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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 (bland annat 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 (till exempel rapportering, reserapporter, studier, 
utvärderingar, analyser och anteckningar från partnermöten).                                                                                                      

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

 

  

 

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

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

Trafikljus för utvecklingstrend 

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

Röd: Utvecklingen går bakåt 

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

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

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

 

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

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

Trafikljus för portföljens relevans 

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

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

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

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

 

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

 
Resiliens, värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld Utveckling  Relevans 

Försörjning för kvinnor och män i Syrien      

Försörjning för kvinnor och män i Syriens grannländer      

Samhällstjänster i Syrien      

Samhällstjänster i Syriengrannländer      

Könsrelaterat våld i Syrien      

Könsrelaterat våld i Syriens grannländer      

Demokrati och jämställdhet och mänskliga rättigheter      

Skriv strategimål 3.1 här (kortversion)      

Skriv strategimål 3.2 här (kortversion)      

Skriv strategimål 3.3 här (kortversion)      

Skriv strategimål 3.4 här (kortversion)      

 

 

2. Översikt av strategisammanhanget 

 

 

 

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

Ingen större militär offensiv har skett i Syrien sedan mars 2020. Konflikten bedöms som fryst med 

fortsatta lokala sammandrabbningar och luftangrepp. Hot från Daesh kvarstår3, liksom inblandning av 
bland annat Ryssland, USA, Turkiet och Iran. Allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter och 
internationell humanitär rätt fortsätter. Landet bedöms fortsatt som osäkert för många människor 
inklusive återvändande flyktingar. Återuppbyggnaden fortsätter dröja i avsaknad av tecken på en 
rättvis och förhandlad fred. Turkiet verkar ha konsoliderat sin kontroll över delar av norra/nordvästra 
Syrien. 

 

3 UNSC, ”Fourteenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da'esh) to international peace 

and security”, 28 januari 2022 (S/2022/63) 

Nyckeltal Värde 

Strategivolym mnkr 3210,0 

Antal insatser 2021 26,0 

Utfall mnkr 2475,0 

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s-2022-63.php
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Den ekonomiska fattigdomen har ökat ytterligare till 90 procent pådrivet av bland annat en fortsatt 
ekonomisk nedgång och covid-194. Syriens vaccinationsgrad på fem procent, såväl som testkapacitet 
är bland de lägsta i världen.5 Grundläggande infrastruktur riskerar förfalla till den grad att de inte längre 
går att återuppbygga6. Lantbruks- och livsmedelssektorn i Syrien har gradvis slagits i spillror med 
konsekvensen att omkring 60 procent av befolkningen idag lever utan livsmedelstrygghet.7 

Givarkretsen började under året tydligare uppmärksamma frågan om hur kostnader för överföringar 
av pengar till Syrien påverkar biståndet, inklusive frågan om hur de medel som växlas till syriska pund 
enligt den officiella växelkursen eventuellt förlorar i köpkraft i förhållande till marknadskursen. 

Syrien drabbades under 2021 av vattenbrist orsakad av svår torka, att Turkiet begränsade Eufrats 
vattenflöde samt bristande underhåll av vatteninfrastruktur.8 Detta har ytterligare minskat tillgången 
till dricksvatten och jordbruksbevattning. 

De ca sex miljoner flyktingar från Syrien som befinner sig i grannländerna har till en mycket liten del 
återvänt. Detta beror främst på säkerhetsrisker, risk för övergrepp från regimen, samt 
tvångsrekrytering av återvändande yngre män till armén.9 Brist på samhällstjänster och 
försörjningsmöjligheter bidrar också. 

Den politiska och ekonomiska krisen i Libanon fortsätter. Antalet multidimensionellt fattiga i landet 
hade fram till hösten 2021 fördubblats till ca 82 procent.10 Även Turkiet genomgår en valutakris med 
ökad finansiell fattigdom som följd. I Jordanien har både arbetslöshet och fattigdom ökat delvis som 
en konsekvens av landets pandemirespons. I samtliga länder bedöms flyktingar - varav majoriteten 
från Syrien – vara bland de mest utsatta. 

FNs Säkerhetsråd antog i juli 2021 resolution 2585 och förlängde därmed FNs mandat att genomföra 

eller finansiera humanitära leveranser över gränsövergången Bab al-Hawa från Turkiet till nordvästra 

Syrien. Övriga tre gränsövergångar till nordvästra och nordöstra Syrien, som FN genom tidigare 

resolutioner fått tillträde genom, förblev stängda. Nuvarande resolution löper ut i juli 2022. Sverige 

deltar i givargemensamma beredskapsdiskussioner i syfte att kunna garantera fortsatt 

gränsköverskridande stöd utanför FN-systemet, i händelse av att säkerhetsrådet inte förlänger 

resolutionen. 

 

 

4 MENA Crisis Tracker dated 2 February 2022 
5 Ibid 
6 ICRC,” Too Big to Fail”, 2021 
7 Syrian Arab Republic - FAO in the 2021 humanitarian appeals 
8 UNDP giver-brief, Beirut 3 sept. 2021 
9 “Our Lives are like Death; Syrian Refugee Returns from Lebanon and Jordan”, Human Rights Watch, October 

2021 
10 E/ESCWA/CL3.SEP/2021/POLICY BRIEF.2 

https://www.fao.org/3/cb3652en/cb3652en.pdf
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2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Sverige är den tolfte största givaren till Syrienkrisen beräknat på sammanlagd humanitär- och 
utvecklingsfinansiering. Sverige har tillsammans med bland annat EU, Japan, Tyskland och Danmark 
tillhört en skara givare med icke-humanitär finansiering i regimkontrollerade delar av Syrien. USA och 
Storbritannien har under 2021 uttryckt ökad vilja att finansiera tidig återhämtning med humanitära 
medel. Sida bedömer att givarkretsen under 2021 blivit mindre polariserad kring frågor om 
genomförande av långsiktiga biståndsprojekt i regimområden, ”röda linjer” och riskhantering. UK och 
Schweiz tog under året initiativ till en serie rundabordssamtal om tidig återbyggnad i vilka Sida aktivt 
deltar. 

Sverige uppfattas som en flexibel och långsiktig givare med ett starkt fokus på jämställdhet. 
Syrienkrisstrategin har inneburit att Sverige kunnat ha kontinuitet i sina stöd även i ett förändrat 
Syrien. Sida försöker uppmuntra och engagera flera biståndsgivare att arbeta mer långsiktigt med tidig 
återhämning och resiliensbistånd. 

Under året har Sida deltagit aktivt i flera av de givargrupper som träffas i regionen och samordnat en 
del insatser som samfinansieras. I Beirut deltar Sida i EU-ledd samordning och i Bryssel vid de så kallade 
”kärngivar”-mötena. Sida deltar i humanitär givarsamordning för både Syrien och i Libanon, samt i 
regional OCHA-ledd samordning i Amman. Sida deltar vidare i den så kallade ”regionala 
dialogmekanismen” mellan FN och givare om riskhantering i Syrien och finansierar en 
riskhanteringsenhet vid UN RC/HC-kontoret i Damaskus. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Sveriges regionala strategi för Syrienkrisen har beröringspunkter med flera andra svenska 
biståndsstrategier. Det finns en tydlig koppling till Strategin för Sveriges Humanitära Bistånd. Sidas 
humanitära enhet finansierar ett 20-tal partnerorganisationer och en handläggare på ambassaden 
arbetar 50 procent med uppföljning av det humanitära biståndet. Utvecklingssektionen deltar i arbetet 
med att ta fram den humanitära krisanalysen (HCA). Syrienkrisstrategin samarbetar med flera 
partnerorganisationer som även får humanitär finansiering från Sida för verksamhet syftandes till mer 
långsiktiga resultat. UNICEF har understrukit hur medel från Syrienkrisstrategin för vatten och sanitet 
kompletterar och avlastar Sidas humanitära finansiering som därmed kan fokuseras till mer 
livräddande insatser som vattenleveranser med lastbil. 

