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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. Sidas bedömning av strategigenomförandet – en 
sammanfattning 

 
Inkluderande demokratiska samhällen Utveckling  Relevans 

1 Stärkta demokratiska principer, processer och 
samhällsstyrning för oberoende, rättssäkra och transparenta 
samhällen 

     

2 Ökat demokratiskt deltagande och inflytande, inklusive 
valprocesser, samt stärkta möjligheter för demokratiska 
politiska partier och civilsamhället att engagera sig däri 

     

3       Stärkta förutsättningar för yttrandefrihet inklusive mänskliga       
         rättigheters tillämplighet på internet fri och oberoende media,  
         tillgång till information och motverkande av desinformation 

 

     

Lika rättigheter för alla       

4       Stärkta globala och regionala processer och system för  
         åtnjutande av de mänskliga rättigheterna 

     

5       Stärkt skydd för och främjande av mänskliga rättigheter och     
         stärkta institutioner för upprätthållandet av dessa, inklusive     
         genom ökad respekt för rättsstatens principer  

     

6       Ökad respekt för de mänskliga rättigheterna genom fokus på  
         förenings- och församlingsfriheten för alla, inklusive för  
         civilsamhället och i arbetslivet, nationellt, regionalt och lokalt,   
         i urbana såväl som rurala miljöer 

     

7       Ökad respekt för de mänskliga rättigheterna med särskilt  
         fokus på de som utsätts för diskriminering 

     

8       Stärka förutsättningar för kvinnors och flickors fulla  
         åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, egenmakt och  
         jämställdhet  

     

      

Trygghet, rättvisa och ansvar      

9     Minskad korruption samt ökad transparens och  
        Ansvarsutkrävande 

     

10   Stärkt rättssäkerhet, inklusive domstolars oberoende och  
        individens tillgång till rättvisa 

     

11   Ökad trygghet och säkerhet för aktörer och organisationer som  
        främjar och försvarar de mänskliga rättigheterna 
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2. Översikt av strategisammanhanget 
 

Totalt strategibelopp:  
4,44 miljarder SEK  

Utbetalat belopp hittills:  
3,57 miljarder SEK 

Antal insatser 20213 
80  

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

I våra samarbetsländer är pandemin och dess förödande konsekvenser inte över och andelen 
fullvaccinerade i låginkomstländer är försvinnande liten.4 Ungefär 100 miljoner fler människor lever i 
extrem fattigdom på grund av pandemin och det kommer att ta tid innan låginkomstländerna är 
tillbaka på tidigare lägre fattigdomsnivåer5 när den fattigare delen av världen halkar efter i 
återhämtningen.6 Kvinnor och flickor har drabbats särskilt hårt av pandemin, både ekonomiskt men 
också då tillgången till preventivmedel och säker abortvård har äventyrats vilket sannolikt kommer 
att påverka mödradödligheten.7 Pandemin har ytterligare förvärrat korruptionen och dess negativa 
effekter. Världen är på väg mot en temperaturökning bortom Parisavtalets mål. Klimatförändringarna 
tillför en ny dimension till konflikter och kriser och extremväder påverkar redan levnads- och 
försörjningsmöjligheter för människor som lever i fattigdom. En majoritet av världens befolkning bor 
i auktoritära stater.8 Idag är det fler stater som går bakåt än som gör framsteg avseende mänskliga 
fri- och rättigheter.9 Antalet konflikter ökar och de blir alltmer utdragna10. År 2021 har präglats av 
flera konfliktrelaterade kriser med enorma humanitära konsekvenser liksom konsekvenser på 
fattigdomsbekämpning, demokratiska fri- och rättigheter och jämställdhet. I december 2021 
uppskattades antalet människor i behov av humanitärt stöd under 2022 uppgå till 274 miljoner.11 
OECD uppskattar att finansieringsgapet för att nå de globala målen har ökat från 2,5 till 3,5 biljoner 
dollar på grund av pandemin.12 Offentliga resurser, såväl inom partnerländerna som inom biståndet, 
räcker inte och mobilisering av privat kapital är nödvändigt. 
 
Situationen globalt för mänskliga rättigheter och demokrati och rättsstatens principer har fortsatt att 
förvärras sedan förra rapporteringstillfället. Människor som lever i multidimensionell fattigdom och 
förtryck blir de som far mest illa av brister i demokratisk samhällsstyrning när staten inte respekterar 
och uppfyller de mänskliga rättigheterna.13 Talibanernas maktövertagande i Afghanistan, och den 
förvärrade situtationen i Myanmar och Jemen är exempel på händelseutveckling som drastiskt 
påverkat människors möjligheter att påverka sina liv under 2021. Institutioner som ska försvara 
mänskliga rättigheter och fria medier utsätts för påtryckningar, manipuleras och deras oberoende 
hotas. Utmaningarna för mänskliga rättigheter varierar förstås globalt beroende av kontext. Att 
begränsa tillgången till internet, helt eller delvis, är ett vanligt redskap för att kontrollera och 

 

3 Av dessa är antalet samarbeten/samarbetspartner 58 
4 IMF (2021). World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic. October 2021, sid. 1 
5 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-widening-inequality 
6 https://blogs.imf.org/2021/10/12/a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/ 
7 Unicef, Global COVID-19 Situation Report No. 11: September 2020, sid. 3. 
8 V-DEM 2020, Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, sid. 16 
9 Opinionsfriheterna avser åsikts, yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och 
religionsfrihet. 
10 States of Fragility (2020), sid. 4  
11 Se OCHA, Global Humanitarian Overview 2021, sid. 8 
12 OECD (2020). Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A new way to invest for 

people and planet. sid. 16 
13 Global Economic Prospects (worldbank.org) 

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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begränsa människors åtnjutande av mänskliga rättigheter. Under 2020-2021 stängdes internet av 
mer än 200 gånger i 29 länder, framförallt i Asien, Öst- och Nordafrika.14  
Trots den demokratiska tillbakagången är människors krav på mänskliga fri- och rättigheter starka på 
många håll. I många länder har människor protesterat och organiserat sig trots risk för att bli gripna 
eller skjutna.15 Sett över tid har andelen som deltar i protester och demonstrationer halverats sedan 
1990. Därtill har de strategiska och taktiska kunskaperna och förmågorna minskat över tid bland 
demokratiaktivister, enligt forskning.16 Det finns dock tecken på att dessa delvis har stärkts under 
pandemin som tvingat fram nya sätt att arbeta, inklusive genom organisering på lokal nivå.17 
  
I spåren av covid-19 pandemin har våld mot kvinnor och barn i hemmet har ökat18, möjligheterna till 
försörjning har minskat och nedstängningarna av samhällen har särskilt drabbat fattiga barn och 
unga som inte har möjlighet att få utbildning när skolorna håller stängt19. Stora delar av världens 
befolkning har inte förutsättningar att dra nytta av digitaliseringen, och kvinnor och flickor är i ett 
särskilt underläge, vilket har blivit extra tydligt under pandemin. 2,9 miljarder människor saknar ännu 
uppkoppling.20  
 
Inskränkningarna slår hårt mot organisationer som företräder grupper som redan utsätts för 
diskriminering. Dessutom innebär trenden en ökad spridning av desinformation, framför allt av 
regeringar, i syfte att orsaka skada genom falsk information och skapa politisk 
polarisering.21 Informationssäkerhet och delning av uppgifter som inte utsätter mottagare av 
informationen eller tredje part för risk blir samtidigt allt mer angeläget. I repressiva miljöer väljer 
ofta sociala rörelser att inte formellt organisera sig. Istället fungerar de som inofficiella nätverk. 22  

Demokratins tillbakagång märks i alla delar av världen. Drivkrafterna bakom denna trend bedöms 
vara en kombination av olika faktorer som framväxten av populistiska partier, social och politisk 
polarisering samt ekonomisk kris.23 Korruption urholkar demokratin24, skapar en grogrund för konflikt 
och blir ett hinder för hållbar utveckling.  

Trots denna mörka bild, kan vissa positiva trender skönjas. Många demokratier har under pandemin 
på rekordtid infört nya innovativa sätt att kunna genomföra val i svåra situationer. Folkliga protester 
har fortsatt och globala sociala rörelser mot rasism och för miljö har växt fram. Privata sektorn visar 
mer tecken på socialt engagemang och ställer krav på mänskliga rättigheter. Under pandemin har 
forskning visat på att demokratiska regimer tacklar pandemin bättre än auktoritära.25  

 

14 2020 – maj 2021 #KeepItOn: Fighting internet shutdowns around the world (accessnow.org), Access Now 
Database 2021 
15 World Report 2022 Book (hrw.org), sid. 1 
16 Ackerman, P., The Checklist to End Tyranny, ICNC Press (2021), s. 129 
17 Chenoweth, E., The Future of Nonviolent Resistance, Journal of Democracy, Juli 2020, Volym 31, nummer 3, 
sid. 69-84 
18 Measuring the Shadow Pandemic VIOLENCE AGAINST WOMEN DURING COVID 19 UN Women 2021 s 3 
19 Schoolchildren worldwide have lost 1.8 trillion hours and counting of in-person learning due to COVID-19 
lockdowns, says UNICEF, UNICEF Pressrelease 2021 s 1 
20 Measuring digital developmentFacts and figures, The International Telecommunications Union, ITU 2021, sid. 
1 
21 V-DEM 2020, Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, sid. 16 
22 STUDY ON DANISH SUPPORT TO INFORMALLY ORGANISED CIVIL SOCIETY AND SOCIAL MOVEMENTS IN 
DEVELOPING COUNTRIES, Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2021, sid. 14 
23 IDEA, The Global State of Democracy 2021, sid. 7  
24 Transparency International, Addressing Corruption as a Driver for Democratic Decline, november 2021, sid. 3  

