diskussioner som påverkar deras framtid. I en kontext där det demokratiska utrymmet under det 

senaste året minskat successivt har det varit viktigt att hitta ingångar för påverkan hos ansvarstagare 

genom att skapa utrymme för dialog och öka förståelse mellan olika aktörer i samhället. Genom att 

bidra med teknisk kunskap, mötesforum och rättsstöd skapas förutsättningar för ansvarsutkrävande. 

Förtroendet mellan staten och medborgare är en grundläggande förutsättning för att nå målet vilket 

majoriteten av insatserna inom stödområde tre bidrar till. Flera av insatserna under målområdet 

inleddes under 2021, vilket gör att resultaten ännu är på aktivitetsnivå.  

Skatteverket har under rapporteringsperioden bidragit till att utbilda det Kambodjanska 

skatteverkets (GDT) personal för att öka personalens förståelse för hur deras beteende, attityd och 

kommunikation påverkar förtroendet för myndigheten. GDT har genom dessa utbildningar också 

förstått vikten av att ta fram en kommunikationsstrategi för att myndigheten ska tala med ”en röst” 

externt. Denna insikt har resulterat i att en kommunikationsstrategi har tagits fram med hjälp av 

svenskt stöd. Genom att kommunicera varför man betalar skatt stärks transparensen, vilket skapar 

förutsättningar för att minska korruptionen. Med svenskt stöd har Kambodjanska skatteverkets 

webbplats blivit en mycket viktig strategisk kommunikationskanal. GDT har också med stöd av 

svenska Skatteverket lanserat en ny och modernare, mer användarvänlig, webbplats. Skattebetalare 

får nu mer uppdaterade svar och enhetlig information på sina frågor, vilket gör det lättare att 

uppfylla skattelagstiftningen. Detta är också ett viktigt steg för att säkerställa att alla skattebetalare, 

oavsett var man är bosatt, får samma, tydliga information.95 

Transparency International Cambodia (TIC) har under 2020 i samarbete med School of Governance i 

Phnom Penh, bidragit med utbildning av 32 (11 kvinnor) nyrekryterade lärare i god förvaltning och 

 

94 Transparency International Perception Index January 2022, Cambodia scores 23/100 and is on number 157 of 
180. 
95 Insatsnummer 13347, Partnership for Accountability and Transparency 2020-2022, Annual Progress Report 1 
January - 31 December 2020, utgivningsår 2021, sid 21. 
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hur man säkerställer jämställd service till medborgare. Dessa lärare ska ta vidare denna utbildning till 

tjänstemän på distriktsnivå. Dessutom har 188 (26 kvinnor) ombudsmän utbildats på distriktsnivå i 

hur man utför utredningar och förlikningar av fall/klagomål som anmäls av medborgare.96  

UNESCO har genom det svenska stödet under året stärkt samarbetet mellan ansvarstagare och 
rättighetsbärare i utformningen av en reformagenda för lagstiftning med syfte att främja 
yttrandefrihet så väl online som off-line. Tillsammans med informationsministeriet har man 
genomfört bl.a. ett historiskt forum om medieetik och journalisters säkerhet där media-
representanter, informationsministeriet, inrikesministeriet och justitieministeriet för första gången 
var samlade på ett möte.97  

BBC Media Action, genom projektet Space - Klahan9, informerar och engagerar unga genom att 

skapa innovativ media via TV och sociala medier med syftet att stärka ungdomars deltagande i sin 

egen framtidsplanering. Mellan maj och december 2021, hade plattformen över 1 042 000 följare via 

Facebook. Under samma period nådde man i genomsnitt ut till över 3 miljoner användare, samt 

engagerade över 600 000 Facebook-användare per månad. Sidan registrerade över 17,7 miljoner 

visningar och hade mer än 16,5 miljoner visningsminuter. 323 ungdomar (63,4 % kvinnor) 

engagerades i BBCMA:s aktiviteter. Inom ramen för mediestödet rekryterades totalt 22 

mediepraktikanter vilka utbildas av organisationens partners.98 Projektet som startade i maj 2021 

syftar till att skapa förutsättningar, kunskap och påverkan för ungdomars engagemang och 

åsiktsbildande.  

4. Implikationer 

I december 2021 fattade regeringen beslut om en ny strategi. Styrningen har inte förändrats i 
omfattande utsträckning, men fokus har förstärkts på några områden.  