Flera strategier som Strategin för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och 
Turkiet 2021–2027 och Regionala Strategin för Sveriges samarbete med Mellanöstern och Nordafrika 
(MENA) genomförs i länder inom Syrienkrisstrategin. MENA-strategin har också flera närliggande 
resultatområden. Strategiägarna har bland annat samordnat bidragen till två partnerorganisationer för 
demokrati och mänskliga rättigheter - Kvinna till Kvinna och International Media Support (IMS) och 
utbytt information kring MENA-strategins privatsektorstöd genom Världsbanken/International 
Finance Corporation varav en stor del genomförs i Libanon. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

  Tabell 1. Givarkontext 

De fem största givarna (organisationer och/eller 
länder) är: Tyskland, USA, EU, Storbritannien, 
Kanada** 

Strategins andel av det totala biståndet utgör 0,7%*. 

 

Sverige är den 12e största givaren. 

Av EU MS är Sverige den 5e största givaren**. 
 

*avser delegerat belopp för 2020 som del av det totala biståndet (inklusive humanitärt) enligt EAS Post-Brussels rapport mars 2021 

**avser totalt bistånd (inklusive bland annat hum) som andel av det totala biståndet till Syrienkrisen 2020 enligt EAS Post-Brussels rapport 
mars 2021 
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har under året gjort en förstudie inför ett regionalt MENA-stöd som inkluderar Libanon. Amman och 
Beirut har inlett dialog kring gemensam hantering och uppföljning [1]. 

Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Irak genomförs i en kontext med liknande problem 
som i Syrien. Stödet genom Norsk Folkehjelp (NPA) hanteras huvudsakligen från kontoret i Erbil, Irak, 
som också ansvarar för ett program finansierat av Irakstrategin. Sida har samordnat dialogen mellan 
de båda strategiägarna och därigenom effektiviserat kommunikationen samt fördjupat uppföljningen 
av organisationens arbete. 

Sveriges Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (2016-2022) har 
finansierat Olof Palme Internationella Center (OPC) med kapacitetsbyggande insatser riktade mot 
syriska civilsamhällsorganisationer som även finansieras genom Syrienkrisstrategin. 
Syrienkrisstrategins huvudsakligen finansiella stöd har därigenom kunnat kompletteras med insatser 
för förbättrad kapacitet vilket bidragit till måluppfyllelsen. 

3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Stödområde Utfall mnkr Antal insatser 

SYR20162020a - Stärkt resiliens, värnad mänsklig 
säkerhet och frihet från våld 

340,5 16,0 

SYR20162020b - Stärkt demokrati och jämställdhet 
samt ökad respekt för mänskliga rättigheter 

106,7 14,0 

 

Fördelning mellan strategins båda målområden har varit relativt jämn över åren och Sida bedömer den 

som rimlig. Stödet under resultatområde två består av mindre bidrag till civilsamhällsorganisationer 

medan stödet under resultatområde ett består av mer kostsamma projekt som innefattar insatsvaror, 

rehabilitering av mindre infrastruktur, kontantstöd, stöd till entreprenörer etc.  

Sannolikhet Utfall mnkr Antal insatser 

Troligt 1413,3 17,0 

Information Saknas 237,1 7,0 

Mycket troligt 70,0 1,0 

Ej bedömningsbart 29,6 1,0 

 

[1] UM2021/22624/AMMA-2 
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Sida bedömer att en majoritet av 
insatserna sannolikt kommer nå 
uppsatta mål, endast en insats som 
mycket sannolikt och ingen som ej 
sannolikt. Detta sammanfattar 
bilden av en insatsportfölj som är 
relevant men genomförs i en 
utmanande och oförutsägbar 
kontext med risker att resultat inte 
kan uppnås. 

 

 
 

Geografisk fördelning av biståndet i Syrien 
Under 2021 fördelade Sida biståndet i Syrien som 
framgår av diagrammet till höger grovt indelat 
mellan 1) nordvästra Syrien under kontroll av 
Syrian Salvation Government/HTS respektive 
oppositionella grupper, 2) norra Syrien under 
kontroll av Turkiet/oppositionella grupper, 3) 
nordöstra Syrien under huvudsaklig kontroll av 
självstyremyndigheten samt 4) södra/centrala 
Syrien under regimens kontroll.11 

Hur Sida bidragit till måluppfyllelsen 
Strategin har bidragit till att motverka den negativa 
utvecklingen i Syrien särskilt för utsatta grupper 
såsom flickor, kvinnor och flyktingar. Sidas insatser 
har bland annat: 

o skapat inkomster genom att upprätthålla och återskapa mindre jordbruk och göra små företag 
livskraftiga, 

o rehabiliterat småskaliga vattensystem och förbättrat utbildningsmöjligheter för barn. 
o förebyggt och hjälpt kvinnor, flickor, pojkar och män som utsatts för sexuellt- och könsbaserat 

våld och bidragit till att personer med fysiska funktionsvariationer har fått hjälp med 
rehabilitering.  

o bidragit till att ta fram bevismaterial som används vid rättegångar i Europa mot ansvariga för 
krigsbrott,  

o bidragit till ökat kvinnligt deltagande i fredsprocesser, ökad tillgång till oberoende information 
och ett mer inflytelserikt civilsamhälle,  

o bidragit till att förbättra tillgången i grannländerna till sjukvård, att fler syriska barn kan gå i 
skolan samt, bättre tillgång till bland annat avloppssystem för flyktingar och värdbefolkning. 

o bidragit till att fler flyktingar i Jordanien, har fått tillträde till den formella arbetsmarknaden. 

 

11 Baserat på uppgifter som genomförande partners uppgett till Sida 
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Vikande ekonomier och politisk ovilja mot flyktingar har förblivit ett hinder mot mer långsiktiga resultat 
i grannländerna, främst inom varaktiga försörjningsmöjligheter. En fortsatt utmaning, i synnerhet i 
Syrien, har varit att verka för långsiktiga resultat i en kontext som präglas av enorma humanitära behov 
och som genomförs av huvudsakligen humanitära aktörer. Detta har i några fall lett till att Sida låtit 
strategin finansiera insatser med syfte att bemöta akuta behov snarare än att verka för förändring och 
mer långsiktiga resultat. 

De direkta effekterna av covid-19-pandemin har varit tydligast i insatser med syfte att bidra till stärkt 
nätverkande och social sammanhållning. Detta har lett till att somliga resultat inte uppnåtts. I vissa 
insatser har dock den ökade användningen av informations- och kommunikationsteknologi bidragit till 
förbättrade möjligheter för deltagande, exempelvis för kvinnor och flickor, samt personer med 
funktionsvariationer. Covid 19 har försvårat uppföljningen av projekt.  

Sida har eftersträvat en rimlig fördelning mellan olika typer av genomförandeorganisationer, 

bestående av stöd till FN-organ, INGO:er och syriska organisationer. 