25 IDEA, The Global State of Democracy 2021, sid. 1-2 

https://www.accessnow.org/keepiton/
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/01/World%20Report%202022%20web%20pdf_0.pdf
https://www.unwomen.org/en/news-stories/feature-story/2021/11/covid-19-and-violence-against-women-what-the-data-tells-us
https://www.unicef.org/press-releases/schoolchildren-worldwide-have-lost-18-trillion-hours-and-counting-person-learning
https://www.unicef.org/press-releases/schoolchildren-worldwide-have-lost-18-trillion-hours-and-counting-person-learning
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2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Enligt OECD ligger det totala internationella stödet till mänskliga rättigheter, demokrati och 
rättsstatens principer relativt konstant under den senaste femårsperioden och ökar till och med i 
vissa undersektorer. Exempel på dessa är mänskliga rättigheter, anti-korruption, kvinnors rätt och 
framförallt stödet för att motverka våld mot kvinnor och flickor. Stödet till demokratiskt deltagande 
har minskat för att sedan öka något de senaste åren. Det sammantagna globala stödet till 
rättssektorn går dock ned.26 

Sida noterar att flera av givarna inom området bedriver sitt bistånd mer tekniskt än 
värderingsbaserat och är ofta mer projektorienterat än inriktat på kärnstöd. Allt färre givare stödjer 
frågor som uppfattas som politiskt känsliga eller riskerar strida mot nationella värderingar och 
normer i samarbetsländerna. Detta märker Sida inom ramen för FN och EU, där inte alla 
medlemsländer har samma syn på mänskliga rättigheter som Sverige. Sverige tar en betydande roll 
gällande stöd till jämställdhet, yttrandefrihet och konstnärlig frihet och är den största  givaren i 
världen vad gäller stöd till hbtqi-personers rättigheter.27  

Givarbilden har under de senaste åren breddats till att inkludera nya stora bilaterala aktörer och ett 
ökat antal privata givare såsom filantroper. Flera av de nya bilaterala givarna drivs ofta av andra mål 
och värderingar än traditionella givare. Det går också att se ett ökat intresse från privata givare där 
det finns de som delar Sveriges värderingar, medan andra står för mer oklara eller motstridiga 
värderingar. Sammantaget innebär detta att det finns färre likasinnade givare inom de givarkretsar 
där Sverige traditionellt deltar, vilket är en risk när Sverige är ensam finansiär. Det finns ändå 
möjligheter till samarbeten med nya givare och aktörer som inte nödvändigtvis är länder. 

I linje med den svenska regeringens demokratisatsning28 har Sverige och Sida en viktig roll i att driva 
frågor om mänskliga rättigheter och demokrati samt tillämpningen av ett rättighetsperspektiv -  
människorättsbaserad ansats (HRBA). Mot bakgrund av den utveckling som beskrivits ovan 
efterfrågar många partner i ökad utsträckning svenskt deltagande i centrala sammanhang som stöd 
för deras frågor. Sidas finansiering och deltagande ses ofta som en garant både av partner och av 
andra givare.  

Sverige har som givare en fördel med sitt flexibla förhållningssätt där kärnstöd till organisationerna 
prioriteras där så är möjligt framför projektstöd. Kärnstöd är i linje med bistånds- och 
utvecklingseffektivitetsagendan, men också den lokaliseringsagenda som nu förs bland humanitära 
aktörer och går ut på att stärka lokal kapacitet för att bättre kunna möta konflikt och katastrof samt 
arbeta med demokrati och fattigdomsbekämpning. Genom att stödja en organisation via kärnstöd 
stärks det lokala ägarskapet samtidigt som organisationen har möjlighet att utveckla sina egna 
system för ansvarsutkrävande. Organisationen har också möjlighet att anpassa verksamheten utifrån 
rådande omständigheter och på så sätt arbeta mer ändamålsenligt med mänskliga rättigheter på lång 
sikt. I samarbeten med FN-organisationerna strävar Sida efter oöronmärkta och flexibla tematiska 
programstöd som kompletterar de kärnstöd som ges från UD.  

I politiskt känsliga kontexter och tematiska områden, kan Sida med fördel förmedla stödet till lokala 
utsatta organisationer och nätverk genom globala program under strategin för mänskliga rättigheter, 
demokrati och rättsstatens principer.  

 

26 QWIDS - Query Wizard for International Development Statistics (oecd.org) 
27 Global Philanthropy Project: Diving Deeper, sid. 12 
28 Demokratisatsningen tar form - Regeringen.se, Utrikesdepartementet 2019, sid. 1 

https://stats.oecd.org/qwids/#?x=1&y=6&f=2:262,4:1,7:1,9:85,3:51,5:3,8:85&q=2:262+4:1+7:1+9:85+3:51,256,257,50,294,295,296,312,330,52,331,54,297,298,299,300,301,319,321,258,60,61,62,63,64,65,G42,G43,G44+5:3+8:85+1:2+6:2015,2016,2017,2018,2019,2020
https://www.regeringen.se/artiklar/2019/11/demokratisatsningen-tar-form/
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2.3 Synergier med andra svenska strategier  

För att skapa synergier med andra svenska strategier ingår Sidas demokratienhet i 
verksövergripande utskott och nätverk för demokrati/mänskliga rättigheter, 

demokratisatsningen, biologisk mångfald, jämställdhet, yttrandefrihet/media, ITC samt anti-

korruption. Därutöver leder enheten en arbetsgrupp för undersöka möjligheterna till att 
utveckla stöd till informella nätverk och oregistrerade organisationer29 samt en arbetsgrupp kring 
hbtqi-frågor.30 Enheten tar ofta en koordinerande roll avseende kulturbiståndet då t ex en 
normgivande partner som Unesco stöds genom den globala strategin. Exempel på synergier 
presenteras nedan:  
 
Strategin för Särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016-
2022/2023-2027  
Nära samarbete med till viss del överlappande mål, där båda strategier ger stöd till insatser som 
berör politiska partier.   
 
Strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Afghanistan 2021–2024 
Efter talibanernas övertagande i Afghanistan i augusti 2021, kunde Sida svara mot de omedelbara 
behoven för till exempel kvinnliga journalister och människorätts-försvarare.   
 
Strategin för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Latinamerika 2021-2025 
Genom delegerade medel till ambassaden i Guatemala har Sida i avvaktan på en regional strategi 
kunnat stärka dialogen kring mänskliga rättigheter och demokrati inom ramen för specifika insatser i 
Centralamerika. Under 2021 fortsatte en begränsad delegering för att säkerställa en smidig övergång 
till den regionala strategin. Några insatser från den globala strategin håller på att fasas in i den 
regionala strategin för Latinamerika.  
 
Sveriges strategi för för Hållbar fred 2017-2022 samt strategin för Sveriges utvecklingssamarbete 
för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018-2022. 
Det finns ett nära samarbete med jämställdhetsstrategin och strategin Hållbar fred då strategierna 
innehåller liknande mål. Delegerade medel från jämställdhetsstrategin och ett nära samarbete i 
uppföljningen av Association for Women’s Rights in Development (AWID), med andra strategiägare 
har stärkt Sidas partnerskap. Stödet till UN Women samfinansieras med strategin Hållbar fred. 
Dessutom bedrivs en nära dialog och avstämning med Hållbar Fred avseende stöd kopplat till 
rättssektorn. 
 
Strategin för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar ekonomisk utveckling 2018-2022.  
Samarbete finns även med strategin för hållbar ekonomisk utveckling genom delegerade medel för 
stöd till Association for Progressive Communications (APC). DEMO har deltagit i beredning av ett nytt 
stöd till ILO.   
 
Strategin för hållbar social utveckling 2018-2022.  
Arbetet fortsätter med att öka antalet tvärsektoriella insatser för att motverka motståndet mot SRHR 
och jämställdhet. I enlighet med Handlingslinje för Sidas arbete med att motverka motståndet mot 
SRHR inkluderar detta bland annat globala och regionala dialoginitiativ, uppdatering av material och 

 

29 I gruppen ingår också Enheten för tematiskt stöd (TEMA), Enheten för global social utveckling (Social) och 
Enheten för Civila samhället (CIVSAM) 
30 I gruppen ingår även SRHR-teamet i Pretoria, avdelningarna AFRIKA, EUROLATIN och UM Bangkok 
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talepunkter, samt kapacitetsutveckling bland handläggare globalt, regionalt och nationellt där 
relevans finns i respektive strategi. En gemensam beredning av fortsatt stöd till Unesco gjordes.  
 
Strategin för hållbar ekonomisk utveckling och strategin för hållbar miljö, klimat och hav.  
Ett annat område som identifierats för synergi och fördjupning är miljö och mänskliga rättigheter. 
Stöd finns till miljö och miljörättsförsvarare som samfinansieras tillsammans med Strategin för 
hållbar ekonomisk utveckling och strategin för hållbar miljö, klimat och hav. En diskussion har inletts 
mellan de globala strategierna på Sida för en gemensam satsning på miljö och klimat.  
 
Anordnandet av Stockholm Internet Forum, SIF, som inträffar vartannat år innefattar samarbete 
med alla Sidas regionala och bilaterala strategier som innefattar stöd till yttrandefrihet och ICT. SIF, 
som anordnas vartannat år är ett omfattande arbete och innebär också koordinering och planering 
med ambassaderna för att möjliggöra optimalt deltagande från fält. 
 
Synergidiskussioner förs även med strategierna för stöd genom svenska organisationer i det civila 
samhället respektive forskningssamarbete liksom diskussioner om synergier och komplementaritet 
med Strategin för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer. Med 
avdelningen för Partnerskap och Innovation finns samarbeten rörande UN Volunteers, Junior 
Programme Officers till t ex MR-kontoret OHCHR samt Konstnärsnämnden och USAID.  
 
Samarbete kring multilateraler. För samtliga multiinsatser, såsom OHCHR, Världsbanken, Unicef, 
Unesco och UN Women, samordnas med enheten för multilateral samordning, inklusive dess 
personal i New York and Geneve, vilket bidrar till bättre dialog och uppföljning. Flera av stöden har 
också har också nära dialog med bilaterala strategiägare, såsom OHCHR och UN Women.  
 
Enheten för Garantier och katalytiskt utvecklingsfinansiering. Det finns även ett samarbete och 
dialog med Sidas instrument för garantier och katalytisk utvecklingsfinansiering genom stödet och 
garantin till Media Development Investment Fund.  
 
