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Om strategirapporten – syfte och upplägg 

Strategirapportens syfte är att rapportera Sidas strategigenomförande till regeringen. 

Strategirapporten tjänar som underlag till vårsamråden med Utrikesdepartementet (UD) samt till 

Regeringskansliets (RK) resultatrapportering. Sida är avsändare och UD är målgrupp för och 

mottagare av strategirapporten.  

Vid sidan av strategirapporten redovisar Sida sin verksamhet till regeringen genom årsredovisningen. 

Strategirapporten går djupare och redogör för strategigenomförandet per strategimål för varje 

strategi och drar även framåtblickande slutsatser. 

Strategirapporten är utformad i enlighet med regeringens riktlinjer för strategier. Strategirapporten 

ska redovisa, analysera och bedöma resultaten av strategigenomförandet i förhållande till angivna 

strategimål1 samt redogöra för implikationer för det fortsatta strategigenomförandet. Vid behov ska 

rapporten redovisa förändringar i förutsättningarna för genomförandet. Det finns tre typer av 

strategirapporter: Strategirapport år 1, årlig strategirapport och fördjupad strategirapport.  

1. Strategirapport år 1 skrivs för strategiperiodens första år efter genomförd operationalisering. 

Rapporten sammanfattar slutsatser och redovisar resultat från genomförandet av föregående 

strategi (i de fall det finns en tidigare strategi). Denna strategirapport redogör även för den 

förändringsteori som ligger till grund för Sidas stöd inom strategin, centrala överväganden samt 

hur verksamheten ska genomföras och följas upp under strategiperioden. 
 

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

operationalisering genomförts.  
 

3. Den fördjupade strategirapporten skrivs näst sista året av strategin efter att en fördjupad 

översyn genomförts. Rapporten redogör för slutsatserna från den fördjupade översyn av strategi-

genomförandet som sker en gång per strategi. Den fördjupade strategirapporten ska 

sammanfatta genomförandet av hela strategin hittills2 (bl.a. analys av resultat per strategimål) 

samt ge tydliga rekommendationer inför kommande strategiperiod. Den fördjupade 

strategirapporten utgör Sidas huvudtillfälle att lämna rekommendationer till regeringens 

anvisningar inför ny strategi.  

Strategirapporten är en lägesuppdatering av strategigenomförandet och bedömer resultat sedan den 

senaste strategirapporten. Strategirapporten bygger på det underlag som finns tillgängligt vid 

tillfället för strategirapportens framtagande (t.ex. rapportering, reserapporter, studier, 

utvärderingar, analyser och anteckningar från partnermöten).                                                                                                      

Kapitel 1 sammanfattar Sidas bedömning av strategigenomförandet per strategimål. Kapitel 2 ger en 

översikt av strategisammanhanget och beskriver den kontext (tematisk/geografisk) i vilken strategin 

genomförs. Kapitel 3 redovisar resultat från strategigenomförandet. Kapitel 4 redogör för eventuella 

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

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

Trafikljusen är ett signalsystem som sammanfattar och motiverar Sidas nulägesbedömning av 

strategigenomförandet. Olika aspekter av strategigenomförandet bedöms i strategirapporten för att 

ge en bild av trender i utvecklingen och relevansen av verksamheten. Bedömningen består av ett 

färgsatt trafikljus samt en motivering.  

Trafikljus för utvecklingstrend 

Grön: Utvecklingen går framåt Gul: Utvecklingen har ingen 

tydlig riktning 

Röd: Utvecklingen går bakåt 

I förhållande till 

strategimål/strategi går 

utvecklingen i kontexten 

framåt.  

I förhållande till 

strategimål/strategi har 

utvecklingen i kontexten ingen 

tydlig riktning.  

I förhållande till 

strategimål/strategi går 

utvecklingen i kontexten 

bakåt.  

Strategin och dess strategimål anger vad Sidas arbete ska bidra till under en angiven strategiperiod 

och utgör den huvudsakliga styrningen i strategigenomförandet. Trafikljusbedömning för 

utvecklingstrend används för att få en snabb uppfattning om utvecklingstrender i de kontexter och 

tematiska områden där Sida är aktiv.   

Sidas insatser och aktiviteter kan vara med och påverka utvecklingstrender inom de områden där vi 

är aktiva, men trender handlar om större, komplexa och långsiktiga förändringar på nationell, 

regional och/eller global nivå, där ett stort antal faktorer utanför Sidas kontroll inverkar på 

utvecklingen i kontexten. Effekten av Sidas arbete bedöms alltså inte i detta trafikljus. 

Trafikljus för portföljens relevans 

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

Portföljen svarar upp mot 

behoven i kontexten, 

strategins mål samt uppnår 

resultat enligt insatsernas 

mål.  

Portföljen svarar delvis upp mot 

behoven i kontexten, strategins 

mål samt uppnår resultat för en 

större del av insatsernas mål.  

Portföljen svarar inte upp mot 

behoven i kontexten, strategins 

mål och/eller uppnår inte 

resultat enligt insatsernas mål.  

Sida utvecklar och anpassar löpande strategiportföljerna för att upprätthålla en relevant och väl 

avvägd portfölj. Sida anpassar portföljen genom att förhålla sig till utvecklingsutmaningar i respektive 

kontext, aktuell styrning samt genom att säkerställa att insatser och aktiviteter bidrar eller förväntas 

bidra till resultat. Trafikljusbedömningen beaktar och utgår från dessa tre aspekter. 
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1. Slutsatser och bedömningar från genomförandet av 

föregående strategi  

• Resultaten av den verksamhet Sida finansierade under förra strategiperioden (2016–2020) 

har varit i huvudsak goda. Insatserna bedöms ha bidragit till målen i strategin, men det har 

skett i en svår regional kontext. En slutsats från föregående strategi är att genomförandet 

behöver vara mer fokuserat för att ge bästa möjliga utväxling och komplettera annat stöd. 

Insatsportföljen var under förra strategiperioden omfattande och alltför diversifierad. De 

tydliga synergieffekterna mellan våra insatser uteblev. Under andra halvan av förra 

strategiperioden genomfördes därför en konsolidering av insatsportföljen, där antalet 

insatser minskade ner till omkring en tredjedel.  

 

• Målsättningen med portföljen under de kommande åren är att intensifiera arbetet med att 

hitta synergier mellan insatser för att säkerställa att den verksamhet vi finansierar har 

förutsättningar att göra så stor skillnad som möjligt för vår målgrupp. I första hand kommer 

denna ambitionshöjning till uttryck vad gäller miljö- och klimatperspektivet. Sida kommer 

från 2022 ha utökade personalresurser att särskilt integrera detta perspektiv i all 

verksamhet. 

 

• Samtliga stödområden från den föregående strategin har behållits, med vissa modifieringar, i 

den nya strategin. Inom stödområdet Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens 

principer samt jämställdhet utgör ett jämlikt samhälle med fokus på kvinnors och flickors 

egenmakt, deltagande och inflytande ett separat mål i den nya strategin. Detta kommer att 

ge oss förutsättningar att driva denna fråga med ett ökat fokus. Jämställdhetsperspektivet 

ska även i det fortsatta arbetet integreras genomgående i hela portföljen och ingå i dialogen 

med våra partner. Den nya strategin innehåller en fortsatt prioritering på stödområdet 

inkluderande hållbar ekonomisk utveckling, inklusive satsningar på innovativa lösningar och 

samarbeten. Verksamheten inom stödområdet Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling 

och hållbart utnyttjande av naturresurser ska fortsätta, med skydd och restaurering av 

biologisk mångfald som en viktig del. Därutöver innehåller den nya strategin två nya 

stödområden, Fredliga och inkluderande samhällen samt Fredlig utveckling i Jemen. Det förra 

syftar till att stärka konfliktlösning i regionen på fredlig väg, och har tydliga synergier med 

övriga regionala stödområden. Det senare möjliggör ett bilateralt arbete med Jemen, utifrån 

tre strategimål avseende fredlig utveckling, respekt för mänskliga rättigheter samt tillgång till 

grundläggande samhällstjänster och främjande av hållbar utveckling. Inom båda dessa nya 

stödområden byggs nu upp en insatsportfölj från grunden. 
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Sidas bedömning av strategigenomförandet  
– en sammanfattning av den nya strategin 

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

Utveckling  Relevans 

Strategimål 1.1: Stärkt kapacitet hos institutioner, civilsamhälle och media       

Strategimål 1.2: Jämställt samhälle       

Stödområde 2: Inkluderande hållbar ekonomisk utveckling och regional 
handel 

     

Strategimål 2.1: Ekonomisk utveckling och regional handel      

Strategimål 2.2: Produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor      

Stödområde 3: Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart 
utnyttjande av naturresurser 

     

Strategimål 3.1: Begränsad klimatpåverkan och hållbar utveckling      

Strategimål 3.2: Gränsöverskridande naturresurser och skydd av mångfald       

Stödområde 4 Fredliga och inkluderande samhällen      

Strategimål 4.1: Förebygga, hantera och lösa konflikter på fredlig väg      

Stödområde 5 Fredlig utveckling i Jemen      

Strategimål 5.1: Förutsättningar för fred, inkluderande dialog       

Strategimål 5.2: Stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna      

Strategimål 5.3: Grundläggande samhällstjänster och hållbar utveckling      

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
2 425 MSEK  

Utbetalat belopp hittills:  
412 MSEK 

Antal insatser 2021 
26  

 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Utvecklingen i regionen har under de senaste åren generellt varit tydligt negativ. Libanon genomgår 

den största krisen på decennier och står inför en humanitär kris. I Tunisien, vars utveckling tidigare 

var försiktigt positiv, hotas demokratin i grunden. Kriget i Jemen har under året intensifierats med 

utsatthet och fattigdom för befolkningen som följd, inte minst för de i närhet till konfliktens 

frontlinjer.  
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Både fattigdom och ojämlikhet har ökat betydligt i regionen. Andelen undernärda i de arabiska 

länderna har ökat med drygt 15 % sedan 2014 och med över 90 % sedan 2000.3 Mellanöstern och 

Nordafrika, MENA, är idag den minst jämlika regionen i världen, där den rikaste tiondelen av 

befolkningen står för 58 % av inkomsterna.4  

Pandemin har medfört betydande påfrestningar under de senaste två åren. Omfattande 

skolnedstängningar riskerar medföra kraftigt försämrad utbildning för miljontals barn och unga. 

