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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 

2. Översikt av strategisammanhanget 

Totalt strategibelopp:  
430 MSEK3  

Utbetalat belopp hittills:  
1 861 MSEK 

Antal insatser 2021 
334  

2.1 Förändringar i strategisammanhanget 

I våra samarbetsländer är pandemin och dess förödande konsekvenser inte över och andelen 
fullvaccinerade i låginkomstländer är försvinnande liten.5 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 fattigdomsnivåer6 när den fattigare delen av världen halkar efter i 
återhämtningen.7 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 

 

3 Allokering för 2021, strategin har inget totalt strategibelopp som sträcker sig över hela perioden.   
4 Totalt 33 aktiva insatser men enbart 29 hade utbetalning 2021 (inte UN Team of Experts, Peace Support 
Facility Yemen, UNOY och Parlamentarikerforum för små och lätta vapen) 
5 IMF (2021). World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic. October 2021. Sida 1 
6 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/covid-19-leaves-legacy-rising-poverty-and-widening-inequality 
7 https://blogs.imf.org/2021/10/12/a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/ 

1. Global kapacitet inom förebyggande av väpnad konflikt, 
freds- och statsbyggande  
processer samt mänsklig säkerhet. 

 
 
 
Utveckling 

  
 
 
Relevans 

1.1 Stärkt kapacitet att förebygga väpnad konflikt och  
stödja inkluderande freds- och statsbyggandeprocesser. 

     

1.2 Stärkt deltagande och inflytande av kvinnor och av  
unga inom dialog och fredsprocesser. 

     

1.3 Stärkt kapacitet att främja mänsklig säkerhet i  
sviktande och konfliktdrabbade stater, särskilt kvinnors  
och barns säkerhet 

     

1.4 Stärkt kapacitet att motverka korruption och  
straffrihet i sviktande och konfliktdrabbade stater 

     

1.5 Stärkt kapacitet att minska okontrollerad spridning  
av små och lätta vapen och att genomföra FN:s  
vapenhandelsfördrag. 

     

1.6 Minskat hot från minor, klusterammunition och  
andra explosiva lämningar av krig 

     

 
2. Nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden av 
förebyggande av väpnad konflikt och  
i freds- och statsbyggandeprocesser, inklusive i bortglömda 
och utdragna konflikter  

     

2.1 Stärkt deltagande av kvinnor, unga samt andra  
nyckelaktörer i avgörande skeden av nationella och  
lokala dialog- och fredsprocesser och försoning. 

     

2.2 Stärkt möjlighet till fredsvinster på nationell och lokal  
nivå i avgörande skeden av förebyggande av väpnad  
konflikt och i freds- och statsbyggnadsprocesser 
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att påverka mödradödligheten.8 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.9 Idag är det fler stater som går bakåt än som gör 
framsteg avseende mänskliga fri- och rättigheter.10 Antalet våldsamma konflikter ökar och de blir 
alltmer utdragna11. 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.12 OECD uppskattar att finansieringsgapet för att nå de globala målen 
har ökat från 2,5 till 3,5 biljoner dollar på grund av pandemin.13 Offentliga resurser, såväl inom 
partnerländerna som inom biståndet, räcker inte och mobilisering av privat kapital är nödvändigt.   

Förmågan hos de multilaterala systemen att tillgodose behov och arbeta för att förebygga konflikter 
och främja fred har gradvis blivit svagare, främst på grund av ökad politisk splittring och kronisk 
underfinansiering. Det innebär en övergripande utmaning när det gäller att adressera dagens 
våldsamma konflikter och för våra partner att verka. FN:s reformagenda är ett steg i rätt riktning och 
under 2021 lanserade generalsekretaren Our Common Agenda14 med förslag kring hur FN kan stärka 
och förnya multilateralt samarbete, global solidaritet och rättvisa, framtida generationers intressen 
och nya ekonomiska modeller15. Det är positivt att förebyggande och fredsbyggande liksom kvinnor, 
fred och säkerhet lyfts fram, särskilt i den del som refereras till som en New Agenda for Peace, men 
det återstår att se vilka konkreta förslag som kommer inför framtidstoppmötet 2023. 

Relationen mellan klimatförändringar och mänsklig säkerhet har fått ökad uppmärksamhet i 
internationella fora och ett förslag på en resolution om klimatsäkerhet lades fram i FN:s säkerhetsråd 
i slutet av 2021. Även om resolutionen inte gick igenom signalerar det höga antalet medlemmar som 
var för en sådan att frågan har stark prioritet för fred- och säkerhetsagendan. Klimatförändringarnas 
negativa inverkan på fred och säkerhet antas öka i framtiden samtidigt som det generellt fortfarande 
saknas kapacitet att hantera klimatrelaterade säkerhetsrisker. 