Den nya regionala hubben för mänskliga rättigheter och demokrati i Pretoria  
Samarbete har inletts med den nya regionala hubben för mänskliga rättigheter och demokrati i 
Pretoria. För att stärka synergierna mellan strategier och insatser i Afrika på land-, region- och global 
nivå, genomfördes ett seminarium om kulturens roll i utvecklingssamarbetet och för demokratin. 
Inom ramen för Afrikas Team Demokrati (i vilket hubben ingår) har Sidas enhet för demokrati och 
mänskliga rättigheter, härefter DEMO, tagit initiativ till en serie möten med Regionalt Afrika och 
biståndsambassader i Afrika under året för att diskutera våra respektive kartläggningar och söka 
synergier mellan den globala strategin, den regionala och de bilaterala. Detta har lett till ökad 
informationsdelning och förståelse av hur insatser relaterar till varandra. Nästa steg är att identifiera 
några specifika områden för konkret samarbete. 

3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Totalt utbetalades för perioden 2018-2021 drygt 3,57 miljarder kronor. För 2021 betalades ca 900 
miljoner ut. Dessa fördelas mellan de tre stödområdena enligt följande: Lika rättigheter för alla, 417 
miljoner, Inkluderande demokratiska samhällen, 292 miljoner och Trygghet, rättvisa och ansvar, 190 
miljoner, Tabell 3A. Fördelningen speglar den tyngdpunkt som mänskliga rättigheter med fokus på 
grupper som utsätts för diskriminering har inom strategin.  
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Som illustreras i figur 1 nedan utbetalades det högsta beloppet till strategimål 7 för mänskliga 
rättigheter med fokus på grupper som utsätts för diskriminering, med 194 miljoner (22 %) följt av 
strategimål 3 för yttrandefrihet med 118 miljoner (13 %) och strategimål 8 för jämställdhet med 114 
miljoner kronor (13 %).  

Figur 1: Utfall mot strategimål och antal insatser 

 

Strategimålen är delvis överlappande och ett och samma resultat skulle kunna rapporteras under 
flera mål. Flertalet partner bidrar också till flera resultatområden, strategimål och globala 
hållbarhetsmål (SDG). 

Sida bedömer att strategin fortsatt är relevant och ändrar enbart bedömningarna av 
utvecklingstrenderna för ett av målen, mål 8 för jämställdhet, som tydligt påverkats av pandemin. 
Två nya målen, mål 5 gällande MR-institutioner och mål 6 gällande MR i arbetslivet, har tillkommit 
under stödområdet Lika rättigheter för alla. Genom kartläggningar och dialog med partner gör Sida 
bedömningen att den nuvarande portföljen i hög grad svarar även mot dessa måls utmaningar.  

Portföljen bedöms relevant i sin helhet, med en balanserad sammansättning av aktörer som bidrar 
till respektive mål och den förändringsteori som Sida har utarbetat. Under året har målen 1 och 2 för 
demokatiska processer och system förstärkts genom ett nytt samarbete med The International 
Foundation for Electoral Systems (IFES). Portföljrelevansen för de två målen kan därmed ändras från 
gult till grönt.  

Av totalt utbetalat belopp 2021 kanaliserades 31 % via multilaterala aktörer och 53 % via 
organisationer i det civila samhället, vilket bedöms utgöra en bra balans för effektiv måluppfyllnad. 
Under 2021 är det en tillfällig nedgång i andelen stöd via multilateraler, men denna förväntas öka 
igen från 2022. Utöver multilaterala partner och civilsamhällesorganisationer samarbetar Sida med 
myndigheter och genom så kallade public private partnerships, där både näringsliv och stiftelser är 
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med. Inom ramen för Sidas samarbeten för genomförande av portföljen är flexibelt stöd och 
kapacitetsutveckling centralt. Under strategiperioden har andelen flexibelt stöd i form av kärnstöd 
och programstöd ökat.  

Under 2021 har Sida fokuserat på att förhålla sig till den reviderade strategin. Sida har genomfört 
gedigna kartläggningar i samråd med partner inom nya prioriterade områden såsom ungas roll, stöd 
till politiska partier, villkor i arbetslivet och fackliga rättigheter samt könsrelaterat våld, rättigheter 
och skydd online. Sammanfattningsvis kan Sida konstatera att portföljen i hög grad möter de nya och 
reviderade målen i strategin. Nuvarande partner arbetar med frågorna på olika sätt inom sina 
områden som spänner över alla tre stödområden.  

I och med att strategigenomförandet går in på sitt sista år har en konsolidering av portföljen 
eftersträvats, med fortsatt utfasning av mer resurskrävande insatser samt insatser som kunnat tas 
över av regionala och bilaterala strategier. Portföljens samarbetspartner har minskat i antal från 63 
till 58. Under 2022 avser Sida att fortsätta det arbete som inletts med att identifiera en ny partner för 
strategimålet 10 gällande rättsäkerhet, där portföljen fortfarande har begränsat stöd till rättsektorns 
institutioner. Givet val av insats kan denna även bidra till att stärka strategimål 9 för antikorruption, 
då det finns starka kopplingar mellan dessa mål.  

Flertalet samarbetspartner inom strategin arbetar normativt på global nivå för ett ökat genomslag 
för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet. De når också ut och har 
verksamhet på regional, nationell och lokal nivå. Mot den bakgrunden uppnås resultat på både 
global, regional och nationell nivå. Resultaten bidrar också direkt till genomförandet av Agenda 2030 
med ett särskilt fokus på de globala hållbarhetsmålen 5, 10 och 16, tabell 3B. 

  

Arbetet inom strategin relaterar främst till den multidimensionellafattigdomen  genom 
dimensionerna människors brist på valmöjligheter, röst och makt samt mänsklig säkerhet. Det har 
lett till att arbetet med att nå ut till en bredd av de mest utsatta aktörerna och målgrupperna har 
fortsatt. Ett människorättighetsbaserat arbetssätt har genomsyrat arbetet, med en ansats att nå 
ansvarstagare i högre grad. Dialogen med multiaktörerna har fokuserat på rättighetsperspektivet 
inklusive och målet att inte lämna någon utanför. I dialogen med partner och genom en översyn av 
OECD/DAC:s policymarkörer, har Sida analyserat hur verksamheten kan få större effekt på 
jämställdhet och miljö/klimat, inklusive biologisk mångfald. Ett större fokus har lagts på att dels 
stödja demokratins röstbärare genom skydd ”online”, dels motverka desinformation. DEMO har 
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under 2021 inlett arbete med att utveckla en dialogplan med fokus på mänskliga rättigheter och 
demokrati och rättsstatens principer där också dialog med andra givare ingår. Syftet är att planen 
också ska bidra till arbetet med en ny strategi. 
 

 

Som illustreras i diagram 1, bedöms sannolikheten att strategins insatser ska nå sina mål som stor. 
Strategins genomförande partner är vana att ställa om sin verksamhet efter rådande läge. Sida har 
trots reserestriktioner kunnat medverka på möten i Sverige samt deltagit på ett flertal virutella 
tjänsteresor och uppföljningsmöten.  

Under året har Sida arbetat flexibelt med att möta de förändrade behov som uppstod i Afghanistan. 
Genom Sidas partner har ett flertal MR-försvarare, däribland hbtqi-aktivister, hjälpts att kunna lämna 
landet samt att kunna verka utanför landet. Särskilt stöd till kvinnliga journalister som är kvar i landet 
har också beretts genom tilläggsmedel eller genom att omfördela befintliga medel. Se vidare under 
mål 1.3 och 3.3 nedan.  

3.2 Stödområde 1: Inkluderande demokratiska samhällen 

3.2.1 Mål 1 Stärkta demokratiska principer, processer och samhällsstyrning 
för oberoende, rättssäkra och transparenta samhällen  

Utvecklingstrend   

 
Autokratiseringen tilltar i världen och antalet demokratiska länder minskar där två tredjedelar av 
världens befolkning nu lever i auktoritära länder.31 Överanvändandet av undantagstillstånd och 
begränsningar av mediafrihet riskerar leda till att pandemin stänger ner viktiga delar av 
demokratin.32 

Relevans   

 

 

31 Autocratization Turns Viral – V-DEM Democracy Report 2021, sid. 6-7  
32 An Update on Pandemic Backsliding: Democracy Four Months After the Beginning of the Covid-19 Pandemic 
– V-DEM Policy brief, 2020.  
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Stöd har getts inom området till att stärka offentlig förvaltning och samhällets institutioner på olika 
nivåer för ökat genomslag för demokratiska principer. Detta har bland annat gjorts genom 
påverkansarbete, kapacitetsutveckling, erfarenhetsutbyten och nätverkande. Sjutton insatser har 
bidragit till målet. Utöver ett fåtal organisationer som har detta som sin kärnverksamhet, såsom 
Inter-Parliamentary Union, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati och Open Government 
Partnership har stöden till UN Women, Unesco, Unicef och International Development Law 
Organisation (IDLO) varit centrala, då de arbetar med förvaltning som relaterar till deras sakfrågor. 
Stödet till oberoende medier som en viktig pelare i ett demokratiskt samhälle har även bidragit till 
detta mål. Portföljen har förstärkts med ytterligare en samarbetspartner, kärnstöd till IFES 
(International Foundation for Electoral Systems) som kommer bidra till ungas, urfolks och kvinnors 
ökade möjligheter till att delta i val. Sida har med grund i denna förstärkning ändrat färg från gult till 
grönt. Samarbetet med IFES ses också ha bäring på mål 2 om stärkta valprocesser samt målen 9 och 
10 om korruption och rättssäkerhet.  

Inter-parliamentary Union (IPU) har under pandemin genom sitt innovationscenter sammanfört 
parlament och inspirerat till sätt att fungera även under begränsade former och på distans. Detta har 
gjort att parlament kunnat fullfölja sitt demokratiska uppdrag utan avbrott och bidragit till att 
upprätthålla rättsstaten i medlemsländerna.33  

Samarbetet med UN Democracy Fund (UNDEF) ger möjligheter till mindre projekt som har en 
katalytisk roll för demokrati i sina respektive kontexter. Programmet har lett till medborgares ökade 
förtroende för lokal demokrati över tid, enligt en utvärdering av programmet, som lyfter Tunisien 
som ett positivt exempel. Sjutton organisationer i lnadet rapporterat en ökad kapacitet genom 
säkrade finansieringsströmmar och utökad tematisk och geografisk verksamhet.34  

3.2.2 Mål 2 Ökat demokratiskt deltagande och inflytande, inklusive i 
valprocesser, samt stärkta möjligheter för demokratiska politiska partier 
och civilsamhället att engagera sig däri   

Utvecklingstrend   

Forskning och erfarenheter visar ett fortsatt minskat demokratiskt utrymme och inskränkningar i de 
mänskliga fri- och rättigheterna såsom organisations-, mötes-, åsikts- och yttrandefrihet. Detta är 
friheter som är avgörande för ett demokratiskt deltagande och inflytande. Under pandemin har val i 
79 länder i världen skjutits upp på grund av covid-19. Knappt hälften av dessa rör val och 
folkomröstningar på nationell nivå35.  