Minskade försörjningsmöjligheter har slagit hårdast mot redan utsatta grupper, framför allt kvinnor. 

Bristen på jämställdhet har ökat med omfattande könsbaserat våld och diskriminering såväl som 

skillnader i makt, inflytande och tillgång till resurser mellan män och kvinnor.5  

Situationen vad gäller respekt av mänskliga rättigheter är fortsatt svår och präglas av repressiva 

regimer, omfattande korruption och ett krympande utrymme för civilsamhället att verka i.  

Skapandet av nya arbetstillfällen sker inte i den takt som behövs för att möta en växande befolkning 

och ungdomsarbetslösheten har under senare år stigit från redan höga nivåer. Utan hopp om att 

kunna leva ett anständigt liv bland den stora andelen unga människor i regionen finns grogrund för 

politisk och social instabilitet och omfattande migration. 

Klimatförändringar förutses drabba regionen oproportionerligt hårt med risk för ökade konflikter, 

migrationsströmmar och fördjupad fattigdom. Under 2021 blev utmaningarna inom energi- och 

vattenförsörjning än tydligare, vilket i sin tur aktualiserar frågor om livsmedelstrygghet och 

kopplingen mellan klimat och säkerhet i regionen.  

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Det sammantagna internationella biståndet (Official Development Assistance, ODA) till MENA-

regionen har ökat markant under de senaste tio åren efter den arabiska våren. Konflikter, krig och 

geostrategiska intressen är bidragande orsaker men också det omfattande humanitära behovet till 

följd av framför allt konflikter. Regionens andel av det globala biståndet har fördubblats från ca 9 % 

till 18 %. De största givarna till MENA-regionen under 2019 var Turkiet, EU, och USA.6 Sveriges andel 

av det totala biståndet till MENA uppgick till 0,86 % under 2019.7 Karaktären av biståndet till flera av 

länderna i MENA-regionen har förändrats. Den svåra humanitära situationen i Jemen och Syrien har 

lett till att merparten av biståndet till dessa länder är humanitärt bistånd.8  

Med ett regionalt fokus begränsas Sidas förutsättningar för deltagande i givarsamordning på 

landnivå. Sveriges i princip unika roll som givare med bred regional ansats medför att vi inte sällan 

blir en dominerande eller ensam givare.  

 
3 FAO, Near East and North Africa – Regional Overview of Food Security and Nutrition 2021: Statistics and 
Trends, 2021,  s. 1. Observera att i rapporten ingår ett antal länder som inte omfattas av vår regionala strategi. 
4 World Inequalities Report 2022, s. 11. 
5 UN Women, Arab States COVID-19 and Gender Equality, 2020. 
6 Det sammanlagda ODA från Norden till MENA är betydande, placerar Norden som 8:e största givaren till 
MENA i världen enligt DAC. 
7 OECD/DAC (https://stats.oecd.org/). 
8 OECD DAC (Aid at a glance). 

https://stats.oecd.org/
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En nära samverkan med Svenska dialoginstitutet för Mellanöstern och Nordafrika är under 

utvecklande. Samarbetet kan förväntas skapa förutsättningar för större svenskt genomslag i 

regionen, i synnerhet inom miljö och klimat, fred och säkerhet samt jämställdhet.  

EU:s bistånd till regionen är betydande, inte minst inom ramen för Södra grannskapet. Sida har 

deltagit i planeringen för det regionala initiativet (TEI, Team Europe Initiative) ”Jobs through Trade 

and Investment” som har påbörjats under året under ledning av Kommissionen.   

Vad gäller verksamheten i Jemen sker en kontinuerlig dialog med övriga givare, inklusive EU, många 

av dem baserade i Amman. En samfinansierad insats tillsammans med EU förbereds inom 

resiliensområdet. Insatsen bygger på en tidigare samfinansiering mellan Sidas humanitära enhet och 

EU, ERRY II. Inom ramen för den kommande insatsen avses en gemensam dialog gentemot 

nyckelaktörer föras. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier och aktörer 
 

Det finns ett flertal beröringspunkter mellan MENA-strategin och andra svenska strategier, 

huvudsakligen den Humanitära strategin och Syrienkrisstrategin men även de bilaterala Irak- och 

Palestinastrategierna. Nedan anges några centrala exempel: 

- Humanitära strategin: En betydande del av Sidas humanitära stöd går till kriser i MENA-

regionen, framför allt Jemen och Syrien. I synnerhet vad gäller arbetet med Jemen sker 

ett nära samarbete med gemensam uppföljning, analys och informationsdelning. 

- Syrienkris-, Irak- och Palestinastrategierna: Strategierna är delvis överlappande med 

MENA-strategin, såväl tematiskt som geografiskt. I vissa fall ges stöd till samma part 

under flera av strategierna, t.ex. International Media Support och Kvinna till Kvinna. 

Informationsutbyte och samordning sker löpande mellan strategigenomförarna. 

- Strategin för hållbar fred: Uppföljning av insatsen ”Yemen Peace Support Facility” är 

delegerat till ambassaden i Amman, och berörda handläggare har samarbetat löpande 

under året med uppföljning av facilitetens stöd till fredsansträngningarna liksom FSO 

Safer.  

- Globala strategin för demo/MR: Ett antal stöd till regionen sker under denna strategi, i 

några fall med samma partner. Informationsutbyte och samordning av t.ex. rapportering 

och årsmöten har skett under året. 

- Globala strategin för hållbar ekonomisk utveckling: Ett antal projekt och insatser 

genomförs i regionen, bl.a. Water and Energy for Food (WE4F), som även finansieras av 

globala strategin för hållbar miljö. 

3. Slutsatser från operationalisering 

3.1 Förändringsteori 
 

MENA-regionen är den mest konfliktdrabbade regionen i världen med enorma ekonomiska, sociala 

samt miljö- och klimatmässiga utmaningar som inte kan adresseras av enskilda länder. Sverige kan 

bidra till lösningar och fattigdomsbekämpning om vi använder våra resurser, erfarenheter och 
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analyser strategiskt. I möjligaste mån bör fokuseras på transformativa och katalytiska insatser som 

kan skalas upp också av andra aktörer.   

Den förstärkning som teamet i Amman har fått genom två utsända handläggare på området miljö 

och klimat från januari 2022 innebär att ett initiativ har kunnat lanseras. Målsättningen är att 

accelerera vårt miljö- och klimatarbete i regionen med en integrerad ansats för att nå resultat för 

fattiga människor. Kopplingarna mellan de olika stödområdena ska analyseras närmare med 

utgångspunkt att stärka miljö- och klimatarbetet tillsammans med våra partner inom samtliga 

områden. Nya partner som arbetar tvärsektoriellt och regionalt och har ett innovativt angreppssätt 

ska sökas.  

Uppdraget är brett och det finns behov av att ytterligare prioritera och fokusera arbetet utifrån 

följande principer som bör vägleda i val av partner och insatser. 

- Ungdomars och kvinnors behov och delaktighet ska sättas i centrum 

- Regionalt mervärde ska finnas  

- Sveriges mervärde, resursbas och faciliterande roll ska beaktas  

Teamet strävar efter en portfölj där valet av partner för samtliga områden görs på basis av 

additionalitet för att nå resultat för fattiga människor i regionen.  Därtill kommer innovativa insatser 

där mobilisering av kapital för ”Building back better, greener and fairer” identifieras.  

Genom strategisk kommunikation och normativ dialog förstärks arbetet. Samarbete med ambassader 

i regionen ska intensifieras för att ytterligare stärka relationer till partner och fördjupa förståelsen för 

den regionala kontexten samt dess utmaningar. Ett nära samarbete med Dialoginstitutet förutses 

bidra till ett mer kvalitativt och informerat arbete. 

Förändringsteori för Strategimål 1.1: Stärkt kapacitet hos institutioner, civilsamhälle och media i syfte 

att främja demokratisk utveckling, samt ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens 

principer: Om civilsamhällets kapacitet att organisera människor, bedriva påverkansarbete samt att 

uppfylla sin ansvarsutkrävande roll stärks, om aktörer som verkar för demokrati och mänskliga 

rättigheter på olika nivåer och i olika länder får möjlighet till erfarenhetsutbyte och gemensamma 

initiativ, om lokala organisationer får tillträde till internationella mekanismer för påtryckningar för 

efterlevnad av åtaganden för mänskliga rättigheter, och om oberoende media stärks och 

institutioner får bättre kapacitet att tillgodose människors behov då skapas bättre förutsättningar för 

ökat deltagande, inflytande, demokratisk och fredlig utveckling samt ökad respekt för mänskliga 

rättigheter och rättsstatens principer. 