Mål Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

5 - Jämställdhet 222,8 11,0 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 140,5 13,0 

1 - Ingen fattigdom 85,0 3,0 

11 - Hållbara städer och samhällen 81,7 3,0 

10 - Minskad ojämlikhet 81,4 3,0 

2 - Ingen hunger 70,0 1,0 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 50,0 1,0 

4 - God utbildning för alla 28,0 2,0 

9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 27,3 1,0 

3 - Hälsa och välbefinnande 17,0 1,0 

6 - Rent vatten och sanitet för alla 8,0 1,0 

 

Perspektiv 

Som en del i att integrera ett fattigdomsperspektiv inledde Sida under 2021 arbetet med att ta fram 

en multidimensionell fattigdomsanalys (MDPA) för Syrien. Den förväntas bli klar under 2022. Analysen 

kommer bland annat användas som underlag vid beslut om insatser för att säkerställa att 

verksamheten bemöter fattigdomens olika dimensioner och når de allra fattigaste. 

Den normativa dialogen har till stor del fokuserat på jämställdhet i relation till samarbetspartners. Sida 

stärkte arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv och prioriterade att integrera ett 

jämställdhetsperspektiv hos partners som är mindre genusfokuserade. Sida lät genomföra en 

jämställdhetsgranskning (“gender audit) av The Day After (TDA) som sedan tog fram en handlingsplan 

för att följa upp resultaten och bland annat tog fram riktlinjer mot sexuella trakasserier. 

Sida har fortsatt att prioritera insatser inom försörjningsmöjligheter med tydligt fokus på kvinnors 

ekonomiska delaktighet (IRC, SRC, ACTED och Mercy Corps). ACTED utvecklade könsuppdelade 

indikatorer. Sida bedömer att detta gett resultat och att de flesta samarbetspartners nu har bättre 

förutsättningar för att integrera jämställdhet i sitt arbete. 

Sida bedömer att miljö, klimat och biodiversitet integreras väl i strategins stödområde ett. Under året 

har bland annat organisationer som genomför insatser i Syrien för försörjningsmöjligheter och tillgång 

till vatten, i dialog med Sida, på ett tydligare sätt fokuserat på klimatanpassning. Detta handlar om 

klimatsmart jordbruk och bevattningstekniker, övergång från bränsledrift till solpaneler samt en 
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studie12 om grundvattensituationen i nordöstra Syrien med syfte att bidra till hållbart nyttjande av 

grundvattnet. Miljö-, klimat- och biodiversitetsperspektivet har även hög relevans för stödområde två 

där det finns goda utvecklingsmöjligheter. Sida har i samarbete med miljö- och klimatinitiativet i 

Amman påbörjat detta arbete som kommer att utvecklas under 2022. 

Integrering av rättighetsperspektivet är en central fråga i dialogen med alla partners. Det finns dock 
utmaningar att arbeta med ansvarsutkrävande, deltagande, öppenhet och transparens. Det måste 
vägas mot säkerhetsrisker och anpassas till olika kontexter. Att följa upp att verksamheten sker 
rättighetsbaserat är centralt och blir allt viktigare i takt med att stödet till grundläggande 
samhällstjänster utvecklas i portföljen.  

Sida har gjort en översyn av konfliktperspektivet och bedömer att det är relativt väl integrerat i 
portföljen. Detta gäller i synnerhet inom stödområdet två. Sida bedömer dock att det inom andra 
områden finns utvecklingsmöjligheter. Hälften av insatserna förväntas bidra direkt till SDG-mål 16 
(fredliga och inkluderande samhällen). Sida har under året fortsatt utnyttja extern expertis för riktade 
konfliktanalyser av utvalda insatser. Sida använder dessa analyser som grund för bedömningar, 
uppföljning samt i dialog med genomförande organisationer. 

Förebygga våldsam extremism (PVE) 
Under året har Sida tagit fram en studie om PVE i nordöstra Syrien (NÖS). I linje med Sidas analys 
visar studien att fattigdom, ojämlikhet, marginalisering, avsaknad av samhällstjänster, orättvisor 
samt en repressiv miljö är huvudsakliga faktorer som främjar våldsamma grupper i Syrien. Aktiviteter 
inom ramen för Syrienkrisstrategin bemöter dessa faktorer på ett allmänt plan. För att stärka 
kunskapen om PVE i NÖS har Sida intensifierat dialogen med givare som arbetar på temat. Sida 
överväger även riktade PVE-insatser i NÖS. Dialog om integrering av PVE inom insatser i 
grannländerna har påbörjats. För att uppnå mer konkreta resultat har Sida under 2021 gjort dessa 
förberedelser för mer riktade insatser. 

Exempel på pågående insatser är stöd till försörjning och rehabilitering av samhällstjänster. Sida har 
identifierat NPA som en central partner med kompetens. NPA verkar för att öka kunskapsnivån hos 
civilsamhällspartners om hur PVE kan förebyggas och har ingått ett nytt samarbete med en lokal 
organisation i nordöstra Syrien med fokus på att tillhandhålla psyko-socialt stöd till konfliktutsatta 
personer. Organisationen får sedan tidigare finansiering från EU för att motverka och förebygga 
våldsbejakande extremism. 

I angränsade länder har dialog med partners resulterat i ett ökat fokus på aktiviteter som syftar till att 
motverka och förebygga våldsam extremism. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktar sig till unga 
i både flyktinggrupper och värdsamhällen. ATTC undersöker möjligheterna för att öka aktiviteterna för 
fredsbyggande och social sammanhållning inom sina kulturprojekt i både Libanon och Jordanien. 
 

3.2 Stödområde 1: Stärkt resiliens, värnad mänsklig säkerhet 
och frihet från våld 

Med fokus på försörjningsmöjligheter 

 

12 ACTED insats 2021–2023 Hydrogeological study in Northeast Syria, in coordination with Water Technical 
Department, WASH cluster, UN and NGOs. UM2020/44685/BEIR-10 
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3.2.1  
 
Mål 1.1 Förbättrade möjligheter till varaktig försörjning för kvinnor och män i 

Syrien 
 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen på ett övergripande plan går i negativ riktning. Antalet människor i 
behov av humanitärt stöd ökade under året med 20 procent till ca 14 miljoner13. Den extrema 
ekonomiska fattigdomen har ökat till ca 55–65 % av befolkningen liksom arbetslösheten till ca 60 
procent bland ungdomar14. Antalet hungrande har ökat till fler än 12,4 Milj (en ökning med 5,4 Milj 
sedan 201915). Spannmålsproduktion under 2021 minskat med närmare 75 % jämfört med året innan16. 
Vattenbristen i nordöstra Syrien har under året bidragit till minskade försörjningsmöjligheter inom 
bland annat jordbruket.17 
 

Relevans  

 

Sida bedömer att portföljen är relevant och att genomförandet går enligt plan, trots utmaningar. 

Portföljen består främst av stöd till två INGO:er och Syrian Resilience Consortium (SRC) bestående av 

sex internationella organisationer. För att bemöta omedelbara utmaningar såsom brist på vatten och 

elektricitet har Sidas partners omdirigerat visst stöd till mer akuta insatser för internflyktingar och 

lokalbefolkning. Detta kompletterar arbete som humanitära partners såsom WFP och UNHCR redan 

gör.18 Samarbetsorganisationer har inkluderat miljö- och klimataspekter på ett mer systematiskt sätt 

genom stöd från Sida och rekrytering av miljöexpertis.  