Mot denna bakgrund bedömer Sida att utvecklingen mot strategimålet går bakåt.  

Relevans   

 
26 insatser bidrog till strategimålet med stöd som syftar till stärkt kapacitet av ansvarstagare för 
stärkta och säkra mekanismer, förutsättningar och mötesplatser för deltagande och inflytande i 
demokratiska politiska processer samt till rättighetsbärares kapacitet och möjlighet att delta i, driva 
och ha inflytande i dessa. Portföljen har en bred ansats och inkluderar grupper som marginaliseras 
och utsätts för diskriminering. Till exempel har Sida genom fyra riktade insatser bland annat två s.k. 
public private partnerships, bidragit till att stärka hbtqi-personers deltagande och inflytande. Flera 

 

33 Strong Democratic Parliaments Serving the People: Evaluation of results achieved by the IPU Programmes 
between January 2019 and December 2020,  sid. 16, dok nr: 031088/21 
34 UNDEF Annual Narrative Report 2020 Sida contribution no. 13150 , sid. 25, dok nr: 037613/21 
35 Global overview of COVID-19: Impact on elections https://www.idea.int/news-media/multimedia-
reports/global-overview-covid-19-impact-elections 

https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections
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partner har även arbetat för att stärka ungdomars delaktighet bland annat genom IPU. Med 
anledning av den reviderade strategins ökade fokus på politiska partier, har Sida under 2021 med 
hjälp av sina partner gjort en kartläggning över hur nuvarande portfölj stöder politiska partier. 
Trettioen stycken, mer än hälften av insatserna, bidrar till att stärka politiska partier på något sätt.  

Women´s Learning Partnership (WLP), utbildningsprogram i Jordanien, bidrog till att tusentals 
kvinnor och ungdomar fick möjlighet delta i och övervaka valet för att säkerställla en rättvis och 
demokratisk process. Genom UN Women stöds också kvinnors politiska deltagande och inflytande, 
både deras kapacitet att rösta och att ställa upp som kandidater i val.36 

Sidas globala samarbete med Open Government Partnership har bidragit till att stärka kapaciteten 
att genomföra fria och rättvisa val genom att öka öppenheten och insynen i valprocesser med hjälp 
av innovativa digitala lösningar. Under valet i Kroatien bidrog insatsen till databaser som möjliggjorde 
dels insyn i bidrag och utgifter för valfinansiering, dels skydd av digital integritet i samband med 
valkampanjer på sociala medier.37  

Genom samarbetet med Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD) har folkvalda kvinnliga 
politiker i ICLD:s samarbetsländer i Afrika och Östeuropa kunnat utveckla sitt politiska ledarskap och 
därmed ta mer plats i det politiska samtalet och kandidera till tyngre politiska poster än tidigare. I 
Sydafrika har ICLD arbetat på kommunal nivå med att stärka ungdomars inflytande över kommunala 
beslut rörande den lokala utvecklingen Bland annat har ungdområd skapats och en strategi tagits 
fram som beskriver hur rådet deltar i kommunfullmäktiges planering och budgetprocess.38  

Sida har stärkt upp portföljen avseende detta mål i och med tillskottet av ett nytt partnerskap med 
IFES med fokus på inkludering i valprocesser. Portföljen bedöms därmed som relevant och ändras 
från gult till grönt.  

 

Mål 3 Stärkta förutsättningar för yttrandefrihet, inklusive mänskliga rättigheters 
tillämplighet på internet, fri och oberoende media, tillgång till information och 
motverkande av desinformation   

Utvecklingstrend    

 
Sidas partner Article 19 rapporterar att respekten för yttrandefriheten inte har varit så låg 
som nu under de senaste tio åren. Desinformation sprids snabbt och oreglerat.39 Under 
pandemin har regeringar infört restriktioner och begränsningar i rörelsefriheten, och vissa har 
sedan använt dessa som en ursäkt för att inskränka demokratiska aktiviteter och tysta kritiska 
röster.40 Regeringar har fortsatt att stänga ned internet i vissa länder, trots de negativa 
konsekvenser detta får för informationsfriheten och inte minst livsviktig information om 
covid-19.  

På grund av covid-19 har ett ökat antal läsare besökt oberoende nyhetswebbplatser, främst i 
auktoritära regimer. Även webbplatser som är blockerade av regimer har sett en markant ökning av 
besökare vilket kan vara en indikation på att människor är så angelägna om att hitta oberoende 

 

36 WLP årsrapport 2020, sid. 3, dok nr: 035852/21 
37 Open Government Partnership: 2020 Annual Report, sid. 14, dok nr: 030125/21 
38 ICLD:s årsredovisning 2020, sid. 14, dok nr: 017401/21 
39 Article 19, Global expression report 2021, sid. 13  
40 Global democracy and Covid-19: upgrading international support 
https://www.democracyendowment.eu/en/news/1741-global-democracy-and-covid-19-upgrading-
international-support.html  

https://www.democracyendowment.eu/en/news/1741-global-democracy-and-covid-19-upgrading-international-support.html
https://www.democracyendowment.eu/en/news/1741-global-democracy-and-covid-19-upgrading-international-support.html
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information att de hittar sätt att kringgå dessa blockeringar. 41  Minst 200 journalister har blivit gripna 
eller åtalade för att rapporterat om covid-19, enligt International Press Institute.42 Kvinnor inom 
media är särskilt drabbade. I Centralamerika visade en undersökning att 42 procent av tillfrågade 
kvinnor inom media hade upplevt sig sexuellt hotade någon gång.43 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt. 

Relevans   

 
24 insatser bidrog till målet, bland annat Unesco, Internews, APC, WAN-IFRA (World Association of 
Newspapers and News Publishers), Kulturrådet, PEN International, Reportrar utan gränser och IMS 
(International Media Support). Stöd har getts till fria och oberoende medier och journalistik, till 
konstnärlig yttrandefrihet och kulturell mångfald, till ett fritt, öppet och säkert internet, samt 
motverkandet av desinformation. Stödet omfattar både att stärka det civila samhällets samarbete, 
kapacitet och förutsättningar att nyttja yttrande- och informationsfriheterna, liksom ansvarstagarnas 
kapacitet att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med mänskliga rättigheter samt andra 
internationella standarder och åtaganden. Partner i den här portföljen har varit mycket snabba med 
att ställa om och svara upp mot den förändrade situationen föranledd av covid-19, så som aktiviteter 
för att belysa och förhindra falsk information, skapa databaser och plattformar för korrekt 
information om covid-19 och förebyggande åtgärder, stöd till journalister och medier som 
rapporterar om pandemin, samt ökad vidareförmedling till medieaktörer. Efter talibanernas 
maktövertagande i Afghanistan har WAN-IFRA utvidgat sitt program för att också innefatta stöd till 
kvinnliga afghanska journalister som fortfarande befinner sig i landet.44  
 
För att stärka måluppfyllnaden har Sida bidragit med viktigt kapacitets- och nätverksbyggande 
genom att anordna Stockholm Internet Forum, SIF 2021. Det var den sjätte konferensen sedan 
regeringen beslutade att anordna SIF för första gången 2011. Arbetet med forumet har varit 
resurskrävande för Sida men givit goda resultat med med över 1000 deltagare från 120 länder och 
internationellt erkännande för Sveriges roll i utvecklingen. FN:s speciella rapportör för yttrandefrihet 
och rätt till information samt rapportören för mötesfrihet deltog. Forumet har visat sig ha viktig 
bäring på såväl globala som geografiska strategier inom hela det svenska biståndet då det 
tillhandahåller en holistisk plattform för kunskapsutbyte, nätverkande och normativ dialog och 
positionsförflyttning. För Sidas del ger det också möjlighet för möten med partners och 
nätverksbyggande mellan nya och etablerade aktörer samt synergier inom och mellan strategier. 
Intresset var stort för ett nytt forum 2023. Nära 95 % svarade att de skulle delta igen om mötet hölls 
fysiskt.45  

Under SIF 2021 var deltagandet uteslutande virtuellt vilket förstås satte begränsningar i hur fritt 
deltagarna kunde tala. SIF 2023 bör kunna planera för fysiskt deltagande för att återskapa dialogen 
också i säkra samtalsrum. Det innebär att Sida i tid måste planera för och säkerställa deltagande från 
svåra kontexter. 

Kulturbiståndet har kunnat breddas genom ett samarbete med Kulturrådet. Under 2021 tecknade 
Kulturrådet, genom samarbetet med Sida, avtal med 11 organisationer för att genomföra ett globalt 

 

41 Mail rapportering IMS 2020-04-29, dok nr: 031873/20 
42 COVID-19 Media Freedom Monitoring - International Press Institute (ipi.media) 
43 Sexual Harassment in the Media: 2020-2021 Research, WAN-IFRA 2021, Sid. 1 
44  Amendment Request to Sida -  Reallocation of funds to support Social Impact Reporting Initiative project for 
women Afghani journalists as part of WAN-IFRA Women in News Programme, dok nr: 033413/21 
45 Utkast Completion Memo 2022-02-01, Insats 14404, sid. 2 

https://ipi.media/covid19-media-freedom-monitoring/
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program för konstnärlig yttrandefrihet.46 Som en del av demokratisatsningen bidrog Sidas 
demokratienhet med att ordna ett inspirationsevent i två steg för att öka fokuset på kulturens roll för 
fattigdomsminskning och demokratisering. Publiken och deltagarna bestod av Sida, ambassader, andra 
berörda myndigheter och samarbetspartner. Eventet bedöms kunna ge bäring på biståndet i stort 
genom att bidra till stöd och inspriation för de ambassader och strategiägare som ser kulturaktörer 
eller kultur som potentiella för ett effektivt bistånd. Bakgrunden är att det de senaste åren har kommit 
att bli 18 strategier som innefattar kultur mot tidigare enbart denna.   