Förändringsteori för Strategimål 1.2: Ett mer jämlikt samhälle med fokus på kvinnors och flickors 

egenmakt, deltagande och inflytande: Om grundorsaker till bristande jämställdhet adresseras 

inklusive diskriminerande normer, värderingar och beteenden, om kvinnor och flickor får stärkt 

egenmakt och ges möjlighet till ett aktivt deltagande och inflytande och om institutioners kapacitet 

avseende jämställdhet stärks för att tillgodose allas rättigheter då skapas bättre förutsättningar för 

ett mer jämställt samhälle fritt från våld och förtryck. 
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Förändringsteori för Strategimål 2.1: Vidareutvecklad och fördjupad ekonomisk utveckling och 

regional handel: Om policyförändringar sker som skapar bättre förutsättningar för hållbar och 

inkluderande ekonomisk utveckling, regional ekonomisk integration och ökad tillgång till inhemska, 

regionala och globala marknader, om reformer sker som stimulerar till ökad produktivitet och 

inhemsk och regional konkurrenskraft, då skapas förutsättningar för vidareutvecklad och fördjupad 

ekonomisk utveckling och regional handel. 

Förändringsteori för Strategimål 2.2: Ökad tillgång till produktiv sysselsättning med anständiga 

arbetsvillkor, med beaktande av kvinnors och ungas situation på arbetsmarknaden: Om partnerskap 

med näringslivet etableras för inkluderande tillgång till affärsutvecklingsstöd, kapital, nätverk och 

bättre förutsättningar för företagande, om finansieringsformer utvecklas som stöder innovationer, 

nytänkande och grön omställning, om en social dialog mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivare, 

arbetstagare och offentliga institutioner) sker med syfte att främja anständiga arbetsvillkor för alla, 

om kvinnors och ungas potential till medverkan på arbetsmarknaden tas tillvara, då förbättras 

möjligheterna till ökad tillgång till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor. 

Förändringsteori för Strategimål 3.1: Stärkt motståndskraft mot klimatförändringar, begränsad 

klimatpåverkan samt en miljömässigt hållbar utveckling: Om regionalt samarbete på alla nivåer 

stärks för öka kunskap, höja beredskap och bygga resiliens kring miljö- och klimatutmaningar, och om 

incitament skapas för en omställning mot energisystem baserat på förnybar energi, om innovation 

och finansieringslösningar stöder denna utveckling, och om kvinnors och ungas potential att 

medverka tas tillvara, då skapas förutsättningar för stärkt motståndskraft mot klimatförändringar, 

begränsad klimatpåverkan samt en miljömässigt hållbar utveckling.   

Förändringsteori för Strategimål 3.2: Hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av 

gränsöverskridande naturresurser, och skydd och restaurering av biologisk mångfald: Om regional 

dialog och samarbete på alla nivåer stärks för att öka kunskap, förvaltningskapacitet och bygga 

resiliens kring gränsöverskridande naturresurser och biologisk mångfald och om kvinnor och ungas 

potential att medverka tas tillvara då skapas förutsättningar för hållbart nyttjande av 

gränsöverskridande naturresurser liksom skydd och restaurering av biologisk mångfald. 

Förändringsteori för Strategimål 4: Stärkt kapacitet och processer för att förebygga, hantera och lösa 

konflikter på fredlig väg, med beaktande av kvinnors deltagande: Om regionala processer för 

förebyggande av konflikter och konfliktlösning stärks och görs mer inkluderande, om kvinnor och 

ungdomar stöds så att de på ett meningsfullt och hållbart sätt kan engagera sig i dialog- och 

fredsinsatser för att förebygga, hantera och lösa konflikter, och om grundorsakerna till konflikter i 

regionen adresseras då kommer det på sikt att leda till fredliga och mer inkluderande samhällen. 

Förändringsteori för Strategimål 5.1: Förbättrade förutsättningar för en fredlig utveckling, med 

inkluderande dialog på olika nivåer: Om kvinnor, ungdomar och marginaliserade grupper har 

möjlighet att på ett meningsfullt sätt delta och påverka dialogprocesser på track 1-, 2- och 3-nivå och 

dialog främjas för att lösa konflikter på olika nivåer mellan olika intressenter, då kommer 

förutsättningarna för en inkluderande och hållbar fred förbättras. 

Förändringsteori för Strategimål 5.2: Stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna: Om rättsstatens 

grundläggande principer främjas, med ökat ansvarstagande, transparens, tillsyn, och om kvinnor, 

minoriteter, och särskilt utsatta grupper, inklusive främjare av mänskliga rättigheter, får skydd och 
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förbättrad tillgång till rättvisa, både under den pågående konflikten och på sikt, då kommer 

respekten för mänskliga rättigheter att öka, och förutsättningarna för en framtida hållbar fredlig 

utveckling i Jemen främjas. 

Förändringsteori för Strategimål 5.3: Ökad kapacitet att tillhandahålla grundläggande 

samhällstjänster och främja hållbar utveckling: Om kvinnor, unga och andra marginaliserade grupper 

har förbättrad tillgång till samhällstjänster, och drabbade samhällen har förbättrade hållbara 

möjligheter till stärkt livsmedelstrygghet och anställningsmöjligheter, tillgång till rent vatten och 

hållbart nyttjande av naturresurser, då kommer förutsättningarna för hållbar utveckling och 

fattigdomsreducering för de mest utsatta grupperna att öka. 

3.2 Genomförande 

Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt jämställdhet 

Jämställdhet och kvinnors egenmakt förblir en fortsatt prioritering. Insatser som utmanar 

diskriminerande sociala normer, värderingar och beteenden och som stärker kvinnors och flickors 

egenmakt och mänskliga rättigheter förväntas bidra till att skapa bättre förutsättningar för mer 

jämställda samhällen. Att engagera män och pojkar fortsätter att vara en central strategi för att 

främja jämställdhet och förebygga könsrelaterat våld.   

Klimatinitiativet inom området kommer att omhändertas genom dialog med existerande partner för 

att ytterligare integrera miljö- och klimatperspektivet. Inom mediestödet har ett sådant arbete 

påbörjats.  

Civilsamhället ska stärkas, med en klar koppling till gräsrotsnivån och inkluderande av 

marginaliserade grupper. Kvinnors och ungas organisering är central. Samarbetet förväntas bl.a. leda 

till i) stärkt kapacitet hos civila samhället med avseende på organisation, intern demokrati och 

arbetsmetoder, utveckling av regionala mekanismer och nätverk, ii) kvinnor och ungas stärkta 

ledarskap, inflytande och deltagande, iii) stärkt påverkansarbete och bredare stöd i samhället, iv) 

bättre möjligheter för civilsamhällesorganisationer att verka via internationella fora och v) ökat skydd 

och försvar av mänskliga rättigheter/förespråkare av mänskliga rättigheter. 

Stöd till oberoende media förväntas leda till stärkt professionalism, ökat oberoende och mer 

jämställd media, inklusive förbättrad undersökande journalistik, ökad säkerhet för journalister samt 

förbättrade affärsmodeller för aktörer inom mediasfären. Vidare förväntas stödet bidra till 

motverkande av desinformation samt ökad inkludering och representation av marginaliserade 

grupper i medieutbudet.  

I den mån det finns politisk vilja kan stöd till institutioner på lokal och nationell nivå avseende ökad 

kapacitet, jämställdhetsarbete, transparens (inklusive digitalisering) samt ökat ansvarstagande 

övervägas, t.ex. för regional samverkan och deltagandeprocesser.  

Insatser inom detta stödområde kan öka spänningar i samhället men de verkar för mer inkluderande 

och deltagande processer som på sikt bidrar till en fredlig utveckling. En konfliktkänslig ansats och en 

do no harm-analys utifrån jämställdhetsperspektivet är därför av särskilt stor vikt. 
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Inkluderande hållbar ekonomisk utveckling och regional handel 

Sida arbetar med förändrade regelverk och lagstiftningar för att främja en hållbar, diversifierad 

ekonomisk utveckling som lägger grunden för konkurrenskraftigt företagande och regional handel. 

Dessutom kommer mobilisering av investeringskapital, främjande av innovation och hållbart 

entreprenörskap, att prioriteras. Ambitionen är att företag ska växa hållbart, deras verksamhet 

formaliseras och gröna jobb och jobb med rimliga arbetsvillkor skapas under strategiperioden. En 

konfliktkänslig ansats ska prägla arbetet. Kvinnors ekonomiska egenmakt ska främjas. 

Sidas stöd för frågor relaterade till ekonomisk integration och handelskapacitet på policynivå och för 

handelsinfrastruktur fortsätter inom den befintliga programportföljen. För dessa insatser är ett 

politiskt engagemang i samarbetsländerna samt deltagande från privata sektorn viktiga 

utgångspunkter.   

Klimatinitiativet inom området kommer att omhändertas genom dialog med existerande partner där 

integrering av miljö- och klimatperspektivet stärks ytterligare.  Miljö- och klimatfrågor har i viss mån 

adresserats vad gäller gröna jobb, cirkulär ekonomi samt hållbar utveckling av havsresurser och detta 

arbete fortsätter och förstärks. Områden att särskilt beakta är innovation, hållbarhet (t.ex. grön 

teknik) och skapandet av nya gröna jobb. 

Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser 

En portföljanalys kommer att genomföras i syfte att identifiera luckor och möjliga nya partner, 

företrädesvis med verksamhet som täcker flera av strategins stödområden. Klimatinitiativet kommer 

att genomsyra detta arbete, liksom för de andra stödområdena.  