Genom ACTED fick närmare 10 000 jordbrukare stöd med insatsvaror, växthus och fortbildning, 

närmare 8 500 hushåll fick stöd till hemmabaserade aktiviteter som exempelvis mindre odlingar. 

Hushållens inkomster och jordbrukets produktivitet ökade och deltagare slapp sälja av tillgångar eller 

ta barnen ur skolan.19 20 

SRC har på grund av vattenbristen fokuserat på att öka jordbrukens skördar av vete och att förbättra 

bevattningsteknik, introducera nya typer av djurfoder samt växthus för att öka jordbruksproduktionen. 

Rädda Barnen avslutade under året sitt projekt i nordöstra Syrien. En utvärdering visade att 
aktiviteterna bland annat stärkt ungdomars självförtroende och deltagande i lokalsamhället, inte minst 
bland flickor. Stöd till yrkesutbildning, lärlingsplatser och startbidrag har möjliggjort för ungdomar att 
starta eget och därmed bidra till familjens inkomster. Enligt utvärderingen har programmet dock 
lyckats sämre med att arbeta med lokala aktörer och strukturer för att därmed bygga mer långsiktiga 
och hållbara resultat.21  

 

13 OCHA HNO 
14 UNDP presentation, Beirut 3 september 2021 
15 UNDP presentation, Beirut 3 september 2021   Syrian Arab Republic - FAO in the 2021 humanitarian appeals 
16 Special Report: 2021 FAO Crop and Food Supply Assessment Mission to the Syrian Arab Republic 

(December 2021) - Syrian Arab Republic | ReliefWeb 
17 Syria Resilience Consortium, SRC Situation report, 15 August 2021mail 2021-08-15 
18 Mercy Corps 2021 Dar’a Emergency response plan, August 2021, #2 mail 2021-09-16 
19 ACTED Final narrative report 2020, “Multi-year assistance to enhance resilience and promote early recovery 

of conflict-affected communities in Syria”, Factsheet Objective 1, May 2021, UM2018/11802/BEIR-115 
20 Gender helpdesk assignment carried out for Sida to ACTED by Nordic Consulting Group, 30 June 2021, 

UM2020/44685/BEIR-9 
21 Save the Children Final Evaluation Report Syrian Adolescents Programme, 2021 sid 5-7 

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/special-report-2021-fao-crop-and-food-supply-assessment-mission-syrian
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/special-report-2021-fao-crop-and-food-supply-assessment-mission-syrian
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SRC har genomfört insatser för ökad social sammanhållning i samhällen trots svårigheter under 

pandemin att träffas i grupp. Projektet har bidragit med möjligheter att hitta gemensamma lösningar 

på utmaningar som vattenbristen genom rehabilitering av vattenledningar, gemensamma bagerier 

samt tillhandahålla barnomsorg för att underlätta kvinnors arbete med skörd eller boskapsskötsel22. 

 

3.2.2 
 

Mål 1.2: Förbättrade möjligheter till varaktig försörjning för kvinnor och män, 
inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt situation i 
angränsande länder till följd av Syrienkrisen 
 

Utvecklingstrend  

Sida bedömer att utvecklingen går i negativ riktning. Den politiska viljan hos värdländerna att öppna 
upp de formella arbetsmarknaderna för flyktingar från Syrien har inte nämnvärt förbättrats och i 
Turkiet har en negativ trend kunna skönjas. Kvinnor är fortsatt särskilt utsatta då de ofta arbetar inom 
den informella sektorn utan anställningsskydd. De är också drabbade av konservativa normer, har 
huvudansvaret för barnen och hemmet 23 samt utsätts för sexuella trakasserier24. 

Tillgången på försörjningsmöjligheter har under pandemin försämrats i samtliga grannländer, i 
synnerhet Libanon. Under året har pågående bränslekris gjort att företag tvingats stänga25. Situationen 
har drivit på arbetslöshet och spätt på sociala spänningar då värdbefolkningen i högre grad konkurrerar 
med flyktingar om arbetstillfällen. 
 

Relevans  

 
Sida bedömer att portföljen är delvis relevant och att genomförandet inneburit utmaningar. 
Svårigheterna att verka för varaktiga försörjningsmöjligheter för flyktingar, i synnerhet i Libanon, 
kvarstår. 

Den första fasen av Världsbankens facilitet för mjuka lån Global Concessional Financing Facility (GCFF) 
löpte ut i juni 2021. Sida beslutade att inte finansiera en andra fas. I stället undersöker Sida en ny insats 
inriktad på arbetsskapande för flyktingar och personer i värdsamhällen i Libanon som, om möjligt, 
också gör lånekapital tillgängligt för små och medelstora företag. En utvärdering av GCFF från 2021 
visade på positiva resultat i Jordanien bland annat att antalet arbetstillfällen för flyktingar från Syrien 
ökat från ca 50 000 to 150 000. Främjandet av kvinnliga hembaserade småföretag hade gett bättre 
resultat för jordanska än syriska kvinnor då dessa ofta saknade giltig identitetshandling, hade få 
potentiella arbetsområden samt saknade finansiering. I Libanon hade GCFF inte bidragit till förväntade 
resultat på grund av stora förseningar, mycket begränsade arbetstillfällen för syrier och en restriktiv 
flyktingpolitik26. Sida har under året fört dialog med möjliga partnerorganisationer kring möjligheten 
för ett nytt stöd som innefattar Sidas instrument för garantier. 

 

22 Syria Resilience Consortium, SRC Situation report, 15 August 2021, mail 2021-08-15 
23 CEDAW Shadow Report by Arab Women Organization (AWO) and Mosawa Network, January 2017, s15. 
24Women Refugees in Lebanon and the consequences of limited legal status on their housing, land and property 

rights, Norwegian Refugee Council Information, Counselling and Legal Assistance Programme March 2016 
25 MENA Crisis Tracker, 23 August, 2021 
26 Evaluation of the Global Concessional Financing Facility (GCFF) Final report, April 2021, Ipsos MORI, case 

study report sid 105 ff., UM2018/11796/BEIR-143 
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IRC:s projekt i Jordanien och Libanon syftar till att öka makt och inflytande, såväl som tillgång till 
försörjningsmöjligheter, för kvinnor inom både flykting- och värdbefolkningar. Insatsen innefattar 
bland annat kontantstöd, entreprenörsutbildning och lärlingsprogram. En utvärdering från 2021 visade 
att insatsen skapat hållbara ekonomiska möjligheter och skyddat kvinnor och flickor mot våld. 45 
procent av de kvinnor som fått starta-eget-bidrag hade kvar sitt företag efter sex månader. 27 

 

Med fokus på ökad tillgång till samhällstjänster 

 

3.2.3  

 

Mål 1.3: Förbättrad tillgång till inkluderande och jämlika grundläggande 
samhällstjänster för människor i Syrien 
 

Utvecklingstrend  

 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går i negativ riktning. Den sammanlagda effekten av 

konflikten och den ekonomiska tillbakagången har begränsat förutsättningarna att tillhandahålla 

samhällstjänster. Exempelvis beräknades år 2020 2,45 miljoner barn sakna tillgång till utbildning och 

ytterligare 1,6 miljoner är i riskzonen att falla ur skolsystemet.28 

 

Relevans  

 

Sida bedömer att portföljen är relevant. ACTED, LDSPS, Rädda Barnen, Mercy Corps, UNICEF och SRC 

genomför insatser för att rehabilitera småskalig infrastruktur, tillhandahålla samhällstjänster som 

informell skolgång och att stärka samhällsstyrning på lokal nivå.  