Stödet via Unesco är ett av demokratienhetens största och mest komplexa med 123,5 miljoner kronor i 
finansiellt stöd 2017-2021 och flera olika delprogram. Stödet spänner från allt mellan säkerhet i 
arbetet för kvinnliga journalister och stöd till att utveckla nationella pressombudsmän i Östeuropa och 
Turkiet. I Pakistan har Unesco infört ett system för medborgares möjligheter att anmäla övertramp 
eller fel som begås av media. Den pakistanska informationskommissionen har hittills hanterat 600 
anmälningar för att nämna ett exempel. 47 

Ytterligare ett exempel på resultat är Access Now som ökade sin kapacitet för stöd och hjälp till 
aktivister, journalister och organisationer när information blivit blockerad eller webbsidor 
nedstängda. Access Now hanterade 2020 över 2000 ärenden. Det är en ökning med 25 procent 
jämfört med året innan. De flesta förfrågningarna kom från länder i södra Asien och Latinamerika, 
Tunisien och USA och det vanligaste var webbkonton som blivit infiltrerade. Access Now lyckades 
aktivt avhjälpa mer än hälften av alla fall48. 

Sida bedömer att portföljen är relevant i relation till strategimålet.  

3.3 Stödområde 2: Lika rättigheter för alla  

3.3.1 Mål 4 Stärkta globala och regionala processer och system för åtnjutande 
av de mänskliga rättigheterna 

Utvecklingstrend  

 
Det internationella ramverket för mänskliga rättigheter utvecklas ständigt. Nyligen röstade 
FN:s råd för mänskliga rättigheter igenom en resolution som erkänner att rätten till en ren, 
säker och hälsosam miljö är en mänsklig rättighet.49 FN:s konventionskommittéer har även 
tagit ett steg framåt vad gäller att försvara hbtqi-personers rättigheter. Samtidigt finns ett 
fortsatt ifrågasättande av både internationella och regionala system och mekanismer som 
underminerar deras skydd av de mänskliga rättigheterna.50 Även om internationella och 
regionala system för mänskliga rättigheter varit aktiva i påverkansarbete och i att lyfta 
mänskliga rättigheter i ljuset av pandemin så har situationen samtidigt inneburit att centrala 
överläggningar inte har kunnat äga rum som planerat vilket har lett till en ökad eftersläpning 

 

46 Bidrag till elva organisationer som främjar konstnärlig frihet globalt (kulturradet.se) – Pressmeddelande 
Kulturrådet sept 2021  
47 Unesco: Multi-Donor Programme on Freedom of Expression and Safety of Journalists: Annual Report 2020, 
sid. 6, 36, dok nr: 014585/21 
48 Access Now, The Digital Age Initiative - Narrative Report Reporting Period: 01/01/2020 - 12/31/2020 s 4-5, 
dok nr: 034038/21 
49 Resolution adopted by the Human Rights Council on 8 October 2021 48/13. The human right to a clean, 
healthy and sustainable environment (A/HRC/RES/48/13), 2021 
50 Sveriges ständiga Representation i Genève, Analys och slutrapport från MR-rådets 48:e session, D-post: 
GENE/2021-11-22/0842 

https://www.kulturradet.se/nyheter/2021/bidrag-till-elva-organisationer-som-framjar-konstnarlig-frihet-globalt/
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av översyner och kommunikation rörande individuella fall.51 Finansiering av de globala och 
regionala systemen för mänskliga rättigheter är fortsatt en utmaning.52 

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet inte har en tydlig riktning, men har 
möjligtvis och delvis gått bakåt under strategiperioden.   

Relevans   

 
17 insatser, som t ex samarbetena med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter 
(OHCHR), International Federation for Human Rights samt Human Rights, Inclusion and 
Empowerment Trust Fund bidrog till målet. Insatserna syftar till att stärka internationella och 
regionala institutioner och systems kapacitet och genomslag, inte minst vad gäller grupper 
som utsätts för diskriminering och inom områden där internationell och regional lagstiftning 
är svag eller saknas. Det senare gäller t ex i förhållande till företagande, inklusive ICT och 
mänskliga rättigheter samt anti-terrorism och mänskliga rättigheter. Dessa partner till Sida 
samarbetar med konventionskommittéer och specialrapportörer och genom multiaktörer 
samt internationella MR-organisationer. Flera aktörer bidrar också till att stödja ett säkert 
och effektivt deltagande av civilsamhällsorganisatioiner i internationella och regionala system 
för mänskliga rättigheter som t ex MR-rådet och UPR-processer. FN:s högkommissarie för 
mänskliga rättigheter, OHCHR, som utgör ryggraden för det internationella MR-systemet, 
arbetar för att öka civilsamhällets möjlighet till att snabbt svara mot ökade MR-behov och att 
ta fram överskådlig information om MR-situationen inte minst för grupper som utsätts för 
diskriminering. 

Sida har fortsatt fört nomativ dialog med strategins multilaterala partner inom främst 
människorättsbaserad ansats (HRBA), t ex med IDLO, Världsbankens Human Rights Inclusion 
and Development Trust Fund, Unicef och UN Women. Särskilt uppmärksammat, men inte för 
den skull enkelt att driva från Sidas håll, var att få rättighetsperspektivet inkorporerat i 
Unicef:s mångåriga strategi för skydd av barn. DEMO koordierade Sidas och alla givares 
bidrag till strategiskrivningar och fick också genomslag i slutdokumentet för många av Sidas 
föreslagna skrivningar inklusive stärkta referenser till HRBA.53  

Genomslaget för HRBA i Unicefs och UN Women’s nya fyraåriga strategiska planer bedöms 
dessvärre inte som lika starkt. Däremot har flerårig normativ dialog med UN Women fått 
genomslag i deras strategiska plan när det gäller ett starkare fokus på Leaving No One Behind 
och på att addressera sociala normer och inkludera män och pojkar till större grad i 
verksamheten , samt fördjupa, bredda och/eller effektivisera UN Womens partnerskap med 
ett stort antal aktörer, inte minst med de internationella finansinstituten, privata sektorn, 
kvinnorättsorganisationer, forskningsinstitut, m.fl. Sida bör fortsatt verka inom Team Sweden 
och direkt gentemot våra multilaterala partner för att HRBA ska genomsyra strategiska 
styrdokument och det faktiska genomförandet och uppföljningen av insatser.  

Genom samarbetet med OHCHR har kapaciteten och ansatsen att arbeta med mänskliga rättigheter i 
konflikt och osäkra situationer ökat. Under 2021, bidrog OHCHR genom sina sk Emergency Response 
Teams till att FN etablerade preventionsplattformar i Zambia och i Gambia; stärkte analysen av 
mänskliga rättigheter och prevention i covid-responser i Centralafrika; regional riskanalys i 
Sydostasien samt lyfte risker för de mänskliga rättigheterna i relation till val och migration i 

 

51 Sveriges ständiga Representation I Genève, Questionnaire  re General Assembly  resolution 68/268 – Swedish 
response, 24 januari 2022 
52 United Nations Human Rights Appeal 2022, sid. 40 
53 “Launch of UNICEF 2021-2030 Child Protection Strategy” Mail till Sida & övriga givare per den 23 augusti 
2021, dok. nr: 032233/21, sid. 2 
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Centralamerika. Sidas stöd bidrog till att nya responsteams kunde etableras i Yaoundé, Santiago de 
Chile och Panama (utöver de redan etablerade i Dakar, Bangkok och Pretoria).54  

AWID bidrar aktivt till bland annat, the Commission on the Status of Women (CSW) och har en 
ledande position inom Generation Equality Forum, vilket ger möjlighet att bedriva ett globalt 
strategiskt påverkansarbete.55  

Sida bedömer portföljen som relevant i relation till strategimålet.  

3.3.2 Mål 5 Stärkt skydd för och främjande av mänskliga rättigheter och 
stärkta institutioner för upprätthållandet av dessa, inklusive genom ökad 
respekt för rättsstatens principer 

Utvecklingstrend   

 

Målet är nytt i och med strategin reviderades i oktober 2020. Sida bedömer att flertalet insatser i 
portöljen (främst avseende målen 3, 4, 5, 6, 7, 10,  och 11) redan bidrar till detta mål.  
 

Portfölj  

 
Målet är nytt i och med den reviderade strategin oktober 2020. Se ovan.    

3.3.3 Mål 6 Ökad respekt för de mänskliga rättigheterna genom fokus på 
förenings- och församlingsfriheten för alla, inklusive för civilsamhället 
och i arbetslivet, nationellt, regionalt och lokalt, i urbana såväl som 
rurala miljöer 

Utvecklingstrend   

 

Målet är nytt i och med den reviderade strategin oktober 2020 och har av Sida tolkats som att 
innefatta MR i arbetslivet brett, där förenings- och församlingsfrihet tas om hand i mål 2 för 
demokratiska processer, i mål 4 för MR-processer och -system samt i mål 7 som berör deltagande för 
de mest utsatta.  

Organisationen ITUC rapporterar att det för åttonde året är en hög grad av brott mot strejkrätten, 
föreningsfrihet, fackliga rättigheter och yttrandefrihet. Läget har förvärrats svårt i och med pandemin 
och slår hårdare mot redan utsatta grupper.56  

Enligt Union till Union har de fackliga rörelserna fått en ökad roll i och med pandemin, då det blev 
tydligt att de människor i fattiga länder som inte var fackligt anslutna drabbades hårdare. Auktoritära 
ledare har utnyttjat pandemin för att ytterligare begränsa demokrati och fackföreningars möjlighet 
att verka för och påverka arbetstagarnas rättigheter.57 Tvångsarbete har ökat i världen.58 
Sida bedömer därför att utvecklingen går bakåt för detta område.  