Utveckling av regionala institutioner och strukturer, civilsamhällesnätverk och plattformar för 

kunskapsuppbyggnad och förvaltning av gemensamma miljö- och klimatfrågor kommer att 

prioriteras. Ansvarsutkrävande och transparens kan främjas dels genom att institutioner i ökande 

grad tillåter civilsamhället att verka och bjuder in till dialog, dels om civilsamhällets förmåga att 

informera och organisera människor i dessa frågor stärks. Stödet kan inkludera kapacitetsutveckling 

för att förebygga, hantera och lösa konflikter relaterade till t.ex. nyttjandet av gränsöverskridande 

naturresurser.  

Stöd ska ges till främjande av regionalt samarbete inom förnybar energi, inklusive regelverk, 

innovationer samt investeringar genom innovativ finansiering och medverkan från den privata 

sektorn. 

Samarbete kring gränsöverskridande vattenresurser (hav och färskvatten) förutses till stor del bygga 

vidare på tidigare samarbeten inom området. Även känsligare och strategiska insatser, där Sverige 

har ett mervärde, kan inkluderas. Konfliktperspektivet inklusive konfliktanalyser för att identifiera 

grundorsaker till konflikt samt möjligheter till fredlig utveckling bör vägleda utformningen av 

insatser.  

Skydd och återställande av biologisk mångfald är ett delvis nytt område som kommer att utvecklas 

med utgångspunkt i en kartläggning som har genomförts av Sidas helpdesk. Ambitionen är att 

identifiera en ny insats och ta tillvara potentialen inom befintliga samarbeten. 
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Digitalisering kan bidra till att stärka rättighetsperspektivet t.ex. genom bättre tillgång till data och 

ökad transparens. Ny teknik som satelliter med GPS-data ger också nya möjligheter att övervaka 

naturresurser, såsom vatten. Även inom förnybar energi finns intressanta digitala tillämpningar som 

kan effektivisera användandet, driva innovation och samarbeten med privata sektorn.  

Fredliga och inkluderande samhällen 

Stödområdet är nytt. I samband med operationaliseringen identifierades följande ömsesidigt 

förstärkande prioriteringar: i) stärkt och mer inkluderande dialog för att förebygga, hantera och lösa 

konflikter, ii) kvinnors och ungdomars meningsfulla och hållbara deltagande i dialog och 

fredsbyggande för att förebygga, hantera och lösa konflikter, samt iii) integrering av dialog- och 

fredsbyggande arbete inom andra relevanta stödområden och insatser i den regionala MENA-

strategin för att bidra till stärkta synergier. 

Arbete med att identifiera insatser som bidrar till dessa prioriteringar pågår. En första beredning av 

stöd till Search for Common Ground med fokus på kvinnors och ungas meningsfulla deltagande i 

fredsbyggande i Levanten och Jemen kommer att genomföras under första kvartalet. Ambitionen är 

att under året även identifiera en eller flera möjliga insatser inom skärningspunkten miljö, klimat, 

fred och jämställdhet, som en del av den höjda ambitionsnivån inom ramen för klimatinitiativet. 

Målsättningen är att även identifiera en insats inom skärningspunkter fred och jämställdhet, med 

fokus på genomförande av agendan för kvinnor, fred och säkerhet. 

Portföljen förutsätts framför allt bestå av stöd till civilsamhällesorganisationer, men även stöd till 

multilaterala organisationer kan bli aktuellt. En vägledande princip för portföljens uppbyggnad är att 

stöd i främsta hand ska gå till organisationer som har en tydlig regional ansats. Möjlighet till små, 

strategiska och flexibla insatser kopplade till en viss kontext kan dock även övervägas som 

komplement. 

Fredlig utveckling i Jemen 

Stödområdet är nytt. Operationaliseringen har tagit sin utgångspunkt i vikten av att stötta särskilt 

utsatta grupper samtidigt som arbetet också måste bidra till att stärka samhällsstrukturer och system 

som på sikt kan främja en hållbar utveckling. Utifrån detta har arbetet med att identifiera ingångar 

och aktörer för att utveckla portföljen varit viktigt.  

Med undantag av sedan tidigare pågående regionala insatser inom främst stödområdet för 

demokrati och mänskliga rättigheter där två partnerorganisationer bedriver verksamhet i Jemen så 

fanns enbart en bilateral insats från den tidigare strategin. Frånsett detta byggs insatsportföljen upp 

från grunden. Diskussioner sker med andra givare, särskilt EU. Nära dialog med UD, FBA samt 

samarbete med Sida/Stockholm förutses. Två insatser som Sida tidigare finansierat under den 

Humanitära strategin samt Globala strategin för Fred, ERRY II och Peace Support Facility, kommer att 

tas vidare under den regionala MENA-strategin och i linje med Sidas trippel-nexus ansats. Under 

rapporteringsperioden beslutades att fortsätta stötta UNFPA:s arbete med att motverka 

könsrelaterat våld i Jemen med 30 miljoner kr. Insatsen motiveras utifrån verksamhet under 

strategimål 5.2 och 5.3.  

Under året har Sida återupptagit resandet till Jemen, vilket har varit betydelsefullt för både 

utformandet och uppföljandet av portföljen. Fortsatt resande och närvaro i fält bedöms som centralt 
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för att möjliggöra en tät dialog med partner och säkerställa att insatserna och stödet är välanpassat i 

den föränderliga kontexten. Konfliktkänslighet kommer vara avgörande för framgång och en viktig 

del i dialogarbetet med partner. En nära dialog förs med enheten för humanitärt bistånd. Resor och 

dialog med partner i Jemen används också som stöd för det humanitära engagemanget. 

Vad gäller återuppbyggnadsarbetet för att stärka motståndskraft och främja en hållbar och fredlig 

utveckling väntas FN-systemet och internationella civilsamhällesorganisationer utgöra viktiga 

ingångar för att stärka system, tillgång på möjligheter för utsatta samhällen och områden samt stärka 

ansvarstagande.  

Klimatinitiativet inom området kommer att omhändertas genom insatser inom hela stödområdet. Ett 

exempel på denna utökade ambition är det planerade ERRY-programmet via UNDP. Detta ökade 

fokus förväntas även kunna främja hållbarhets- och miljö/klimatkänslighet inom det svenska 

humanitära biståndet. 

Fördelning mellan stödområden  

Strategin anger att i genomsnitt 80 miljoner kr per år ska användas till stödområdet för Jemen under 

strategiperioden. Resterande anslag, ca 400 miljoner kr per år, fördelas mellan de fyra regionala 

stödområdena. Eftersom tre områden redan har uppbyggda portföljer, kommer utrymme initialt att i 

huvudsak tilldelas dessa tre. Stödområdena för fredliga och inkluderande samhällen samt Jemen är 

nya och kommer att byggas upp, vilket gör att utrymmet för dessa förväntas öka successivt. 

En multidimensionell fattigdomsanalys, MDPA, togs fram 2019. Denna analys planeras att revideras 

under året, med huvudsakligt fokus på effekterna i regionen av covid-pandemin samt en belysning av 

regionala skillnader vad gäller fattigdom. För Jemen planeras en första MDPA tas fram under året. 

Analyserna förväntas ge viktig vägledning inför uppbyggnaden av insatsportföljen under året. 

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

mnkr 

Antal 

insatser 

MENA2021b - Inkluderande hållbar ekonomisk utveckling och 

regional handel 

148,7 8,0 

MENA2021a - Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens 

principer samt jämställdhet 

124,0 11,0 

MENA2021c - Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart 

nyttjande av naturresurser 

103,4 8,0 

MENA2021e - Fredlig utveckling i Jemen 33,7 4,0 

MENA2021d - Fredliga och inkluderande samhällen 3,1 1,0 
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Tabell 3B. Utbetalade medel och antal insatser per globalt mål (Agenda 2030) 
2021. 

Mål Utfall 

mnkr 

Antal 

insatser 

5 - Jämställdhet 156,6 10,0 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 125,0 4,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 123,7 9,0 

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 90,0 3,0 

10 - Minskad ojämlikhet 39,1 3,0 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 37,0 2,0 

6 - Rent vatten och sanitet för alla 32,9 3,0 

12 - Hållbar konsumtion och produktion 15,0 1,0 

7 - Hållbar energi för alla 12,7 1,0 

14 - Hav och marina resurser 12,0 1,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 10,0 1,0 

3.3 Uppföljning 

Möjligheterna att fysiskt följa upp genomförandet av regionala insatser har sedan mars 2020 varit 

kraftigt begränsade på grund av pandemin. Därtill präglas flera av länderna i regionen av svåra 

säkerhetslägen och väpnad konflikt. Digitaliserade lösningar är utmärkta komplement till resor men 

på sikt riskerar utebliven fysisk uppföljning och dialog med partner och aktörer att i grunden försvåra 

det regionala arbetet.  

En kombination av fysiska besök, digital dialog och tredjepartsuppföljning kommer att sökas för att 

kontinuerligt anpassa och förbättra det regionala samarbetet utifrån den aktuella kontexten. 

Under året planeras åtta utvärderingar göras inom den befintliga portföljen, t.ex. avseende UN 

Womens regionala jämställdhetsprogram samt stödet till IMS. Dessa utvärderingar kommer att vara 

centrala i den fortsatta programmeringen, och ge Sida i övrigt värdefull information kring val av 

partner och modalitet. 