Ett krympande demokratiskt utrymme komplicerar effektiv finansiering och gör det allt svårare för 
civilsamhället att verka16 och därmed få reellt inflytande i fredsprocesser nationellt men även lokalt 
för fredsbyggare, och kvinnorättsorganisationer i synnerhet. Trots stora hinder för deltagande visar 
studier på större påverkansmöjligheter i lokala fredsprocesser och kvinnor har många gånger en mer 
aktiv roll på denna nivå. Dessa är i många fall viktiga, särskilt då nationella fredsprocesser gått i stå.  

Det faktum att stödet till fredsbyggande minskar17, att allt fler givare kopplar och öronmärker stöd till 
nationella intressen och en trend med årliga avtal istället för fleråriga, leder till en ”projektifierad” 
ansats som motverkar den långsiktiga och flexibla respons som krävs för att verka i dagens komplexa 
konfliktkontexter (se mer om kärnstöd under 2.2 Sveriges roll). Strategins begränsningar har gjort det 

 

8 Unicef, Global COVID-19 Situation Report No. 11: September 2020, sid 3. 
9 V-DEM 2020, Autocratization Surges–Resistance Grows DEMOCRACY REPORT 2020, s. 16 
10 Opinionsfriheterna avser åsikts, yttrande-, informations-, mötes-, demonstrations-, förenings- och 
religionsfrihet. 
11 States of Fragility (2020), s. 4  
12 Se OCHA, Global Humanitarian Overview 2021, s. 8 
13 OECD (2020). Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021: A new way to invest for 

people and planet. Sid 16. 
14 https://www.un.org/en/un75/common-agenda 
15 Common_Agenda_Report_English.pdf (un.org) 
16 https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/wp-content/uploads/2021/05/CIVICUS-State-of-Civil-
Society-Report-ENG-OVERVIEW.pdf 
17 FN Peacebuilding Support Office (PBSO), Trust Fund Factsheet - Peacebuilding Fund (undp.org) 

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf
https://mptf.undp.org/factsheet/fund/PB000
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svårt för Sida att svara på det ökade behovet av finansiering för fredsbyggande och internationella 
uppmaningar om detsamma.   

2.2 Sveriges roll i strategisammanhanget  

Behovet att verka för hållbar fred har aldrig varit större. FN:s generalsekreterare identifierar bristen 
på samarbete för global fred och säkerhet som ett av de värsta orosmolnen för 202218 och har 
tidigare framhållit vikten av att samtliga givare avsätter minst 20 % av det officiella 
utvecklingssamarbetet till fredsbyggande i konfliktländer och lyfter särskilt att covid 19-pandemin 
förutsätter tillräcklig och förutsägbar finansiering för att bidra till mer motståndskraftiga samhällen19.  

Sverige har en lång tradition av att bedriva fredsbyggande genom utvecklingssamarbetet och har en 
stor trovärdighet. Sidas partner vittnar om att Sverige har en komparativ fördel genom att vara 
värdebaserat, starkt förankrat i rättighetsperspektivet och med särskilt fokus på kvinnors 
rättigheter20. Trots det utgjorde fredsbyggande fortsatt enbart fem procent av Sidas utvecklings-
samarbete 202021. Principfastheten bidrar många gånger till att Sverige får relativt stort inflytande 
trots begränsade finansieringsmöjligheter. Allt fler av Sidas strategier har mål kring fredliga och 
inkluderande samhällen samtidigt som Sverige ligger i framkant vad gäller skydd av utrymmet för 
civilsamhället samt bidrar till att en bredare bas av aktörer är inkluderade i fredsbyggande. Ett nära 
samarbete mellan diplomati och utvecklingssamarbete bedöms ha gett goda resultat.  

Kvinnor, fred och säkerhet är en tydlig svensk profilfråga med välfungerande och tätt Team Sweden-
samarbete. Inom området miljö, klimat, fred och säkerhet ser Sida en stor potential i att stärka vårt 
bidrag till Team Sweden-arbetet. Sidas roll som dialogpartner och facilitator är särskilt tydlig inom 
områden som kvinnor/unga fred och säkerhet samt barn i väpnad konflikt, samt effektivt 
fredsbyggande generellt och vikten av lokalt fredsbyggande i synnerhet. Sveriges stora finansiella 
stöd och aktiva och systemstärkande engagemang gentemot centrala FN-aktörer inom hållbar fred, 
som UNDP, Department of Political and Peacebuilding Affairs, DPPA, Department of Peace 
Operations, DPO och UN Women, ger ytterligare plattformar att agera med en tydlig svensk profil.  