ACTED hade rehabiliterat 75 små och medelstora vattensystem, liksom 80 vatten- och 
sanitetsfaciliteter på offentliga institutioner. Därutöver hade de genomfört ett flertal 
utbildningstillfällen för hygienupplysning i samhällena. Detta var särskilt viktigt under pandemin. 
Mottagarna vittnade om minskade vattenburna sjukdomar samt förbättrad sanitet i skolor.29 

SRC avbröt tillfälligt rehabiliteringen av infrastruktur i delar av Dar’a på grund av oroligheter. Genom 

en lokal entreprenör har man lyckats fortsätta aktiviteterna i governoratets centrala delar30. Med stöd 

till småföretag som producerar material för pandemibekämpning har flera återupptagit verksamhet 

inom exempelvis masktillverkning, rengöringsmedel, tvålar mm31. 

UNICEF:s projekt i nordöstra Syrien drabbades initialt av vissa förseningar men har därefter försett 

närmare 400 000 människor med vatten- och sanitetstjänster samt ca 6 000 barn i åldrarna 3–18 år 

med informell undervisning. UNICEF rehabiliterade vatten- och avloppssystem i Al Hasake, Ar Raqqa 

 

27 Supporting Social and Economic Resilience of Vulnerable Women and Girls, Final Evaluation Report by Eye 

on Development, 2021, UM 2018/11773/BEIR 
28 Humanitarian Access Team (HAT) Weekly Report, 20 - 26 August 2021, mail 2021-08-26 
29 ACTED Final narrative report 2020, “Multi-year assistance to enhance resilience and promote early recovery 

of conflict-affected communities in Syria”, Factsheet Objective 2, May 2021, sid 1-8, UM2018/11802/BEIR-115 
30 Syria Resilience Consortium, SRC Situation report, 15 August 2021, sid 2, mail 2021-08-15 
31 Mercy Corps (TSP3) Annual report January – December 2020, Chapter 3 Achievements, 

UM2018/36925/BEIR-95  
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och Deir-ez-Zor och installerade solpaneler för att säkra eltillgången. I Mahmoudli-lägret för 

internflyktingar i Ar-Raqqa har UNICEF låtit rehabilitera undervisningslokaler för ca 7 000 barn.32 

 

3.2.4 
 

Mål 1.4: Förbättrad tillgång till inkluderande och jämlika grundläggande 
samhällstjänster för människor, inklusive flyktingar från Syrien, som 
befinner sig en i utsatt situation i angränsande länder till följd av 
Syrienkrisen 
 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen går i negativ riktning. Flyktingar från Syrien i Jordanien, Libanon och 
Turkiet är fortsatt beroende av humanitärt stöd för att möta sina grundläggande behov. Pandemin 
fortsatte begränsa tillgången för barn och vuxna till grundläggande samhällstjänster. Utsatta pojkar 
och flickor har drabbats särskilt hårt när skolor stängts då många saknar tillgång till elektricitet, 
internetuppkoppling samt datorer och därigenom inte kunnat följa distansutbildning. UNICEF räknar 
med att över fem miljoner barn (flyktingar och i värdsamhällen) fortfarande är i behov av 
utbildningsstöd.33 

I Libanon har det snabbt försämrade läget med brist på elektricitet och bränsle lett till allvarliga 
konsekvenser för de flesta samhällsfunktioner, inklusive hälsovård och vattenförsörjning. 

 

Relevans  

 
Sida gör bedömningen att portföljen är delvis relevant och att genomförandet i stort går enligt plan 
men att insatserna behöver utökas i linje med skrivning i den reviderade strategin. Sida finansierar 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Libanon och Turkiet, Världsbanken i Jordanien och Libanon 
samt UNICEF i Jordanien. Sida har kunnat bidra till ett ökat tillhandahållande av samhällstjänster i ett 
kortare perspektiv samtidigt som förändringar av samhällsstyrningen ibland uteblivit. 

Världsbanksfaciliteten har genom GCFF gett förmånliga lån till exempelvis projekt i West Irbid i 
Jordanien för att rehabilitera en vattenreningsstation och därmed förbättra samhällsservice för både 
lokalbefolkning och flyktingar. Projektet förväntas ge bättre vattenservice för 105 000 personer (varav 
ca 20 procent flyktingar). Det förväntas även skapa arbetstillfällen för värdbefolkningen och flyktingar. 
Sida har genom sitt deltagande i projektkommittén lyft miljöhänsyn som ett viktigt perspektiv i alla 
infrastrukturprojekt inom GCFF34. 

UNICEF fortsatte bistå pojkar och flickor som halkat ur skolundervisningen med skolplatser, och deras 
familjer med socialt skyddsnät. Under årets första sex månader försåg UNICEF 2 545 utsatta pojkar och 
flickor med ekonomiskt stöd och skapade 563 icke-formella skolplatser35. 

SKR har i Libanon upprättat ett räddningslag sammansatt av libanesiska och syriska volontärer, som 
samarbetar i lokala nödsituationer. Detta har bidragit till förbättrad integration och skapat 
jobbmöjligheter för unga syrier. Samtidigt har resultat på policynivå till stor del uteblivit som en 

 

32 Martin Griffith, Emergtency Relief Coordinator besök till Syrien, Libanon och Turkiet slutet av augusti 2021 
33 UNICEF Syria Crisis Appeal, July 2021 revision, tillgänglig på www.unicef.org 
34 Global Concessional Financing Facility (GCFF) Annual report 2019-2020, https://globalcff.org 
35 Interim Narrative report for UNICEF Jordan, Social protection and education programmes for vulnerable 

children in Jordan covering the period from 1 December 2020 – 31 May 2021.  
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konsekvens av bristande politiska strukturer i landet. I Turkiet rapporteras genomförandet av 
pilotplanerna för migration (MMP) som framgångsrika verktyg för kommunal planering och att 
effektivt tillhandahålla samhällstjänster36.  
 
 

Med fokus på minskat könsrelaterat våld 

 

3.2.5  
 
Mål 1.5: Könsrelaterat våld motverkas och förebyggs i högre grad i Syrien 

 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går i negativ riktning. Kombinationen av över tio år 
av väpnad konflikt, ekonomisk kollaps och påföljande sönderfall av sociala skyddsnät har bidragit till 
ökat sexuellt- och könsbaserat våld. Samtidigt har tillgången till olika former av stöd för drabbade 
begränsats av covid-19-restriktioner. 

Detta förvärras av befintliga sociala normer som hindrar kvinnors och flickors möjligheter och 
begränsar deras rörelsefrihet, samt deras utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. 
 

Relevans  

 
Sida bedömer att portföljen är relevant och bidrar till strategimålet. Stödet kombinerar akuta insatser 
riktade till kvinnor och flickor som utsatts för GBV, med en mer långsiktig ansats att förändra normer 
och beteenden. 

UNFPA har fortsatt sitt arbete med att genom lokala partners erbjuda tjänster till kvinnor och flickor 
genom bland annat center för kvinnor utsatta för GBV och inom reproduktiv hälsa37. Under projektets 
gång har UNFPA på ett mer långsiktigt sätt bidragit till att öka lokala institutioners kapacitet och till att 
stärka interna system för registrering och rapportering av fall av sexuellt och könsbaserat våld. Även 
poliser, läkare och civilsamhällesrepresentanter har utbildats38.  