4. Resultatredovisning och implikationer 

4.1 Resultatredovisning för den nya strategin 
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Stödområde 1: Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt jämställdhet 

Strategimål 1.1: Stärkt kapacitet hos institutioner, civilsamhälle och media i 
syfte att främja demokratisk utveckling, samt ökad respekt för mänskliga 
rättigheter och rättsstatens principer 

     

Strategimål 1.2: Ett mer jämställt samhälle med fokus på kvinnors och flickors 
egenmakt, deltagande och inflytande 

     

 

Utvecklingstrend 

Den redan repressiva miljön i flera av länderna har ytterligare försämrats av åtgärder som införts i 

samband med pandemin. I flera länder har restriktioner införts som medfört inskränkningar av de 

mänskliga rättigheterna, inte minst vad gäller mötes-, yttrande- och rörelsefrihet. Förtryck i form av 

godtyckliga frihetsberövanden och smutskastningskampanjer av försvarare av mänskliga rättigheter 

har ökat ytterligare under året i hela regionen, även i länder såsom Tunisien, Libanon, Palestina, 

Marocko samt Jordanien.9 En tydlig minskning av antal givare som stödjer mänskliga rättigheter ökar 

trycket ytterligare på de få aktörer som fortsatt är verksamma i regionen. Under året har det även 

blivit mer riskabelt för organisationer att verka från Tunisien, som tidigare bedömts vara en relativt 

säker plats. Vissa har därför valt att flytta sina kontor till Europa. En ytterligare utmaning är att 

förmedling av finansiellt stöd till organisationer i regionen via banker har försvårats.  

Trots allt svårare förutsättningar att verka fortsätter civilsamhället att bedriva ansvarsutkrävande 

verksamhet, dock allt oftare från exil. 

Regionens civilsamhällesorganisationer har även i allt större utsträckning fått inflytande och 

genomslag i internationella forum. Nätverk bestående av lokala och internationella 

civilsamhällsorganisationer arbetar gemensamt med regionalt påverkansarbete och deras budskap 

når såväl nationella som internationella beslutsfattare. 

Civilsamhällsorganisationer arbetar även med att dokumentera kränkningarna av mänskliga 

rättigheter. Denna information har utgjort bevismaterial vid internationella rättsprocesser, bl.a. i 

Syrien, Palestina och Jemen.10 Digitaliseringen har även inneburit en möjlighet för fortsatt arbete 

över landsgränser, trots ökande övervakningsrisker.  

Trots civilsamhällets ansträngningar har utvecklingen avseende demokratisk utveckling samt respekt 

för mänskliga rättigheter samt rättsstatens principer förvärrats i flera av länderna under 2021. Den 

sammantagna utvecklingen för strategimålet anges därför som röd.  

MENA är alltjämt en av de minst jämställda regionerna i världen. Strukturell diskriminering liksom 
könsrelaterat våld är utbrett och förhindrar möjligheterna för kvinnor och flickor att förverkliga sin 
potential. Förhärskande negativa könsnormer och attityder bidrar till utbredd acceptans av 

 
9 Årsmöte 8 December 2021 EMHRF: UM2019/30943. 
10 Yemeni Archive | Yemeni Archive, Syrian Archive | Syrian Archive, Annual Reports (alhaq.org) 

https://yemeniarchive.org/
https://syrianarchive.org/
https://www.alhaq.org/monitoring-documentation/annual-reports
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könsrelaterat våld.11 Kvinnors deltagande i arbetslivet och i politiskt beslutsfattande är fortsatt 
mycket lågt. Sida bedömer att trenden vad gäller jämställdhet är röd. 

Portföljens utveckling 

Strategimål 1.1: Stärkt kapacitet hos institutioner, civilsamhälle och media i syfte att främja 
demokratisk utveckling, samt ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer 

I insatsportföljen under strategimålet ingår ett antal samarbeten med försvarare av mänskliga 
rättigheter. Dessa bedöms komplettera varandra väl, med ett gott samarbete mellan våra 
partnerorganisationer. Vårt stöd till dessa organisationer i regionen kommer öka under 2022, vilket 
är extra betydelsefullt då många andra givare minskar sitt stöd. Stöd till nationella institutioner sker i 
huvudsak genom ett stöd till regionalt samarbete mellan nationella valkommissioner. Genom stöd till 
oberoende media och aktörer som främjar mänskliga rättigheter stärks respekten för rättsstatens 
principer ur ett ansvarsutkrävande perspektiv.  

Euromedrights Foundation, EMHRF, rapporterar att ansökningar om stöd både från individuella MR-
försvarare och gräsrotsorganisationer under 2021 har ökat med 11 % och att behovet av 
skyddsrelaterat omedelbart stöd idag är mer jämnt fördelat över länderna i regionen jämfört med 
tidigare. Trots detta har EMHRF lyckats möta behovet tack vare deras långa närvaro i regionen som 
har lett till att samarbeten med både lokala och internationella civilsamhällesorganisationer byggts 
upp. Dessa samarbeten har lett till en större förmåga att kunna svara upp mot de ökade behoven av 
ansökningar om skyddsbehov.12     

Därutöver utgår stöd till regionalt valstöd som implementeras av UNDP. Programmet adresserar 
jämställdhetsfrågan genom att verka för samverkan mellan civilsamhället och institutioner kring 
kvinnors valdeltagande. Kapaciteten i Arab Network for Women in Elections har stärkts, regionala 
kampanjer lanserats och utbildningar inom jämställdhet har etablerats i Arabförbundets 
valstödsavdelning. Inom ramen för projektet lanserades även regionens första Arab Electoral 
Dictionary.13 Ordboken ger en sammanfattad och uppdaterad sammanställning av centrala begrepp 
och processer med specifika landexempel från regionen.  

IMS partner ARIJ (Arab Reporters for Investigative Journalism) fortsatte under året sitt arbete med 

stärkande av undersökande journalistik i arabvärlden. Ämnen som digitala skyddsverktyg, metoder 

för att bekämpa desinformation, effekter av utredningar av stater och samhälle, 

klimatförändringsrapportering, praxis för etisk journalistik, faktagranskningsmetoder, visselblåsarnas 

roll, inverkan av artificiell intelligens, samarbete kring gränsöverskridande utredningar och 

innovation behandlades bl.a. vid ett större forum med medverkande från drygt 60 länder.14   

Den befintliga portföljen för strategimålet bedöms vara fortsatt relevant, och anges därför som grön. 

 
Strategimål 1.2: Ett mer jämställt samhälle med fokus på kvinnors och flickors egenmakt, deltagande 
och inflytande 

 
11 UNWomen/UNODC Policy Brief: Gender-Sensitive police response in addressing violence against women and girls in the Arab States. 15 

augusti 2021, s. 1.  Gender-Sensitive Police Response in Addressing Violence Against Women and Girls (VAWG) in the Arab States | UN 
Women – Arab States 
12 EMHRF Årsmötesanteckningar 8 december 2021 UM2019/30943/AMMA-32. 
13 Annual Progress Report – Regional Electoral Support for Middle East and North Africa 
UM2018/24419/AMMA-55. 
14 International Media Support (IMS) MENA program 2016-2021 UM2019/32872/AMMA. 

https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/08/gender-sensitive-police-response-in-addressing-violence-against-women-and-girls-vawg
https://arabstates.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/08/gender-sensitive-police-response-in-addressing-violence-against-women-and-girls-vawg


                           STRATEGIRAPPORT ÅR 1 

 

 

17 
 

Insatsportföljen under detta strategimål består i första hand av två regionala program som 
implementeras av Kvinna till Kvinna respektive UN Women. Det första syftar till att stärka 
kvinnorättsorganisationer i fyra länder i regionen genom kapacitetsstärkande och nätverksskapande 
samt kommunikations- och påverkansarbete. Det senare programmet syftar till att uppnå en 
förändring av könsrollerna i MENA-regionen och omfattar aktiviteter i Egypten, Palestina, Marocko, 
Libanon, Tunisien och Jordanien. 

Kvinna till Kvinnas partner Ahel, är en kvinnoledd civilsamhällsorganisation baserad i Amman, som 

arbetar regionalt i MENA-regionen. Ahel utbildar och stödjer lokalt förändringsarbete. Kampanjen 

”Låt mig behålla min barndom” i Bekaadalen i Libanon organiseras av familjer, särskilt kvinnor som 

gifts bort som barn. Ahel har bistått dem under två år och rekryterade under 2021 även män som 

organisatörer och talespersoner. Genom kampanjen lyckades 55 barnäktenskap stoppas i det 

aktuella samhället. Kampanjen byggde upp aktivt engagemang emot barnäktenskap bland de syriska 

flyktingarna i Libanon, en grupp som tidigare varit tyst. Detta är ett exempel på den lokala 

samhällsutveckling som existerar i Libanon trots svåra politiska och ekonomiska förhållanden.15 

Vad gäller UN Women programmet har märkbara skillnader i både attityder och beteenden hos 
målgrupperna kunnat registreras. Det mest effektiva påverkansarbetet har uppnåtts genom att lyfta 
fram positiva exempel på personer som utmanar traditionella könsroller, särskilt genom samtal i 
hemmiljö med båda parter i ett hushåll samt hos universitetsstudenter. Resultat på institutionell nivå 
har uppnåtts, t.ex. bidrog verksamheten till att det libanesiska parlamentet antog en lag som från 
2021 kriminaliserar sexuellt ofredande på arbetsplatser. Vidare har nyskapande 
informationskampanjer avseende könsneutral tolkning av religiösa texter, mäns attityder kring våld 
mot kvinnor och obetalt hushållsarbete m.m. genomförts i regionen.16 

Jämställdhet som ett integrerat perspektiv inom den övriga insatsportföljen har utvecklats väl, i 
synnerhet inom insatserna som stödjer mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Dessa 
samarbetspartner har överlag prioriterat jämställdhet i sina strategier och implementeringsplaner. En 
samarbetspartner har genomfört en jämställdhetsrevision av hela organisationen som har slagit väl 
ut och lett till att ett flertal av rekommendationerna från revisionen nu är en del av organisationens 
långsiktiga förändringsplan.17  

Befintliga insatser under strategimålet bedöms relevanta, men ytterligare förstärkning av portföljen 
är önskvärd givet det skärpta fokus på jämställdhet som följer av den nya strategin. Relevansen anges 
därför som gul. 