Den regionala verksamheten  

Ett omfattande operationaliseringsarbete pågår i Bangkok avseende den regionala verksamheten för 
att slutföra en fattigdomsanalys och göra en portfölj- och gap-analys. Därefter påbörjas ett 
omfattande beredningsarbete för att nyttja den nya strategins ökade volym och det finansiella 
utrymme som skapats mot slutet av innevarande strategi. Det beräknas ta ett par år att fullt ut ställa 
om portföljen och svara upp mot den nya styrningen. Erfarenheter från strategigenomförandet 
2016–2021 och tidigare år utgör en utgångspunkt för omställningen. 

• Den integrerade ansatsen mellan miljö/klimat och DEMO/MR är ett svenskt mervärde och 
kvarstår som utgångspunkt i genomförandet av den nya strategin, men med möjlighet att 
stödja insatser som inte har den integrerade ansatsen i fokus, främst inom miljö/klimat. 

• Givet målformuleringarna i den nya strategin ser Sida ett ökat fokus på att i tllägg till policy- 
och kapacitetsutveckling inkludera genomförande, med en tydligare fattigdomskoppling, 
lokalt ägarskap, och konkreta resultat. Detta ställer krav på fler partnerskap med aktörer som 
kan agera brygga mellan det regionala och det nationella/lokala.  

• En ökning av verksamheten inom miljö/klimat/ biodiversitet planeras och en större andel av 
finansiella utrymmet kommer gå till detta område jämfört med 2021. 

 

96 Insatsnummer 13404,  Collective Action Against Corruption, Annual Report, January-December 2020, TIC, sid. 
17. 
97 Insatsnummer 12823, UNESCO utkast till resultatsammanfattning daterad 4 februari 2022. 
98 Insatsnummer 14000, BBC Media Action utkast till resultatsammanfattning, inskickad via e-post daterad den 
21 januari 2022.  
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• Geografiskt kommer verksamheten täcka hela Asien och Oceanien med flera insatser som 
sammanfaller med strategins geografiska täckning. Ett mindre antal insatser riktas specifikt 
mot Oceanien, gärna i samarbete med EU. Detta givet möjligheter till uppföljning. Samtidigt 
planeras ett visst fokus på ASEAN och mer specifikt Mekongregionen.  

• Den normativa dialogen planeras att stärkas och synergier kommer att sökas och förstärkas 
med ambassadens andra sektioner, men också med andra ambassader i regionen. 
Fokusområden för dialog är bl.a.inom feministisk utrikespolitik och avseende 
miljörättsförsvarare. Andra viktiga områden är plast, biodiversitet och klimat. Ev. 
instruktioner/positioner/underlag till demarcher mottages gärna med god framförhållning.  

• Covid-19-pandemin har haft, och kommer fortsätta ha stor inverkan på verksamheten och 

anpassningar av verksamheten fortsätter bland våra samarbetspartners. Beredningar av nya 

stöd försvåras också när vi inte kan besöka potentiella partners. Vi bedömer också att risken 

för korruption har ökat i ljuset av covid-19. Så snart reserestriktioner lyfts i regionen kommer 

uppföljning i fält prioriteras.  

• Möjligheter till ytterligare samarbete med EU analyseras. Det noteras att det finns 
utmaningar avseende dialog och samarbete i och med att det inte finns en tydlig ingång till 
EU vad gäller regionala TEI.  

Kambodja 

• Det är Sidas bedömning att Sveriges samarbetspartners i Kambodja trots kringskurna 
rättigheter och ett fortsatt begränsat demokratiskt utrymme kan bidra till strategimålet. 
Sveriges utvecklingssamarbete uppfattas som opolitiskt och skapar förutsättningar för 
långsiktigt och strategiskt arbete för det kambodjanska civilsamhället. Sverige har också 
bidragit till att utmana samarbetspartners att utveckla nya stöd inom ramen för den nya 
styrningen som har tydliga mål för att främja mänskliga rättigheter, demokrati och 
ungdomars deltagande. Insatsportföljen har utvecklats under 2021 i linje med den nya 
fokuserade styrningen och portföljen kommer strömlinjeformas ytterligare under 2022 i 
enlighet med den nya regionala strategin.  