Portfölj    

 

54 United Nations Human Rights Appeal 2022, sid. 29  
55 AWID: An annual report to the Swedish International DevelopmentCooperation Agency (Sida) Contribution 
number 61070104 Reporting period: January - December 2020, sid. 22, dok.nr 035692/21 
56 2021 ITUC Global Rights Index: COVID-19 pandemic puts spotlight on workers’ rights - International Trade 
Union Confederation (ituc-csi.org) 
57 HÅLLBARHET OCH SCHYSTA JOBB I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020, UNION TO 
UNION 2021, sid 4  
58 Autocratization Turns Viral –DEMOCRACY REPORT, V-Dem Institute  2021, sid. 16  

https://www.ituc-csi.org/2021-global-rights-index
https://www.ituc-csi.org/2021-global-rights-index
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Sida gjorde i samråd med partner en kartläggning av om nuvarande strategiportfölj innefattar MR i 
arbetslivet. Genom denna kunde Sida konstatera att 14 av DEMO:s 58 partner arbetar med MR i 
arbetslivet på något sätt och spänner över alla tre stödområden. Det kan exempelvis röra sig om hur 
diskriminerade grupper, såsom kvinnor, hbtqi-personer, människor med funktionsnedsättning, får 
tillträde till arbetsmarknaden. I portföljen finns partner som arbetar med att förbättra journalisters 
och kulturarbetares villkor, rättslig hjälp för föreningsfrihet eller mot barnarbete.   

För att ge exempel kan nämnas FIDH – International Federation for HR – som arbetar med 
migrantarbetare, företags skyldigheter, metod för översyn av företags och investeringsportföljers MR 
(som slaveri, tvångsarbete, och MR-försvarare). OHCHR har gjort MR-analys bl a i ljuset av covid, och 
UNSDG HRM-fonden har arbetat med MR-integrering inom FN-systemet, bland annat ILO. 
  
Under rättsektorområdet stöder Sida aktörer som ICJ som har tagit fram regionala riktlinjer om 
mötes- och organisationsfrihet för arbetare, advokater och handelsfack.   

Jämställdhetsorganisationen AWID samarbetar med organisationer som stödjer kvinnliga 
migrantarbetare och andra informella grupper och engagerar fackliga allierade för att stödja 
arbetstagarnas rättigheter. De bedriver även påverkansarbete tillsammans med the International 
Trade Union Confederation kring The UN Binding Treaty on Transnational Companies.59  

Genom samarbetet med Front Line Defenders stöds ett tiotal organisationer som arbetar med 
arbetares rättigheter i åtta länder, däribland Myanmar. Front Line Defenders driver också 
påverkansarbete inom området, främst gentemot internationella finansinstitut och 
utvecklingsbanker.60  

Sidas enhet för demokrati och mänskliga rättigheter avser att, tillsammans med andra strategiägare, 
fortsätta att se hur målet kan stärkas samt att synliggöra det som redan görs.  

3.3.4 Mål 7 Ökad respekt för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på de 
som utsätts för diskriminering 

Utvecklingstrend   

 
Trots begränsade framsteg vad gäller lagstiftning och policy, har utmaningarna förstärkts och 
situationen förvärrats inte minst för marginaliserade grupper och grupper som utsätts för 
diskriminering. Det gäller främst kulturella, religiösa och etniska minoriteter, urfolk, barn och 
hbtqi-personer. Dessa grupper drabbas också hårdast av klimatförändringarna och effekterna 
av pandemin.61 62 För personer med funktionsnedsättningar kan man se en mer optimistisk 
trend, där dessas rättigheter inkluderas mer på den internationella dagordningen och det går 
att se ett visst momentum för frågorna globalt, regionalt och nationellt.63    
Trots att trenden är olika för olika målgrupper, är den sammantagna bedömningen att 
utvecklingen avseende strategimålet går bakåt.   

Portfölj  

 

 

59 Mailkorrespondens mellan AWID och Sida per den 16 september 2021, dok nr: 032849/21 
60 Mailkorresponedens mellan Front Line Defenders och Sida per den 8 oktober 2021, dok nr: 035978/21 
61 IWGIA – The Indigenous World Report 2020, sid. 9-11 
62 E/C 12/2020/1, UN Economic and Social Council, Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 
Statement on the corona virus decase (covid-19) pandemic on economic, social and cultural rights, 17 april 
2020 
63 International Disability Alliance, Activity Report, January – December 2020, sid. 20, dok nr: 022934/21 
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31 insatser, såsom stöd till UN Partnership on the Rights of Persons with Disabilities, 
International Disability Alliance, UN Volunteers Talent Programme for Young Professionals 
with disabilities, Unicef, USAID/GHRI (the Global Human Rights Initiative), GEF (Gender 
Equality Fund) och ILGA World (International Lesbian and Gay Rights Association), bidrog till 
målet. Detta görs genom dels normativt arbete och påverkansarbete på global, regional och 
nationell nivå, dels organisations- och kapacitetsutveckling på regional och nationell nivå 
både för ansvarstagare och rättighetsbärare. Majoriteten av insatserna förmedlas som 
kärnstöd eller icke-öronmärkt tematiskt stöd från Sida. Inom ramen för strategimålet gavs 
riktat stöd till grupper som till exempel personer med funktionsnedsättning, hbtqi-personer, 
urfolk, minoriteter, flyktingar och barn. Flera av Sidas partner är också i framkant vad gäller 
att arbeta med intersektionalitet vilket stärker deras kapacitet att nå personer som utsätts 
för multipel diskriminering som är av stor betydelse för att ”inte lämna någon utanför” enligt 
Agenda 2030. Målet har högst finansiering inom strategin.  

ILGA World koordinerade 187 hbtqi-organisationer från hela världen vid FN:s råd för 
mänskliga rättigheter för att framföra sin talan om hur hbtqi-personer påverkas av pandemin. 
För att öka inflytande av marginaliserade grupper inom hbtqi-rörelsen, såsom intersex-ledda 
organisationer och intersex-aktivister, organiserade ILGA World det första intersex-specifika 
sidoevenemanget till FN:s råd för mänskliga rättigheter.64 

Genom partnerskapet med USAID, inom the Global Human Rights Initiative (GHRI), har s.k. 
emergency respons stöd finansierat små marginaliserade lokala grupper som annars inte nås av 
finansiering. Bland annat har psykosocialt stöd och s.k. safe shelters tillhandahållits för personer som 
befinner sig i prostitution och hbtqi-personer med funktionshinder som varit särskilt utsatta under 
pandemin.65 
 
The International Disability Alliance (IDA), har genom påverkansarbete lyckats nå en gemensam 
ståndpunkt gällande rättten till utbildning för personer med funktionsnedsättning. Det har lett till 
framtagandet av den första Inclusive Education Global Report (IDA). Rapporten har tjänat som 
underlag i den normativa dialogen med bland annat Unesco.66  
 
Sida bedömer att portföljen är relevant, men ser över hur försvarare av och arbete med klimat- och 
miljö inklusive biologisk mångfald kan fortsätta att stärkas i portföljen. Detta är en tvärfråga och även 
relevant för andra mål, inte minst mål 11 om försvar av miljöaktivister.  

3.3.5 Mål 8 Stärkta förutsättningar för kvinnors och flickors fulla åtnjutande av 
de mänskliga rättigheterna, egenmakt och jämställdhet 

Utvecklingstrend   

 
Kvinnor och flickor är fortsatt utsatta även om det sker en positiv utveckling i vissa länder och 
inom vissa frågor. I början av 2021 lyftes bland annat ”the Gag Rule”67 vilket ses kunna 
förenkla arbetet med kvinnors och flickors rättigheter inom bland annat SRHR. Däremot är 
våld mot kvinnor, kvinnors åtnjutande av medborgerliga och politiska rättigheter och 
möjlighet att delta i politiska processer samt SRHR, områden där utvecklingen går i fel 
riktning, vilket förstärks av värdekonservativa strömningar som förespråkar könsstereotypa 

 

64 ILGA World narrative report 2020, sid. 8, 10 och 45  
65 Årsmöte GHRI April 2021 
66 International Disability Alliance, Activity Report, January – December 2020, sid. 25, dok. nr: 022934/21 
67 Ett globalt förbud för NGO:s som arbetar för rätten till abort att motta amerikanskt bistånd 
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normer och värderingar.68 Denna trend sammanfaller med den växande anti-rights/anti-
gender rörelsen som använder MR-språk för att dölja diskriminerande ideologier.69 En ökad 
autokratisering bidrar också till att undergräva kvinnors och flickors egenmakt och aktörskap 
samt kvinnliga försvarare av mänskliga rättigheter och kvinnoorganisationers möjlighet att 
verka. Covid-19 har också medfört att dessa utmaningar har tilltagit ytterligare, inte minst 
”online.” Pandemin har även inneburit att våld mot kvinnor har ökat samtidigt som tillgången 
till SRHR-vård har minskat. 

Sida bedömer att utvecklingen avseende strategimålet mestadels går bakåt och ändrar därför från 
gult till rött. 
  

Portfölj  

 
22 insatser, varav UN Women är den största, bidrar till målet. Jämställdhetsportföljen har en god 
sammansättning av partner varav flera nätverk som bedöms ha ett stort genomslag. Stöd går till flera 
globala aktörer som arbetar för kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter, jämställdhet, kvinnors 
organisering, deltagande och inflytande i olika processer och inom olika områden. Det inkluderar till 
exempel kvinnors tillgång till internet men även arbete mot våld mot kvinnor både på nätet och 
utanför. Inom portföljen finns dels ett antal partner som arbetar direkt och uteslutande med 
jämställdhet och kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter, dels ett stort antal partner som har 
program för kvinnors rättigheter och jämställdhet inom ramen för sin specifika tematik, d v s 
integrerat inom ramen för strategins övriga mål. Partner har anpassat sin verksamhet till covid-19 
och ställt om till digitala utbildningar och möten där så är möjligt.  
 