 

Stödområde 2: Inkluderande hållbar ekonomisk utveckling och regional handel 

     Utveckling    Relevans 

Strategimål 2.1: Vidareutvecklad och fördjupad regionalekonomisk 
integration 

     

Strategimål 2.2: Ökad tillgång till produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor, med beaktande av kvinnors och ungas 
situation på arbetsmarknaden 

     

 
15 Kvinna till Kvinna MENA Program 2016-2022 UM2018/33125/AMMA. 
16 UM2018/34871/AMMAN-70. 
17 CIHRS Participatory Gender Audit, Final Report 30 juni 2021. UM2019/32883/AMMA-19. 
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Utvecklingstrend 

Fortsatt politisk och ekonomisk instabilitet präglar samhällsutvecklingen i regionen. De 
socioekonomiska utmaningarna i regionen är omfattande och mångdimensionella. Regionen 
fortsätter att vara världens minst integrerade vad gäller intra-regional handel, till stor del på grund av 
politisk instabilitet och icke-diversifierade ekonomier med svårigheter att konkurrera på en global 
marknad. Såväl övergripande regionala som nationella utmaningar har en negativ påverkan på 
hållbar utveckling i regionen. Pandemin har förstärkt redan enorma ekonomiska ojämlikheter mellan 
och inom länder och sårbarheten för de mest utsatta delarna av befolkningen. Arbetslösheten har 
skjutit i höjden och remitteringar har minskat. Prognosen är att den ekonomiska återhämtningen 
kommer att vara både svag och ojämn, med en BNP per capita som endast ökade med 1,1 % 2021 
efter att ha minskat med uppskattningsvis 5,4 % 2020.18 Mer än 40 % av befolkningen har inkomster 
under fattigdomsnivån och medelklassen ligger på ungefär 15 % av befolkningen sedan 2011.19 
Pandemin har också orsakat en kraftig brist på containrar som ger fortsatt negativa effekter på hela 
värdekedjor och ökar logistik- och transportkostnaderna i regionen. 

Den pågående ekonomiska och finansiella nedgången har negativa sociala konsekvenser, särskilt för 
unga människor, kvinnor, migrantarbetare och alla de som arbetar inom den informella sektorn. 
Turismsektorn och anslutande värdekedjor drabbas hårt, särskilt i länder där turismen utgör en stor 
del av BNP. Företag kommer inte åt kapital och marknader, delvis beroende på befintliga regelverk 
på nationell och regional nivå. Till detta kommer en ”braindrain” och migration från regionen på 
grund av brist på jobb. Med fattigdomsnivån som stiger avsevärt och ökande ojämlikheter växer en 
grupp "nya fattiga" fram som kommer att ha enorma svårigheter att ta sig ur fattigdomen.20 

De flesta länder i regionen har ratificerat ILO:s kärnkonventioner, men efterlevnaden brister. I 
regionen finns aktörer som kämpar för att upprätthålla arbetslagstiftningen och etablera en social 
dialog för arbetsrättsliga villkor. Konflikter på arbetsmarknaden och ett minskat demokratiskt 
utrymme för civila aktörer gör det dock svårare och mer riskfyllt att främja anständiga arbetsvillkor. 
Arbetstagarorganisationer har begränsade möjligheter att utöva sin verksamhet. Initiativ för sociala 
och arbetsrättsliga reformer inklusive kvinnors deltagande på arbetsmarknaden möter fortfarande 
mycket motstånd. Utvecklingstrenden för båda strategimålen bedöms därför som röd. 

 

Portföljens utveckling 

 

Strategimål 2.1: Vidareutvecklad och fördjupad regionalekonomisk integration 

Den befintliga portföljen bedöms vara i huvudsak relevant. Portföljen behöver dock kompletteras för 
att uppfylla strategins ambitioner för mobilisering av investeringskapital och främjande av 
innovation, entreprenörskap och produktiv hållbar sysselsättning. Sedan 2019 har Sida arbetat med 
IFC kring ett potentiellt finansiellt program (MENA BBB) som inkluderar en kreditgaranti.  
 
ARAC-programmet som implementerats med UNIDO gick in i en ny fas för att konsolideras till ett 
regionalt ackrediteringsorgan.  Programmet har hittills gett resultat bl.a. i form av utvecklad teknisk 
kapacitet för regional ackreditering av livsmedelslaboratorier. Det fortsatta programmet kommer att 
möjliggöra användning av infrastrukturen för ackreditering och digitalisera tjänsterna för 

 
18 MENA Economic How Economic and Health Fault Lines Left MENA Ill-Prepared (worldbank.org) 
19 Distributional Impacts of COVID-19 in the Middle East and North Africa Region (worldbank.org) 
20 Distributional Impacts of COVID-19 in the Middle East and North Africa Region (worldbank.org) 

https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-update-overconfident-how-economic-and-health-fault-lines-left-the-middle-east-and-north-africa-ill-prepare
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36618
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36618
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livsmedelsföretag.21 Det kan noteras att dagens ARAC-program har sitt ursprung i ett tidigare stöd i 
form av ett ITP-program.  
 
Samarbetet med UNDP inom PAFTA + syftar till att genomföra nödvändiga reformer inom 
Arabförbundet för att skapa förutsättningar för en tullunion i regionen, och därigenom stimulera 
handel inom regionen. Under 2021 bidrog verksamheten till bättre förutsättningar att digitalisera 
utfärdandet och hanteringen av ursprungsmärkningar samt ökad kunskap kring hur myndigheternas 
gränskontroller kan öka risken för korruption.22 
 

Strategimål 2.2: Ökad tillgång till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, med 

beaktande av kvinnors och ungas situation på arbetsmarknaden 

 

Den befintliga portföljen bedöms vara i huvudsak relevant. Under 2021 undertecknades 
kostnadsförlängningar och nya programfaser för att kunna få mätbara resultat från 
handelsrelaterade insatser för jobbskapande och social dialog för anständiga arbetsvillkor. 
Ansträngningar har också gjorts för att stärka integrationen av miljö- och jämställdhetsperspektiven i 
dessa program.  

UN Women och ILO:s gemensamma program syftar till att stödja nationellt arbete med mer jämställd 
lagstiftning och handlingsplaner på arbetsmarknaden samt stärkande av de relevanta 
institutionernas kapacitet att implementera dessa. Programmet nådde även ut till den privata 
sektorn för att främja kvinnors roll på arbetsplatsen, marknaden och i samhället. Även stereotypa 
normer kring det obetalda arbetet i hemmet har adresserats. År 2021 utgick stöd inom programmet 
med syfte att mildra effekterna av pandemin bland kvinnliga anställda och entreprenörer.23   
 

Stödområde 3: Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling och hållbart nyttjande av naturresurser 

     Utveckling    Relevans 

Strategimål 3.1: Stärkt motståndskraft mot klimatförändringar, 

begränsad klimatpåverkan samt en miljömässigt hållbar utveckling 

     

Strategimål 3.2: Hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av 
gränsöverskridande naturresurser, och skydd och restaurering av 
biologisk mångfald 

     

 

Utvecklingstrend 

MENA är en av de värst drabbade regionerna av klimatförändringar men samtidigt sämst rustade för 

att hantera dessa. Uppvärmningen i regionen är dubbelt så hög som det globala genomsnittet och år 

 
21 UM2019/08417-39. 
22 UM2020/11092/AMMA  
23 UM2019/07247 – 17. 
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2050 förutspås den nå 4 grader över 1,5-gradersnivån.24 Extrema klimatförhållanden riskerar att göra 

många städer i regionen obeboeliga innan seklets slut.25  

Det finns dock även positiva trender i regionen. Världens största och mest effektiva solenergiprojekt 

finns nu i Saudiarabien, Abu Dhabi och Dubai och länder i hela regionen, särskilt Egypten, Jordanien 

och Marocko, har byggt betydande kapacitet inom förnybar energi. År 2021 planerades cirka 98 GW 

ny produktionskapacitet med förnybar energi i hela regionen.26 Vidare har samtliga länder i strategin, 

med undantag för Libyen, framtagit nationella klimatplaner i enlighet med Parisavtalet.27 Ett exempel 

är Jordanien som har utlovat ett mer ambitiöst klimatåtagande genom att minska utsläppen med 

31 % jämfört med det tidigare målet på 14 % fram till 2030.28  

Regionen kommer att vara värd för FN:s två kommande klimatkonferenser COP27 och COP28, i 

Sharm El Sheikh år 2022 respektive Dubai 2023. Detta är viktiga mötesplatser för att driva regionens 

klimatfrågor framåt, liksom för erfarenhetsutbyte med andra delar av världen.  

Sidas bedömning är att utvecklingstrenden för strategimål 3.1 inte är entydig och värderas därför till 

gul. 