Sida har i dialog med andra givare varit en aktiv förespråkare för kärnstöd. I några fall har dialogen 
varit framgångsrik och lett till att fler givare kunnat ge kärnstöd istället för projektstöd. I detta 
sammanhang är det positivt med Sveriges initiativ inom Good Peacebuilding Financing där Sida 
fortsatt att bidra med expertstöd och erfarenheter och att stå upp för värden för att främja 
långsiktiga och hållbara resultat. I en givarmiljö med färre likasinnade länder har Sida även fördjupat 
en kartläggning av, och dialog med, aktörer med filantropisk bas som också bidrar till fredsbyggande, 
då flera av våra partner har eller söker finansiering därifrån som ett led i att bredda sin finansiering. 

2.3 Synergier med andra svenska strategier  

Sida har under året fortsatt uppdatera och expandera antalet landöversikter för att ge en bild av hur 
portföljen bidrar till hållbar fred i 35 länder. Dessa är strategiska för att hitta synergier med främst 
bilaterala och regionala strategier men också för att öka kännedomen om insatserna på Sida, UD och 
Utlandsmyndigheter, UM. De har redan bidragit till bättre dialog med relevanta UM, särskilt där det 
finns gemensamma partner. Synergier finns exempelvis med Regionalt Afrika och MENA kring unga, 

 

18 https://www.un.org/sg/en/node/261520 
19 The Secretary-General – Remarks to the General Assembly and Security Council on the 2020 Report on 
Peacebuiling and Sustaining Peace (September 2020), s.4 
20 Input from survey to Sida's review of the Strategy for Sustainable Peace 2017-2022, s.1, 000986/21 
21 Sidas årsredovisning 2020, sid 111, Sida årsredovisning 2020 

https://cdn.sida.se/publications/files/-sidas-arsredovisning-2020.pdf
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fred och säkerhet för att komplettera båda strategiernas fokus på agendan. Sida noterar effektiv 
samverkan med den regionala strategin för MENA (inklusive Jemen) kring insatsen ”Peace Support 
Facility Yemen” (se Stödområde 2) där ett tätt samarbete präglat uppföljning vilket även inkluderat 
ansvariga för Jemen på UD-MENA och UD-FN då den politiska dialogen är nära sammankopplad. 
Även bilateralt finns framträdande synergier inom det samfinansierade globala minhanterings-
programmet med strategierna för Irak och Afghanistan, vilket har förlängts till juni 2023.  
 
Exempel finns också på bredare samverkan med andra enheter på Sida, exempelvis med den 
Humanitära enheten gällande stöd till frisläppande och återintegrering av barn som associerats med 
väpnade grupper och kring enskilda stöd med nära koppling till humanitär verksamhet såsom skydd 
av civila. Med CIVSAM har samarbete skett genom utveckling av stödet till Kvinna till Kvinna, vilket 
resulterat i både effektivare administration och ett tydligare fokus på partnerns globala mervärde för 
kvinnor, fred och säkerhet. Andra synergier noteras för strategier med närliggande tematik likt 
DEMO/MR, bland annat inom ramen för kärnstödet till Unicefs enhet för skydd av barn och den 
gemensamma insatsen till UN Women där djupare samverkan nåtts mellan kvinnors politiska 
deltagande och i freds- och statsbyggandeprocesser. Även med GLOBEN har ett tydligare samarbete 
startat då Sida bedömer att sambanden mellan miljö, klimat, fred och säkerhet behöver stärkas.  
 
Inom tematiken för kvinnor, fred och säkerhet bidrar uppdraget att rapportera till den svenska 
handlingsplanen för FN-resolution 1325 (urval av 12 fokusländer och 6 globala/regionala strategier) 
till ett omfattande samarbete med alla relevanta strategiägare inom Sida men även med andra 
svenska myndigheter. Den årliga rapporteringen om bistånd rörande minhantering, små och lätta 
vapen och implementering av vapenhandelsfördraget bidrar vidare till den svenska 
inrapporteringen till de olika internationella instrumenten och för att ge en helhetsbild av stödet.  
 
Som en del av Team Sweden-arbetet sker kontinuerlig samordning och avstämning med UD och FBA 
kring strategins genomförande genom FREDSAM men samverkan sker även med andra svenska 
aktörer, exempelvis SIPRI, Dag Hammarskjöldfonden och Myndighetsforum WPS (kvinnor, fred och 
säkerhet). Det pågår också en fortlöpande dialog på handläggarnivå, exempelvis med UD-NIS om 
insatser för att minska okontrollerad spridning av små och lätta vapen och med FBA:s tematiskt 
ansvariga inom kvinnor/unga, fred och säkerhet samt barn i väpnad konflikt. FNs program för Peace 
Development Advisors, PDA, är ett exempel på synergier där FBA utbildar alla nya PDA samt 
finansierar några egna, och Sida är en aktiv givare till hela programmet.  