Under 2020 lanserade UNFPA i samarbete med lokala organisationer, myndigheter och universitet en 
studie av landets lagar mot könsdiskriminering samt utarbetat en handlingsplan. Syriska ministerier 
ska själva ansvara för uppföljningen av planen. Genom en annan studie har UNPFA och partners 
kartlagt konsekvenserna av barnäktenskap. Denna är tänkt att användas vid påverkansarbete mot 
barnäktenskap39. 
 

  

 

36 SALAR: Reslog Annual narrative Report . Pgs 34-36 and 57-60. UM2018/35965/BEIR-27 
37 Final Report for the UNFPAs Gender Based Violence response for the Syria crisis, covering the period from 

April 2020-December 2020. p.3. UM2018/45478/BEIR 
38 Final Report for the UNFPA’s Gender Based Violence response for the Syria crisis, covering the period from 

April 2020-December 2020. P.5. UM2018/45478/BEIR 
39 Final Report for the UNFPA’s Gender Based Violence response for the Syria crisis, covering the period from 

April 2020-December 2020. P.5-6. UM2018/45478/BEIR 
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3.2.6  
 

Mål 1.6: Könsrelaterat våld motverkas och förebyggs i högre grad bland 
människor, inklusive flyktingar från Syrien, som befinner sig en i utsatt 
situation i angränsande länder till följd av Syrienkrisen 
 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går i negativ riktning. covid-19-pandemin och 
ekonomisk kris i Libanon har bidragit till större utsatthet för sexuellt och könsbaserat våld även i 
grannländerna40. 
 

Relevans  

 
Sida bedömer att genomförandet går enligt plan och att portföljen är relevant. UNFPA har fortsatt 
erbjuda människor tjänster inom reproduktiv hälsa och akut hjälp vid fall av könsbaserat våld i 
Jordanien, Libanon och Turkiet. IRC arbetar med att integrera arbete mot sexuellt- och könsbaserat 
våld i sin verksamhet i Jordanien och Libanon. 

UNFPA har kunnat förbättra kvinnors hälsa genom diverse tjänster och hälsorådgivning. En utvärdering 
av verksamheten i Libanon under året konstaterade att majoriteten av de som utnyttjat tjänsterna 
beskrev dessa som helt avgörande och att dessa bidrog till ett ökat fysiskt och psykosocialt 
välbefinnande41. 

 

3.3 Stödområde 2 Stärkt demokrati och jämställdhet samt respekt 
för mänskliga rättigheter 

 

Med fokus på stärkt civilsamhälle 

 
3.3.1  

 
Mål 2.3.1: Stärkt kapacitet hos syriska civilsamhällesorganisationer och lokala 

strukturer att bedriva påverkansarbete, delta i dialog och bidra till freds- 
och statsbyggnad 
 

Utvecklingstrend  

 
Sida bedömer att utvecklingen mot målet delvis går i rätt riktning. Förutsättningarna att bidra till dialog 
samt freds- och statsbyggnad i Syrien är kraftigt begränsade. Det saknas en trovärdig övergångs- eller 
fredsprocess och väl fungerande internationella mekanismer. Civilsamhället är utsatt för höga risker 
och har mycket litet utrymme att verka. I nordöstra Syrien bedöms situationen som något bättre. Vissa 
aktivister rapporterar även om att utrymmet för att driva mindre kontroversiella rättighetsfrågor som 
inte uppfattas som hotfulla har ökat även i regimkontrollerade områden. Detta gäller exempelvis 

 

40 Final Report for the UNFPA’s Gender Based Violence response for the Syria crisis, covering the period from 

April 2020-December 2020 UM2018/45478/BEIR 
41 Impact Assessment UNFPA Lebanon 2021 
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jämställdhet och hälsofrågor. Situationen förblir dock föränderlig och oförutsägbar. Möjligheter till 
påverkansarbete är större på lokal och internationell nivå.  

Samtidigt bedömer Sida att kapaciteten hos syriska civilsamhällesorganisationer har ökat, de är mer 
samordnade och deltar i ökad utsträckning i internationella fora och politiska processer42. 
 

Relevans  

 

Sida bedömer att portföljen är relevant och bidrar till målet. Den består av stöd till syriska 

organisationer bland annat genom Baytna, The Day After, Kvinna till Kvinna, Euromed Feminist 

Initiative och Norsk Folkehjelp. Dessa vidareförmedlar i sin tur stöd till många syriska organisationer 

som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter samt fredliga samhällen. Sida bidrar också till FN:s 

Särskilda Sändebud för Syriens kontor för driften av Civil Society Support Room (CSSR). 

Stöden har bidragit till att öka kapaciteten hos ett stort antal syriska organisationer att bedriva 

påverkansarbete och delta i dialog. Organisationerna har utvecklat interna strukturer och rutiner 

inklusive inom digital och fysisk säkerhet samt riskhantering och därmed blivit starkare och mer 

hållbara. Flera organisationer har bidragit till social sammanhållning på lokal nivå. 

En utvärdering av stödet till Baytna, som vidareförmedlar stöd till gräsrotsorganisationer i Syrien och 
utvecklar nätverk mellan dessa, drar slutsatsen att stödet bidragit till att små frivilligorganisationer 
utvecklats till väletablerade organisationer som bidrar till förändring i samhället. Den bedömer att 
civilsamhällets roll har expanderat och att organisationerna nu lättare kan få finansiering från andra 
givare. Baytna bedöms ha ett mervärde som en syrisk organisation med god lokalkännedom, som 
kontinuerligt anpassar sin verksamhet och arbetar ”underifrån” och över geografiska gränser. 
Utvärderingen pekade även på utmaningar med att stärka nätverken mellan organisationer och 
identifiera gemensamma frågor för påverkansarbete. 43 

Kvinna till Kvinna och Euromed Feminist Initiative (EFI) har bidragit till att 16 syriska 

civilsamhällesorganisationer har utvecklat sitt nätverkande och förmåga att påverka kvinnors 

rättigheter och ökat deltagande i internationella dialogprocesser som exempelvis FN:s International, 

Impartial and Independent Mechanism (IIIM). EFI har etablerat en internetbaserad feministisk politisk 

akademi med spridning i hela landet som erbjuder utbildning som syftar till att stärka kvinnors 

kapacitet och öka deras möjlighet till inflytande och meningsfullt delta i fredsprocesser.44 

LDSPS har stärkt 32 så kallade lokala råd i områden utanför regimens kontroll i nordvästra Syrien i att 
tillhandahålla olika typer av samhällstjänster. Projektet har också stärkt samarbetet mellan råden och 
lokala civilsamhällsorganisationer. Under 2021 grundade lokala råd bland annat en basketbollförening 
i nordöstra delen av governoratet Aleppo, en förening för personer med funktionsnedsättning samt 
ett center för dövstumma. LDSPS också gav stöd till valprocess för lokala råd i Tal'ar, samt bidrog till 
nätverkande mellan lokala CSO, och Idlib hälsodirektoratet i kampanjen mot covid-19. Detta är enlig 
LDSPS ett unikt exempel på social sammanhållning i områden under kontroll av det så kallade ”Syrian 
Salvation Government” dominerat av den jihadistiska gruppen HTS.  