Situationen vad gäller regionens mark-, vatten- och naturresurser är kritisk. MENA är en av de mest 

vattenstressade regionerna i världen.29 Bristen på ett djupare regionalt samarbete och pågående 

konflikter komplicerar situationen ytterligare. Minskningen av biologisk mångfald orsakas av ett 

flertal samverkande faktorer såsom miljöförstöring och fragmentering av livsmiljöer på grund av 

ohållbar markanvändning, jordbrukets expansion och överbetning, överutnyttjande av naturresurser 

samt invasiva främmande arter och föroreningar.30 Vidare bidrar effekterna av klimatförändringen till 

ökade påfrestningar på biologisk mångfald och ekosystem.  

Potentialen för mer innovation och samarbete på området är stor. Kopplingen mellan vatten, energi 

och livsmedel framstår allt tydligare som en avgörande faktor för regionens framtida välbefinnande 

och välstånd, med ett ökat intresse även bland beslutsfattare. Exempelvis användning av 

vattenavsaltning i kombination med grön energiproduktion utgör en potentiell lösning för säkrare 

vattenförsörjning. 

Sidas bedömning är att utvecklingen mot strategimål 3.2 är utmanande i regionen men att 

utvecklingsmöjligheterna är goda. Trenden som helhet har ingen tydlig riktning och värderas därför 

till gul. 

 

 
24 Hot Air in the Orient – Max Plank Research, p. 62. 
25 How the Middle East is suffering on the front lines of climate change, 2019. 
26 Middle East Renewables 2021 – Renewable Energy Policy, Investment and Projects in MENA, 2021. 
27 United Nation Climate Change (unfccc.int); NDCs registry. 
28 UFCCC oktober 2021, Uppdaterad inlämning av Jordans 1:a NDC. 
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Jordan First/UPDATED SUBMISSION OF 
JORDANS.pdf  
29 Enhancing regional cooperation in MENA through the Water-Energy-Food Security Nexus, 2017, p. 2. 
30 Sida’s Helpdesk for Environment and Climate Change: Integration of biodiversity in the Swedish strategy for 
regional development cooperation in the Middle East and North Africa 2021-2025, 2021, p. 3. 

https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Jordan%20First/UPDATED%20SUBMISSION%20OF%20JORDANS.pdf
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Jordan%20First/UPDATED%20SUBMISSION%20OF%20JORDANS.pdf
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Portföljens relevans 

Strategimål 3.1: Stärkt motståndskraft mot klimatförändringar, begränsad klimatpåverkan samt en 

miljömässigt hållbar utveckling 

De kvarvarande insatserna från den tidigare strategin bedöms överlag vara fortsatt relevanta. Sida 

arbetar exempelvis redan med partnerorganisationer inom området förnybar energi men mer fokus 

kommer att riktas mot bidrag till regionalt och gränsöverskridande samarbete. Dessutom planeras 

verksamheten stärka synergierna med den ekonomiska sektorn, till exempel genom att främja 

regelverk för investeringar och genom blandade finansieringsmekanismer såsom garantier. Sida 

bedömer att portföljen i huvudsak är relevant för strategimålet men ytterligare anpassning till 

utvecklingsutmaningarna i regionen är nödvändiga. Därför värderas portföljens relevans till gul. 

Under året ingick Sida ett nytt avtal med Medelhavsunionen omfattande 50 miljoner kr över 4 år. 

Stödet övergick i samband med detta från kärnstöd till programstöd, för att öka möjligheterna till 

resultatstyrning. Programmets mål är att stödja utvecklingen av regionala inkluderande strategier 

och åtgärder för hållbart nyttjande av naturresurser (fokus på vatten, blå/grön ekonomi), miljöskydd, 

och motståndskraft mot klimatförändringar. 

Inom UNDP:s SDG and Climate Facility-program genomfördes under året pilotprojekt i Irak, Jemen, 

Palestina och Jordanien, med goda resultat. I Jemen, till exempel, testades off-grid decentraliserad, 

småskalig energiproduktion genom förgasning av avfall som fungerar även på avlägsna platser och i 

konfliktfylld miljö. Denna teknologi är inte beroende av ett kraftfullt elnät och försörjs av en lokal 

värdekedja för avfall. Försöket visar hur relativt begränsade offentliga resurser kan katalysera den 

privata sektorns engagemang även i avlägsna eller konfliktdrabbade miljöer, genom att använda 

småskaliga lösningar för att effektivt skapa jobb, förbättra klimat- och energisäkerheten och minska 

miljöpåverkan av exempelvis ohanterat avfall.31 Detta arbete kommer att utvecklas vidare under ett 

nytt bilateralt stöd till UNDP i Jemen.  

Inom samarbetet med UNESCWA genomfördes 30 projekt inom förnybar energi i tre länder 
(Jordanien, Libanon och Tunisien). Syftet med programmet är bl.a. att utifrån lokal kunskap stärka 
jämställdhet och social inkludering, med särskilt fokus på marginaliserade grupper på landsbygden. 
Dessa projekt stödde 2 600 direkta och indirekta förmånstagare, inklusive lokala kooperativ och 
kvinnliga entreprenörer inom livsmedels- och vattensektorerna. Samarbetet har också genererat 
viktiga resultat inom regional klimatmodellering, där prognoser tagits fram för en ny s.k. Mashreq-
domän genom samverkan med SMHI. Domänen tillgängliggör mer lokalanpassade klimatdata som 
underlag för analys inför framtida klimatåtgärder och som komplement till det s.k. RICCAR-
programmet för klimatdata som finansierats av Sida i tidigare program, där även SMHI spelat en 
viktig roll.32    
 
Mål 3.2: Hållbar förvaltning och hållbart nyttjande av gränsöverskridande naturresurser, och skydd 

och restaurering av biologisk mångfald 

 
31 https://undpyemen.exposure.co/waste-recycle 
32 RICCAR (Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water and Socio-Economic 
Vulnerability in the Arab Region). Projektrapporten för perioden 1 september 2020 till 31 augusti 2021. 
UM2018/08469/AMMA-42. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundpyemen.exposure.co%2Fwaste-recycle&data=04%7C01%7Cdustin.schinn%40undp.org%7C94d7cdb2d87f428fc2b508d9d8f8ccd9%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637779385356628230%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kiSiaps%2F%2BhpGOERTZzOLTh%2Fbpqshr55eOSIHW8yMK9I%3D&reserved=0
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Sida bedömer att den existerande portföljen svarar väl mot strategin men att ökat fokus på biologisk 

mångfald och havsmiljö är motiverat till följd av förflyttningarna i den nya strategin. Implementering 

av modeller för vattenresurshantering, inklusive gränsöverskridande samarbete, bedöms fortsatt 

mycket relevant i regionen. Sverige har under det senaste decenniet byggt upp ett starkt partnerskap 

och anseende inom gränsöverskridande vattenresurser i regionen och denna verksamhet bör 

fortsätta. Därutöver bör arbete med havsfrågor och marint liv prioriteras. Det finns en möjlighet för 

Sida att spela en viktig roll för att stärka den regionala agendan för biologisk mångfald, genom 

program som implementeras av bl.a. GWP, FAO och ESCWA. Sida bedömer att den aktuella 

portföljen i huvudsak är relevant för strategimålet, men med behov av viss anpassning.  

Under 2021 har Sidas partner EcoPeace varit en viktig aktör för att främja ett initiativ som går under 

namnet ”Green Blue Deal for the Middle East”, genom vilket regeringarna i Jordanien, Israel och 

Förenade Arabemiraten undertecknade en avsiktsförklaring för att skapa förutsättningar för ett 

utbyte av solproducerad el från Jordanien mot avsaltat vatten från Israel. 

Portföljens relevans värderas därför till gul. 

 

Stödområde 4: Fredliga och inkluderande samhällen 

Strategimål 4.1 Stärkt kapacitet och processer för att förebygga, 
hantera och lösa konflikter på fredlig väg, med beaktande av kvinnors 
deltagande 

     

 

Utvecklingstrend 

MENA är alltjämt den region i världen som är hårdast drabbad av väpnat våld och konflikt, vilket har 

allvarliga konsekvenser för den multidimensionella fattigdomen. Enligt Global Peace Index 2021 

utgjorde MENA för sjätte året i rad den minst fredliga regionen i världen, trots att det var den som 

stod för den största förbättringen i fredlig utveckling. MENA inhyser fortsatt tre av världens fem 

minst fredliga länder; Jemen, Syrien och Irak.33 Förutsättningarna för regional samverkan med syfte 

att förebygga, hantera och lösa konflikter är fortsatt ytterst begränsade och möjligheterna till 

meningsfullt deltagande i fredsfrämjande arbete och dialog för unga och kvinnor försvåras av 

repressiva styrelseskick och strukturell diskriminering. Civilsamhället kan spela en viktig roll för att 

främja dialog och konfliktlösning i lokala konfliktdynamiker men ges sällan möjligheter till 

meningsfullt deltagande i nationella och regionala dialog- och fredsprocesser. Utvecklingstrenden är 

inte entydig men på en övergripande nivå tycks regionala geopolitiska spänningar ha dämpats. 