Arbetet med att stärka integrering av jämställdhet i övrig portfölj fortgår, inklusive dialog med andra 
strategiägare. En speciell översyn av hur arbetet mot könsrelaterat våld online kan stärkas och 
synliggöras genomförs, kopplad till regeringens demokratisatsning. En tredjedel av portföljens 
partner arbetar med området på något sätt. T ex har Front Line Defenders samarbetat med kvinnliga 
MR-försvarare och bidragit till verktyg, utbildning och skyddsåtgärder i bland annat Öst- och 
Nordafrika samt Latinamerika.70  

 

Women´s Learning Partnership (WLP), är en av få kvinnorättsorganisationer som arbetar med 
landrättigheter. Sidas kärnstöd har under året möjliggjort för kapacitetsstärkande åtgärder för 
kvinnliga ledare lokalt kring klimatanpassning (climate justice) och landrättigheter. WLP har även 
utbildat kvinnor på flykt i färdigheter för att kunna organisera sig och föra sin egen talan i 
beslutsfattande organ.71   

 

Sidas kärnstöd till Mama Cash har gjort det möjligt för organisationen att ge stöd till grupper som 
visat på förbättrad organisatorisk eller institutionell kapacitet vad gäller ledarskap, finansiell styrning, 
resultatbaserad styrning, strategisk planering och digital säkerhet. Grupper som fått stöd av Mama 
Cash har också fått förbättrad tillgång till finansiering från statliga institutioner.72 

 

Stödet till Världsbankens jämställdhetsfond har fortsatt möjliggjort ett antal studier som undersöker 
hur jämställdhetsgapet ska slutas. Dessa har gjorts med med fokus på bland annat hur 

 

68 RFSL: Mobilising for Change: Leaving No One Behind ANNUAL REPORT 2020, sid. 10, dok nr: 019157/21 
69 AWID - Rights at Risk report 2021 
70 Svar till Sida på frågebatteri relaterat till reviderad Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete avseende 
arbetet med de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer 2018-2022, dok nr: 035978/21 
71 WLP årsrapport 2020, sid. 15-17, dok nr: 035852/21 
72 Mama Cash’s Strategy: Funding Feminist Activism, Summary End-Term Review 2015-2020, sid. ii 

https://inside.sida.se/samarbeta/demo/Styrdokument/Strategier%20och%20andra%20styrdokument/S%C3%A4rsk.%20insatser%20f%C3%B6r%20MR%20och%20demokratisering%202014-2017,%202018-2022/Strategi%20MRDEMOR%C3%84TTSSTAT%202018-2022.pdf
https://inside.sida.se/samarbeta/demo/Styrdokument/Strategier%20och%20andra%20styrdokument/S%C3%A4rsk.%20insatser%20f%C3%B6r%20MR%20och%20demokratisering%202014-2017,%202018-2022/Strategi%20MRDEMOR%C3%84TTSSTAT%202018-2022.pdf
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bidragsutbetalningar till kvinnliga entreprenörer ska få störst genomslag, eller vad som krävs för att 
stödja kvinnliga entreprenörers övergång till mansdominerade sektorer där betydligt större vinster 
finns att hämta73. Slutsatserna av genomförda studier tillämpas fortsatt inom denna fond där 
pilotprojekt av både regeringar och privata företag stödjs av Världsbanken i syfte att öka 
jämställdheten. 

 
I ljuset av att könsrelaterat våld har ökat markant under pandemin har IDLO under 2020 utvecklat ett 
globalt program med fokus på tillgång till rättslig prövning för personer som utsatts för könsrelaterat 
våld, genom en samordnad och integrerad strategi för stärkta rättsmekanismer inom rättsväsendet. 
IDLO arbetar för närvarande i över tio länder för att främja brottsoffercentrerade insatser mot 
könsrelaterat våld.74 
 
I ljuset av ovan bedömer Sida att portföljen är relevant.   

3.4 Stödområde 3: Trygghet, rättvisa och ansvar 

3.4.1 Mål 9 Minskad korruption samt ökad transparens och ansvarstagande 

Utvecklingstrend   

 
Ställningstagandet från strategirapportering 2020 står sig alltjämt: korruption är ett svårmätt 
område, men de indikatorer som finns visar att korruptionen i världen går i negativ riktning jämfört 
med de två senaste åren. Transparency Internationals index Corruption Perceptions Index visar i 
likhet med föregående år att mer än två tredjedelar av världens stater inte når över 50 poäng av 100 
(där 0 är väldigt korrupt och 100 i det närmaste fritt från korruption). Snittet ligger på 43 poäng.75  
Sida bedömer att utvecklingen avseende strategimålet är fortsatt negativ och går bakåt samt är en 
allvarlig drivkraft i demokratinedgången. 

Portfölj  

 
Åtta insatser, såsom t ex Transparency International, Open Government Partnership och IFES, bidrar 
till målet. Inom portföljen finns insatser som bidrar till stärkt kapacitet hos 
civilsamhällsorganisationer och oberoende media att förebygga och utkräva ansvar och öppenhet 
och insyn i förhållande till korruption. Det finns även insatser som bidrar till att stärka kapaciteten 
hos statens institutioner, inklusive lagstiftande församlingar liksom att öka samarbetet mellan stat, 
civila samhället och privata sektorn i kampen mot korruption. Portföljen stöder 
antikorruptionsarbete på både global, nationell och lokal nivå, och stödet går till såväl ansvarstagare 
som rättighetsbärare, inklusive civila samhället och statliga aktörer.  

 
Transparency international (TI) har genom Sidas stöd aktivt verkat för antikorruptionslagstiftning 
runtom i världen. På förslag från TI åtog sig G20 att stärka sina respektive 
antikorruptionsmyndigheter, samtidigt som USA och Panama (m fl) antog lagstiftning som försvårar 
anonyma bolag. Genom påverkansarbete fick TI IMF att knyta katastrofstöd till stärkt öppenhet, 
insyn och ägarredovisning. Under 2020 har TI också tillhandahållit mobil juridisk rådgivning i 
svåråtkomliga områden till ca 2500 människor i mer än 60 länder vilket resulterat i drygt 10000 
rapporter om misstänkt korruption (beneficial ownership).76 

 

73 Partnering for Equality, Umbrella Facility for Gender Equality 2021 Annual report, sid. 36, 39, dok nr: 
003905/22 
74 IDLO Annual Progress Report 2020, dok nr: 028678/21  
75 Transparency International, Corruption Perception Index 2020 
76 Transparency International Annual report 2020, sid. 3, 13, dok nr: 014601/21  
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Sidas bedömning är att portföljen är relevant. Sida planerar samtidigt för fortsatt förstärkning av 

strategimål 10 nedan (stärkt rättssäkerhet) som har stark koppling även till detta mål.  

3.4.2 Mål 10 Stärkt rättssäkerhet, inklusive domstolars oberoende och 
individens tillgång till rättvisa 

Utvecklingstrend  

 
World Justice Project rapporterar för fjärde året i rad att fler länder går bakåt än framåt vad gäller 
genomförande av rättsstatens principer. Särskilt stor tillbakagång kunde påvisas inom följande 
områden: ”constraint on government powers; civic space; delays in administrative, civil and criminal 
proceedings; and equal treatment and absence of discrimination.”77 Staters respons på covid-19 har 
lett till att domstolar stänger, minskar eller justerar sin verksamhet. Detta riskerar att påverka 
tillgång till rättvisa negativt, bryta mot mänskliga rättigheter och leda till fortsatta förseningar av 
rättsliga och administrativa förfaranden och påverkar negativt individers tillgång till rättvisa. 
Dessutom har pandemin ytterligare förstärkt strukturella ojämlikheter. Samtidigt har rättsväsendet 
använt sig av digitala lösningar som kan visa sig positivt givet att de används på ett rättssäkert sätt.78  
 
Under pandemin har barnskyddsfrågorna uppmärksammats särskilt i och med stängda 
samhällsfunktioner inklusive skolstängningar. Skolstängningar har inte endast inneburit avbruten 
skolgång och undervisning för barn och ungdomar utan också ökat skyddsriskerna inklusive våld i 
hemmet, barnäktenskap och barnarbete.  
 
Sida bedömer att utvecklingen avseende strategimålet går bakåt. 
 

Portfölj  

 
17 insatser, som t ex Internationella Juristkommissionen (ICJ), Unicef, IDLO, Transparency 
International och Raoul Wallenberginstitutet bidrog till målet. Inom portföljen finns insatser som 
bidrar till att minska åtals- och straffriheten och till att medborgare och civila samhället får ökad 
kunskap om och kapacitet att utkräva ansvar. Det innefattar bland annat juridiskt stöd och 
representation i rättsprocesser för individer och grupper samt att identifiera lagutrymmen och olika 
typer av rättssystem när den nationella lagstiftningen är otillräcklig för att kunna ställa enskilda, 
stater och icke-statliga aktörer till ansvar. Det inkluderar även säkerhet för brottsoffer och vittnen 
samt att dokumentera bevis. Medan flera insatser bidrar till att stärka rättsväsendets, inklusive 
domstolars oberoende och kapacitet, samt kvinnors professionella deltagande i rättssektorn, är det 
endast ett fåtal insatser som stöder långsiktig institutionsutveckling. Inom portföljen ges stöd till att 
utveckla kapaciteten hos det informella rättsväsendet och att stärka länken mellan det informella 
och formella rättsväsendet som ett sätt att nå grupper som utsätts för diskriminering och de mest 
fattiga. Stöd ges även till att rättsligt hantera könsrelaterat våld och våld mot barn samt till barn i 
kontakt med lagen. Flertalet partner arbetar även för att avskaffa dödsstraffet. Arbetet mot åtals- 
och straffrihet har stora utmaningar och här finns fall som inte lett till fällande dom eller där 
processen dragit ut på tiden.  
 