 

42 The Day After, Annual Narrative Report January 1 - December 31, 2020, UM2019/46503/BEIR, Kvinna till 

Kvinna Programme Proposal UM2018/11790/BEIR 

Advancing the role of women as agents for peace and development in Syria – Phase II sid 13-14. 
43 Crest Point Baytna Syria Impact Assessment 2021.Utvärderingen saknar sidhänvisning saknas. Information 

tagen från avsnittet om Impact samt sammanfattningen i början av rapporten UM2019/41469/BEIR.  
44 Euromed Feminist Initiative. Towards Sustainable Peace and Democracy in Syria through Strengthening Civil 

Society and Women’s Rights 2017-2021. Final narrative report 2020, p. 26 . UM2018/11762/BEIR 
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NPA:s arbete har bidragit till minskade spänningar och hatretorik mellan etniska grupper i Deir ez-Zor 

och Raqqa. Lokala samarbetspartners åstadkom detta genom att engagera arabiska och kurdiska 

grupper i förtroendeskapande aktiviteter. Samtidigt kvarstår spänningar på myndighetsnivå, då 

självstyremyndigheten i nordöstra Syrien till viss del saknar förtroende hos den arabiska 

befolkningen.45 

 

3.3.2  
 

Mål 2.2. Stärkt kapacitet hos syriska medieaktörer att tillhandahålla oberoende 
rapportering och verka för en demokratisk utveckling och ökat 
ansvarsutkrävande 
 

Utvecklingstrend  

Sida bedömer att utvecklingen delvis går enligt plan. De oberoende syriska medierna har successivt 

konsoliderat sig. De har minskat i antal, samtidigt kvarvarande mediaorganisationer bedöms ha fått 

ökad kapacitet att förse människor med oberoende information46. 

Situationen för oberoende medier och journalister i Syrien är fortsatt svår och farlig. Landet rankades 

på plats 173 av 180 länder i World Press Freedom Index år 2021. Oberoende syriska medier har fortsatt 

verkat från exil och har med tiden fått svårare att säkerställa sin fortsatta relevans för människor inne 

i Syrien. Svårigheterna att arbeta från Turkiet har fortsatt under 2021 vilket lett till att flera 

organisationer har tvingats flytta sin verksamhet till andra delar av Europa. 

 

Relevans   

 

Sida bedömer att portföljen är relevant och bidrar till målen. Sida finansierar Free Press Unlimited 

(FPU) och International Media Support (IMS) som i sin tur stödjer 13 syriska oberoende medier,  

framför allt digitala medier och lokalradio. Stödet har bidragit till att kvalitén på rapporteringen har 

förbättrats samt att innehållet blivit mer jämställt och följer etiska principer. Medierna har ökat sitt 

utbyte med sina följare i syfte att stärka relevansen gentemot den syriska allmänheten.47 

Mediaorganisationerna har också blivit starkare och mer institutionellt hållbara. Många har utvecklat 
affärsplaner och genererat ökad inkomst bland annat genom prenumerationer. Samtidigt utgör 
bristande finansiell hållbarhet fortfarande en stor risk. 

Stödet har bidragit till ökad tillgång till diversifierad information för syrier i och utanför landet. En 
lokalradio i nordöstra Syrien har exempelvis kritiskt granskat pandemins effekter på hälsosystem, 
utmanat desinformation kring covid-19 och ställt lokala myndigheter till svars för hanteringen av 
pandemin. Detta ledde även till att åtgärder vidtogs exempelvis stängdes skolor för att stoppa 
spridningen.48 

 

45 NPA Annual Report for 2020 , pg.11-13 UM2018/35967/BEIR-23 
46 International Media Support (IMS) årsrapport för 2020 sid 11 UM2018/11786/BEIR. 
47 Free Press Limited (FPU) Slutrapport “The 5 years Journey of the Ethical Journalism for Syrian 

Media program 2016 – 2021” sid 20 UM2018/11766/BEIR.  
48 International Media Support (IMS) årsrapport för 2020 sid 3, 12 och 18-19 UM2018/11786/BEIR .  
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Med stöd från IMS och FPU har mediaorganisationer utvecklat mekanismer och rutiner för digital och 
fysisk säkerhet, riskhantering samt inkluderat psykosocialt stöd för medarbetare.49 Vidare bistod IMS  
45 syriska journalister under hot med stöd för evakuering och tillfälligt uppehälle.50 

NPA:s partner SHAR i nordöstra Syrien har spelat en viktig roll i arbetet med att ta fram en ny medialag 
som godkänts av självstyret i nordöstra Syrien. Ett utkast till studie om lagens genomförande lämnades 
till självstyremyndigheten i nordöstra Syriens lagstiftande råd under 2021.51 
 
En viktig dialogfråga med partners har varit medias användning av digitala kanaler för information och 
kommunikation liksom digital säkerhet. 
 

Med fokus på respekt för mänskliga rättigheter och ansvarsutkrävande 
 

3.3.3  
 

Mål 2.3 Ökad kunskap om mänskliga rättigheter, inklusive barnets rättigheter, 
och jämställdhet hos syriska civilsamhällesorganisationer och i det 
syriska samhället 
 

Utvecklingstrend  

 
Det finns inga tecken på förbättring av situationen för mänskliga rättigheter i Syrien. Övergrepp såsom 
tvångsbortföranden, godtyckligt frihetsberövande och tortyr fortsätter. Privat egendom och 
fastigheter konfiskeras och flyktingar tillåts inte återvända till sina hemorter.52 Kvinnor är fortsatt 
diskriminerade av patriarkala lagar och normer i samhället53. Den ekonomiska krisen och covid-19 har 
fått allvarliga konsekvenser på redan utsatta grupper inklusive kvinnor och barn.  

Sida bedömer trots detta, att syriska civilsamhällesorganisationer har ökat sin kunskap och kapacitet 
att verka för mänskliga rättigheter och jämställdhet.54 Generellt bedöms dock kunskapen i det syriska 
samhället som helhet vara fortsatt låg. 

Relevans  

 

Stödet består av stöd till flera internationella och syriska organisationer som arbetar med mänskliga 

rättigheter med ett starkt fokus på kvinnors rättigheter och jämställdhet (se under 2.1). Att öka 

kunskapen om mänskliga rättigheter är en del i deras reguljära arbete. Dessa organisationer 

rapporterar om många olika utbildningsaktiviteter och om stärkt kunskap.  

Barns rättigheter inkluderas specifikt i vissa stöd. Rädda Barnen har bedrivit särskilt påverkansarbete 

och informationsspridning om barns rättigheter. UNICEF verkar för rätten till utbildning för barn från 

3 år. UNFPA fokuserar på sexuellt och könsbaserat våld gentemot kvinnor och barn. Kvinna till Kvinnas 

arbete inkluderar skydd och stöd såsom psyko-socialt stöd och yrkesutbildning till ungdomar och barn. 

Tamasi som avslutades under 2021 har också arbetat specifikt med barns rättigheter genom kultur. 

 

49 International Media Support (IMS) årsrapport för 2020 sid 5 UM2018/11786/BEIR 
50 International Media Support (IMS) årsrapport för 2020 sid 9 UM2018/11786/BEIR. 
51 NPA, Progress Report January- July 2021. Pg.6.   UM2018/35967/BEIR-32  
52 Human Rights Watch World Report 2020 Syria.  
53 Kvinna till Kvinna Programme Proposal Advancing the role of women as agents for peace and development in 

Syria – Phase II sid. 12-13.  
54 The Day After, Annual Narrative Report January 1 - December 31, 2020 UM2019/46503/BEIR 
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Sida har i dialogen med partners lyft behov av förbättrad integrering av barns rättigheter vilket bland 

annat bidragit till att Humanity and Inclusion (HI) har anpassat sina hälsotjänster för att möta barns 

särskilda behov.  