Bedömare ser en unik möjlighet till förtroendeskapande dialog mellan de regionala stormakterna och 

tillika ärkerivalerna Iran och Saudiarabien, som länge bidragit till att underblåsa konflikterna i 

regionen genom stöd till icke-statliga väpnade ombud. Försöken att återuppliva kärnenergiavtalet 

med Iran (JCPOA) liksom fredsansträngningarna i Libyen samt lösningen på den diplomatiska dispyten 

med Qatar inom Gulfstaternas Samarbetsråd (GCC) utgör exempel på positiva tendenser som skulle 

 
33 Global Peace Index 2021: Measuring Peace in a Complex World, The Institute for Economics & Peace, 2021. 
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kunna skapa förutsättningar för nedtrappning i regionen.34 Samtidigt har utvecklingen på andra håll 

varit negativ, bland annat i Jemen, Libanon och Tunisien samt mellan Algeriet och Marocko där 

upptrappade spänningar med koppling till Västsahara ledde till att Algeriet i augusti avbröt de 

diplomatiska förbindelserna. Konfliktrelaterade dödsfall i regionen har minskat flera år i rad och med 

sammanlagt 70 % sedan 2017.35 

Portföljens relevans 

Då stödområdet är nytt pågick under 2021 arbete med att operationalisera strategimålet och 

identifiera möjliga samarbetspartner. Därav fanns det under 2021 inga specifika insatser som är 

utformade för att svara upp mot behoven i kontexten, och portföljen bedöms därför som röd.  

Två insatser som beslutades under föregående strategi bidrar dock i viss utsträckning till resultat 

inom stödområdet. Kvinna till Kvinna bidrar genom sin regionala verksamhet till att skapa bättre 

förutsättningar för kvinnors meningsfulla deltagande i dialog och fredsansträngningar. EcoPeace 

verkar för att engagera unga som förändringsaktörer samt främja förtroendeskapande och 

samarbete mellan Jordanien, Israel och Palestina i frågor som rör hållbart utnyttjande av 

gemensamma naturresurser. 

Som en del av operationaliseringen organiserades under våren ett möte med framträdande 

fredsorganisationer verksamma i regionen för gemensam analys om utmaningar och möjligheter att 

bidra till en fredlig utveckling. Dialog om samarbete inleddes under hösten med Search for Common 

Ground för ett program med syfte att främja inkluderande fred i Levanten och Jemen, med fokus på 

meningsfullt deltagande av kvinnor och unga. Insatsen förutses beredas under första kvartalet av 

2022. Arbete inleddes även med att identifiera möjliga ingångar för arbete i skärningspunkten miljö, 

klimat, fred och jämställdhet. En gemensam studie av hjälpdeskarna för miljö och klimat samt fred 

och mänsklig säkerhet förväntas ge konkreta rekommendationer om vilken roll Sverige kan ha på 

området samt identifiera möjliga samarbetspartner. 

Stödområde 5 Fredlig utveckling i Jemen      

Strategimål 5.1 Förbättrade förutsättningar för en fredlig utveckling, 
med inkluderande dialog på olika nivåer 

     

Strategimål 5.2 Stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna      

Strategimål 5.3 Ökad kapacitet att tillhandahålla grundläggande 
samhällstjänster och främja hållbar utveckling 

     

 

Utvecklingstrend 

Under 2021 har konflikten i Jemen intensifierats med ökat territoriellt övertagande av Ansar-Allah.  

Fortsatta övergrepp som begås av parterna i konflikten, relaterade till internationell humanitär rätt 

 
34 A Time for Talks: Toward Dialogue between the Gulf Arab States and Iran, International Crisis Group, 24 
augusti 2021. 
35 SIPRI Yearbook 2021, 6. Armed conflict and peace processes in the Middle East and North Africa, 
https://www.sipri.org/yearbook/2021/06. 
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och mänskliga rättigheter, inklusive attacker mot civila, hindrande av tillträde till humanitär assistans, 

tortyr, försvinnanden, brott mot barns rättigheter m.m.36 Avsaknaden av ett fungerande rättssystem 

och ansvarsutkrävande utgör fortsatt hinder för ökade rättigheter och rättsskipning. Nedläggningen 

av den internationella expertgrupp som på uppdrag av FN:s råd för mänskliga rättigheter utrett 

övergrepp i landet sedan 2017 försvårar förutsättningarna ytterligare.  Under året har den 

ekonomiska utvecklingen försämrats. En långsam återhämtning av oljepriser och exportmöjligheter, 

en eskalerad devalvering av landets valuta med medföljande höjda mat- och bränslepriser, och 

minskade remitteringar har medfört ökade påfrestningar på samhället och ökad fattigdom. Under 

året har humanitära och utvecklingsaktörer bibehållit ett starkt engagemang för att möjliggöra 

tillträde till grundläggande samhällstjänster och därmed även bidra till grunder för en framtida 

hållbar utveckling.37 Genom investeringar i infrastruktur, utrustning och genom stöd till 

personalkostnader som ersättning för uteblivna löner inom kritiska samhällssektorer, har 

grundläggande samhällstjänster inom bl.a. hälso- och utbildningssektorn kunnat bibehållas på en 

minimal nivå. En begränsad närvaro i fält av såväl humanitära- som utvecklingsaktörer, utgör ett stort 

hinder för en fördjupad förståelse om Covid-situationen och dess inverkan på utveckling och 

fattigdom i Jemen. 

Portföljens utveckling 

Strategimål 5.1 Förbättrade förutsättningar för en fredlig utveckling, med inkluderande dialog på 

olika nivåer 

Exempel på resultat under målet kan ej rapporteras då identifiering av insatser fortfarande pågår. 

Portföljen bedöms därmed som röd.  

Strategimål 5.2 Stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna 

UNFPA:s arbete med att förebygga könsrelaterat våld mot kvinnor och flickor fortsatte under 2021. I 

slutrapporten för fas två rapporterar UNFPA att en minskad andel lokala ledare motsätter sig 

giftermål av flickor under 18 år, och unga kvinnor själva rapporterar i större utsträckning att de gifts 

eller lovats bort innan 18 års ålder.38 Barnäktenskap drivs ofta av ekonomiska faktorer och en möjlig 

ökad förekomst bör ses mot bakgrund av den svåra ekonomiska situationen i landet, och de sociala 

konsekvenserna för utsatta hushåll.  

Givet att portföljens nuvarande utformning endast i begränsad utsträckning svarar upp på de olika 

utmaningarna inom MR-området bedöms portföljen som gul. Under slutet av 2021 har en ingång att 

arbeta närmare med skydd och hållbara lösningar för särskilt utsatta barn identifierats som ett 

komplement till det arbete som UNFPA genomför.  

Strategimål 5.3 Ökad kapacitet att tillhandahålla grundläggande samhällstjänster och främja hållbar 

utveckling 

 
36 Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen, A nation abandoned; A call to humanity to 
end Yemen’s suffering, september 2021, s. 5-14. 
37 World Bank, Yemen’s Economic Update – October 2021, s. 1. 
38 My Safety, Our Future Phase II (2019-2021) Final Report. UM2019/19281/AMMA-43. 
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Den utvärdering som genomfördes under första kvartalet 2021 visar att UNFPA:s arbete med att 

tillhandahålla samhällstjänster för särskilt utsatta kvinnor och flickor har ökat.39 Drygt 76 000 kvinnor 

och flickor har fått stöd under insatsens två år, och 83 % av de som nåtts uppfattar stödet som 

lättillgängligt. 80 % av de företag som startats med stöd från insatsen rapporteras fortfarande vara 

verksamma två år senare.40 Möjligheten för självförsörjning och stärkt ekonomisk egenmakt hos 

kvinnor och flickor utgör ett viktigt inslag i att främja en hållbar och inkluderande utveckling.  

Om än relevant bedöms antalet insatser som otillräckligt i dagsläget. Portföljen bedöms därför som 

gul. Under året har dialog förts med Enheten för humanitärt bistånd och berörda FN-organisationer 

för att undersöka möjligheten till att stötta en tredje fas av det FN-gemensamma programmet ERRY 

III, som väntas påbörjas under första kvartalet 2022.  

4.2 Implikationer 
 

- Miljö- och klimatfrågorna kommer att vara i fokus under 2022. Förberedelserna inför 

både COP27 och Stockholm + 50 kommer att ta resurser i anspråk, men 

sammankomsterna utgör utmärkta tillfällen för Sida att tillsammans med andra svenska 

aktörer i regionen kunna föra fram MENA-regionens perspektiv i dessa diskussioner, 

särskilt civilsamhällets roll.  

 

- Svårigheterna att resa i regionen under pandemin har medfört att det idag finns ett 

uppdämt behov av att träffa våra partner i fysiska möten och följa upp insatserna på 

plats. Till skillnad från en bilateral strategi är uppföljningsmöjligheterna utan 

internationella flygresor mycket begränsade. Även konflikter och bristande säkerhet 

försvårar uppföljningen av många insatser, t.ex. i Jemen och Libyen.  

 

- Den humanitära situationen i Jemen har till stor del utvecklats som följd av den kollaps 

av samhällssystem och strukturer som konflikten inneburit. Trots att den humanitära 

responsen är omfattande så är den otillräcklig. Bristen på regeringens egna investeringar 

i samhällstjänster utgör ett centralt problem, och lägger grunden för ett fortsatt 

beroende av humanitärt stöd även på sikt. Det långsiktiga utvecklingssamarbetet är ett 

viktigt instrument för att börja främja en hållbar utveckling. Detta verktyg bör också 

understödjas av en parallell politisk dialog som syftar till att sätta press på regeringen att 

i ökad grad och på ett transparent sätt allokera mer medel för att stärka upp 

samhällskritisk infrastruktur, för att på sikt minska behovet av humanitärt stöd.  

 

 
39 UM2019/19281/AMMA-36 – MSOF Mid-Term Evaluation Report -2, s. 4 
40 My Safety, Our Future Phase II (2019-2021) Final Report. UM2019/19281/AMMA-43. 