 

77 WJP Rule of Law Index 2021 | World Justice Project 
78 The corona virus disease (COVID-19) pandemic: impact and challenges for independent justice – Report of 
the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Diego García Sayán. United Nation, General 
Assembly, 9 april 2021 

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021


                        STRATEGIRAPPORT 

 

 

24  

 

Unicef har intensifierat barnskyddsarbetet under pandemin och stärkt t ex samarbetet mellan polis, 
socialtjänst och sjukvård så att barn som utsätts för våld får tillgång till hjälp och stöd. Unicef arbetar 
också fortsatt för att alla länder ska ha lagar som förbjuder våld mot barn och stärker rättssystemen 
så att barn vågar anmäla våldsbrott och att förövare straffas. Unicef nådde t ex under 2020 över 4 
miljoner barn i 126 länder, som upplevt våld, med rehabilitering, psykosocialt stöd och 
rättsvårdstjänster. Unicefs föräldraprogram nådde under året över 2,6 miljoner föräldrar och 
vårdnadshavare och 711 000 barn utan vårdnadshavare fick lämplig alternativ omsorg. Sex miljoner 
flickor ingick i verksamhet för att förebygga barnäktenskap. 47,2 miljoner barn, ungdomar, föräldrar 
och vårdnadshavare fick tillgång till psykiskt-och psykosocialt stöd. Unicef har också påskyndat 
arbetet inom barnskydd ”online” som konsekvens av ökade risker för barnrättskränkningar i och med 
den utbredda flytten till digitala plattformar under pandemin.79 
 
I Kenya stödjer IDLO utvecklingen och distributionen av rättsliga e-verktyg, inklusive 
transkriptionsprogram, arkivsystem och betalningsmoduler, för att säkerställa fortsatt 
tillhandahållande av domstolstjänster under pandemi-nedstängningsperioder. I Sahelområdet mellan 
Mali, Burkina Faso och Niger leder IDLO ett stort subregionalt program med syfte att stärka de 
straffrättsliga systemen och göra dem mer tillgängliga för marginaliserade grupper. I samarbete med 
UN Women har IDLO  genomfört bedömningar av lagstiftning i Kenya, Mali och Sierra Leone med 
målet att få till stånd avskaffande av diskriminerande lagar.80  
 
Internationella Juristkommissionen (ICJ) har bla bidragit till kapacitetsutveckling av 
rättsväsendet så att det kan agera i enlighet med de mänskliga rättigheterna i ett stort antal 
länder. Över 4200 individer deltog i möten och utbildningar inom en rad olika frågor. ICJ har 
också uppmärksammat det normativa gapet rörande rättssektorns oberoende och 
ansvarstagande. I Ukraina har ICJ bidragit till att dels försvara konstitutionsdomstolens 
oberoende, dels att förslag på inskränkningar lades ned. I Marocko har ICJ bidragit till att ta 
fram en uppförandekod för rättsväsendet.81 ICJ har även stöttat enskilda domare och 
advokater som utsatts för trakasserier på grund av sitt arbete. 
 
Sida bedömer att portföljen är delvis relevant, men att den med fördel kan förstärkas framför allt vad 
gäller institutionsutveckling. Sida fortsätter arbetet med att identifiera en ny partner inom området, 
med fokus på ansvarstagare.  

Mål 11 Ökad trygghet och säkerhet för aktörer och organisationer som verkar för 
upprätthållande av de mänskliga rättigheterna 

Utvecklingstrend  

 
Försvarare av mänskliga rättigheter är en fortsatt mycket utsatt grupp, liksom de grupper som de 
försvarar. Denna utsatthet har ytterligare förvärrats under pandemin, inte minst ”online”. MR-
försvarare och journalister som arbetar med frågor relaterade till covid-19 har trakasserats, hotat 
och gripits.82 Samarbetspartnern Front Line Defenders tog under 2020 emot rapporter om 919 
övergrepp och hot mot försvarare av mänskliga rättigheter samt 331 personer som dödades. Av dem 
som dödades var hade 69 procent försvarat rättigheter kopplade till land, miljö och urfolk.83 Sida 
bedömer att utvecklingen mot strategimålet går bakåt.  

 

79 UNICEF Global Annual Results Report 2020, Goal Area 3, Child protection, dok nr: 031769/21 
80 2020 Annual progress report International Development Law Organisation, IDLO, dok nr: 028678/21 
81 2020 Annual progress report, International Commission of Jurists, dok nr: 029674/21 
82 Front Line Defenders, Jewel Joseph and Ed O’Donovan; Defending rights during a pandemic – Impact of 
Covid-19 on the safety and work of human right defenders, April 2020 
83 Front Line Defenders, Global Analysis 2020  



                                     STRATEGIRAPPORT 

 

 

25 

 

Under och efter talibanernas maktövertagande i Afghanistan har övergrepp och hot mot 
försvarare av mänskliga rättigheter inklusive journalister och kulturarbetare rapporterats till 
Sida med ökad förfrågan om hjälp som följd.  

 

Portfölj  

 
Inom ramen för strategimålet gavs stöd till 27 organisationer som arbetar med att stödja utsatta 
försvarare av mänskliga rättigheter. Stödet gavs till aktörer som är medlemmar i olika 
samordningsmekanismer och är både förebyggande och reaktivt. Deras arbete har sammantaget 
resulterat i akut skydd, ekonomiskt stöd, rättshjälp samt utbildning i fysisk och digital säkerhet för att 
göra det möjligt för MR-försvararna att fortsätta sitt arbete. Det inkluderar även möjligheter till 
erfarenhetsutbyte, samarbete, säkra mötesplatser och säker kommunikation ”online” och ”offline”. 
Journalister, kvinnliga MR-försvarare, hbtqi-personer, urfolk och de som försvarar miljö och 
naturresurser är fortsatt mycket utsatta och omfattas av detta stöd. Stöd utgår till aktörer som 
arbetar brett både vad gäller metoder och målgrupper, dvs att de använder sig av metoder som både 
omfattar preventivt arbete och reaktivt skydds- och stödarbete samt att de stöttar samtliga 
målgrupper utifrån deras identifierade behov.  
 
Genom vidareförmedling via partner till små MR-organisationer lokalt har till exempel Association 
for Progressive Communications (APC) möjliggjort för palestinska 7amleh att arbeta mot 
diskriminering och påverka Google så att också Palestina syns på Google maps84. Ett annat exempel 
är One World Platform (OWP) i Bosnien Herzegovina som ger kvinnor som utsatts för våld och hot 
”online” skydd, men också utbildning i försörjningsmöjligheter.85 

 
The Global Equality Fund (GEF) firade i år tio år som världens största globala hbtqi-fond. GEF har 
distribuerat 83 miljoner dollar till verksamheter i över 100 länder. I spåret av pandemin har stöd till 
MR-försvare skapat nya former för proteströrelser, digitala nätverk och möjligheter att engagera och 
återskapa hbtqi-rörelser igen. Vikten av GEF som en politisk plattform för hbtq-frågor och Sveriges 
mervärde som givare, lyftes särskilt vid president Bidens Demokratitoppmöte i december 2021.86 
 
Sidas globala stöd till Front Line Defenders har stärkt organisationens skyddsnätverk för 
rättighetsförsvarare globalt med 35 %. Det innefattar över 15000 MR-aktivister över hela världen. 
Front Line Defenders har stärkt sitt fokus på anti-korruption, hbtqi-personers och urfolks rättigheter 
samt rättigheter för personer som befinner sig i prostitution. I Front Line Defenders skydd för MR-
försvarare ingår också skydd ”online” bland annat genom så kallade Digital Protection Coordinators.87 
Front Line Defenders har spelat en nyckelroll för MR-försvarare i Afghanistan och lyckats sätta 950 
personer i säkerhet utanför landet. Dessutom har organisationen bidragit till att över 2000 MR-
försvarare har kunnat fortsätta sitt arbete genom finansiellt och praktiskt stöd samt genom Front 
Line Defenders påverkansarbete gentemot ansvarstagare för att tillgodose säkert uppehälle och att 
kunna fortsätta verka även utanför Afghanistan.88   
 
Sidas bedömning är att portföljen är relevant. 

 

84 Seeding change: 7amleh on mapping the digital occupation of Palestine | Association for Progressive 
Communications (apc.org) 
85 Seeding change: One World Platform on support and safety for women and LGBTIQ communities in Bosnia 
and Herzegovina | Association for Progressive Communications (apc.org) 
86 Årsmöte GEF 2021, dok nr: 040754/21 
87 Front Line Defenders: Narrative Report 2020, Sid. 2, Dok nr: 013412/21, Ärendenummer: 19/000828 
88 Front Line Defender: Support to Afghan HRDs in 2021, Dok nr: 002884/22 

https://www.apc.org/en/blog/seeding-change-7amleh-mapping-digital-occupation-palestine
https://www.apc.org/en/blog/seeding-change-7amleh-mapping-digital-occupation-palestine
https://www.apc.org/en/blog/seeding-change-one-world-platform-support-and-safety-women-and-lgbtiq-communities-bosnia-and
https://www.apc.org/en/blog/seeding-change-one-world-platform-support-and-safety-women-and-lgbtiq-communities-bosnia-and
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4. Implikationer 
 
Sveriges bistånd till demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är relevant och 
uppvisar goda resultat inom de tre stödområdena, trots såväl risker som utmaningar. Strategin är 
inne på sitt sista år och inga större förändringar förväntas genomföras under det återstående året av 
strategiperioden, utöver att stärka mål 10 gällande rättsektorn. På sikt avser Sida att stärka 
jämställdhets- och miljö/klimat/biomångfaldsperspektiven. Implikationerna från den fördjupade 
strategirapporten 2021 gäller i huvudsak fortfarande, liksom rekommendationerna som bland annat 
understryker relevansen av färre och bredare mål inom ramen för befintliga stödområden.  
 
Följande aspekter kommer dock att prioriteras särskilt under det fortsatta strategigenomförandet:  
 

1. Portföljen ska konsolideras också på längre sikt. En modell utreds där strategin har en slags 
ryggrad av långsiktiga insatser som kompletteras med mer kortsiktiga insatser. Utfasning av ett 
antal insatser sker också för att svara mot denna riktning. Kärnstöd till partner kommer också att 
fortsatt övervägas där det är möjligt och relevant för att effektivisera hanteringen av portföljen.  
 

2. Sida fortsätter att genom strategigenomförandet bidra till demokratiuppdraget, med ökat fokus på 
att skydda demokratin och motverka autokratiseringens drivkrafter. Synergier mellan denna och 
andra strategier, däribland strategin för partianknutna organisationer, fortsätter. Arbetet med att 
identifiera former för samarbete med Sidas nya regionala hubb för mänskliga rättigheter och 
demokrati i Pretoria fortsätter. 
 

3. Integrering av miljö/klimat-aspekter inklusive biologisk mångfald kan stärkas, inklusive 
förtydligande av vad som redan genomförs inom ramen för strategin. Synergier med strategierna 
för hållbar ekonomisk utveckling och hållbar miljömässig utveckling, liksom strategin för global 
jämställdhet och kvinnors och flickors mänskliga rättigheter, kan utvecklas ytterligare.   
 

4. Sida kommer att följa upp insatserna genom att delta i strategiska möten och föra dialog med 
partner lokalt men även fortsätta planera för resor virtuellt som ett alternativ. 
 

5. I och med snabba förändringar i kontexten, som till exempel talibanernas maktövertagande i 
Afghanistan under 2021, så bihåller DEMO höjd beredskap i samarbete med partner för att möta 
behov av stöd och insatser gällande mänskliga rättigheter och demokrati i akuta situationer. 
 

 