Kvinna till Kvinna och Euromed Feminist Initiative (EFI) arbete har bidragit till ökad kunskap om 

mänskliga rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter och jämställdhet både i syriska 

civilsamhällesorganisationer och i samhället. Ett växande nätverk av aktivister och organisationer har 

fått god kunskap i att bedriva påverkansarbete för kvinnors rättigheter och övervaka efterlevnad av 

lagar. 55 56 

 

3.3.4  

 
Mål 2.4: Stärkt kapacitet hos organisationer att bidra till ökad respekt för 

mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, samt 
ansvarsutkrävande och försoning. 
 

Utvecklingstrend  

 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet delvis går i positiv riktning. I Syrien råder i stort sett 

straffrihet för övergrepp mot mänskliga rättigheter och den internationella humanitära rätten. 

Förutsättningarna att verka för ansvarsutkrävande och försoning begränsas fortsatt av pågående 

väpnad konflikt utan trovärdig övergångsprocess samt avsaknad av ansvarstagande från regimen och 

andra de facto makthavare. 

Sedan 2019 har dock ett antal åtal väckts under universell jurisdiktion i nationella domstolar i flera 
europeiska länder vilka i flera fall lett till domar. Det syriska civilsamhället spelar en viktig roll bland 
annat genom att bidra till bevisföringen. Sida bedömer också att kapaciteten över lag hos syriska 
organisationer att verka för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt samt 
ansvarsutkrävande och försoning stadigt utvecklats. 
 

Relevans  

 
Sida bedömer att portföljen är relevant och bidrar till målet. Insatserna fokuserar på stöd till 
civilsamhällesorganisationer för stärkt kapacitet att bedriva påverkansarbete och ansvarsutkrävande. 
Sida har under 2021 med hjälp av extern expertis genomfört en analys och kartläggning av möjligheter 
att arbeta med ansvarsutkrävande och försoning57. En slutsats var att i stort sett allt Sidas stöd till 
civilsamhället och medier bidrar till ökat ansvarsutkrävande. Sida överväger att identifiera ytterligare 
stöd med fokus på ansvarsutkrävande och övergångsrättvisa. Gällande försoning rekommenderade 
kartläggningen att Sidas stöd i nuläget bör fokusera på social sammanhållning givet den svåra 
kontexten. Många insatser i portföljen fokuserar redan idag på social sammanhållning och inkludering 
som en viktig del av verksamheten.  

Flera partners exempelvis Kvinna till Kvinna, The Day After, Baytna och NPA, (se också ovan under Mål 
2.1) arbetar med att stärka nätverkande och social sammanhållning mellan olika grupper. Det kan till 

 

55 Euromed Feminist Initiative. Towards Sustainable Peace and Democracy in Syria through Strengthening Civil 

Society and Women’s Rights 2017-2021. Final narrative report 2020, p. 17, p.17 . UM2018/11762/BEIR 
56 Kvinna till Kvinna. Advancing the role of Women as Agents for Peace and development in the Middle East 

and North Africa 2017-2021. Annual report 2020 sid 16. UM2018/11790/BEIR 
57 UM2021/07920/BEIR-10 
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exempel handla om samarbeten mellan internflyktingar och värdsamhällen för att öka förståelsen dem 
emellan.58 

IMS program stödjer organisationer som arbetar med att verifiera, dokumentera och utreda övergrepp 
mot mänskliga rättigheter och IHL. Dessa har under året bidragit med bevismaterial mot 
representanter för den syriska regimen och väpnade grupper för krigsbrott och brott mot 
mänskligheten i åtal under universell jurisdiktion i domstolar i Europa. Ett av målen ledde under 2021 
till en fällande dom för en underrättelseofficer inom regimen.59 

Även TDA bidrar till ansvarsutkrävande och försoning genom stöd till offer för MR-brott och deras 
familjemedlemmar, samt genom att informera om och stödja samordning med mekanismer för 
ansvarsutkrävande. 

En av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer, Dawlaty, arbetar bland annat med att dokumentera 
och arkivera berättelser och konst relaterat till revolutionen. Detta för att bevara och synliggöra 
marginaliserade gruppers erfarenheter och röster. Sida bedömer att människors möjlighet att uttrycka 
sina erfarenheter är en viktig del i övergångsrättvisa och försoning.   

4. Implikationer  

• Sida bedömer strategin som fortsatt relevant. Trots en förändrad kontext gör Sida 

bedömningen att strategins inriktning svarar mot människors behov.  

• Sida har under året utvecklat strategiplaneringen och konsoliderat insatsportföljen inom 

Syrienkrisstrategin, samtidigt som det görs en del justeringar och anpassningar, i linje med 

den reviderade strategins nya mål. Detta inkluderar att öka stödet för rehabilitering av 

samhällstjänster, insatser för ansvarsutkrävande och stöd för PVE. Detta görs genom att vissa 

områden inleda nya insatser, samt i andra fall i dialog med existerande partnerorganisationer 

säkerställa att insatserna bemöter och integrerar dessa nya fokusområden. 

• Portföljen har en god balans mellan olika genomförandepartners, når olika områden i hela 

Syrien och i grannländerna, samt har en bra koppling mellan stöd till partners utanför och 

inne i Syrien. Under 2021 har givare och genomförandepartners intensifierat diskussioner om 

resiliens och tidig återhämtning, framför allt med fokus på regimkontrollerade områden. 

Förutsättningar för att samfinansiera insatser med andra givare har därmed ökat. Samtidigt 

är konflikten i Syrien fryst med liten utsikt till politisk förändring, vilket även fortsatt medför 

risker för bristande rättighetsperspektiv i strategigenomförandet. Regimen är i allt ökad 

utsträckning beroende av att få in pengar i landet, där biståndet riskerar att nyttjas i detta 

syfte. 

• Det finns fortsatt stora begräsningar för uppföljning i fält och höga risker med biståndet till 

Syrien. För att delvis hantera detta avser Sida att bygga vidare på den positiva erfarenheten 

av externt stöd med uppföljning av insatser i Syrien, vilket stärkt analysen och 

riskhanteringen, samt förbättrat Sidas underlag för beslut om fortsatt stöd till pågående 

insatser i hela Syrien. En stor implikation som växt fram under året är frågan om 

 

58 Baytna Annual Report, 2021 sid 18 UM2019/41469/BEIR. 
59 International Media Support (IMS) årsrapport för 2020 sid 11 UM2018/11786/BEIR.  
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penningöverföringar i allmänhet och specifikt gällande parallella växelkurser, vilket löpande 

hanteras direkt med partners samt i nära dialog med andra givare och FN. 

 

• Det är en föränderlig global och regional kontext, som onekligen skapar implikationer för 
hela Syrien, samt i grannländerna. Ryska, amerikanska, turkiska och iranska politiska 
intressen påverkar den politiska utvecklingen, och i förlängningen också den ekonomiska och 
sociala situationen. Krisen i Libanon har direkt påverkat situationen i Syrien. Regimen i 
Damaskus består, vilket skapar fortsatta implikationer för genomförandet av biståndet. 
Osäkerheten kring FN:s resolutionen 2585 förlängning kvarstår som ett stort frågetecken. 

 

 

 