3. Resultatredovisning 

3.1 Sidas bidrag till förändring på strateginivå 

Strategin för hållbar fred består av 33 insatser och är främst inriktad mot att stärka kapacitet inom en 
rad aspekter av den globala fred- och säkerhetsagendan. Dels mer generellt vad avser freds- och 
statsbyggande, dels inom tematiska fokusområden såsom kvinnor/unga, fred och säkerhet, små och 
lätta vapen och minhantering, samt övergångsrättvisa. Flera av dessa områden går in i varandra där 
till exempel långsiktigt lokalt fredsbyggande kan vara avgörande för att en framtida fredsprocess är 
inkluderande. Den grundprincip som Sida formulerade i operationaliseringen av strategin om vikten 
av att verka för att stärka kopplingar mellan det globala normativa arbetet och det lokala 
fredsbyggandet har stått sig och varit central i strategiska beslut i genomförandet.  

Majoriteten av insatserna går till organisationer som har verksamhet som relaterar till flertalet mål i 
strategin. Utifrån dialog med samarbetspartner, och en bedömning av den totala verksamheten, gör 
Sida en procentuell fördelning mellan relevanta strategimål. Det finns en väl avvägd fördelning 
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mellan multilaterala- och civilsamhälles-organisationer, med 40 respektive 58 %, och divisionen 
mellan de två stödområdena22 stämmer också med intentionerna i operationaliseringen.  

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

 

Föga överraskande har i princip alla strategins insatser förankring i hållbarhetsmål 16, för fredliga och 
inkluderande samhällen. Viktigt att notera är att en majoritet även bidrar till SDG 5, Jämställdhet, 
vilket är resultatet av en medveten satsning på jämställdhetsintegrering under hela strategiperioden. 
Det är också tydligt att konfliktperspektivet är huvudsyfte i de flesta av insatserna och att 
jämställdhets- och rättighetsperspektiven bedöms som väl förankrade i strategigenomförandet. 
Fattiga människors perspektiv är framträdande hos många partner även om det inte alltid uttrycks 
explicit att insatserna handlar om fattigdomsbekämpning trots att en allt större del av jordens fattiga 
bor i konfliktkontexter. I en jämförande analys av Sidas partners arbete i olika kontexter och Global 
Peace Index, framgår att de minst fredliga länderna i stort har en god närvaro av strategins partner. 
Sida har medvetet ökat fokus på klimat och miljö i relation till konflikt. Flertalet av strategins partner 
arbetar med en nexusansats – i skärningspunkten mellan humanitärt, utveckling och fred - och inom 
ramen för strategin har Sida i den normativa dialogen både internt och externt särskilt lyft fram 
vikten av att integrera fred, samt att i detta avseende länka in nexus med arbetet för jämställdhet 
och klimat/miljö. 

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

Mål Utfall mnkr Antal insatser 

16 - Fredliga och inkluderande samhällen 409,6 27,0 

5 - Jämställdhet 350,1 23,0 

1 - Ingen fattigdom 130,1 9,0 

11 - Hållbara städer och samhällen 106,0 5,0 

10 - Minskad ojämlikhet 91,4 8,0 

2 - Ingen hunger 67,0 2,0 

8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 25,1 2,0 

4 - God utbildning för alla 18,0 2,0 

13 - Bekämpa klimatförändringarna 17,0 1,0 

17 - Genomförande och globalt partnerskap 0,9 1,0 
 

 

22 95 respektive 5 procent 
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Trots ett relativt begränsat anslag har strategin bred täckning och partner täcker in merparten av 
dagens konfliktkontexter. Vi har fortsatt att prioritera långsiktigt kärnstöd som stödform till partner 
där Sida bedömer att den totala verksamheten har hög relevans för strategin. Avsikten är att ge 
organisationer som verkar i komplexa konfliktmiljöer möjlighet till strategisk planering och säkerställa 
att de kan bedriva sin verksamhet adaptivt, flexibelt och med så hög kvalitet som möjligt. Kärnstöd 
kräver robusta system för intern styrning och kontroll, resultatstyrning och integrering av tematiska 
perspektiv och Sida stärker partners kapacitet inom alla dessa områden.  

Sida bedömer sannolikheten att insatserna når sina mål som troligt i 18 och mycket troligt i 4 av 
strategins insatser, samtidigt som dessa har långsiktiga målsättningar i linje med den tid 
fredsbyggande tar. Portföljen har goda förutsättningar att bidra till strategins övergripande mål i 
enlighet med förändringsteorin. Däremot har pandemin haft en stor inverkan på arbetet där 
minhantering och arbetet med små och lätta vapen påverkats särskilt negativt.   

3.1.3 Tabell 3C. Sannolikheten att insatserna når sina mål. 

Sannolikhet Utfall 
mnkr 

Antal 
insatser 

Troligt 796,8 18,0 

Information Saknas 150,0 8,0 

Mycket troligt 52,6 4,0 

Ej bedömningsbart 32,8 1,0 
 
Förutom detta ligger de främsta utmaningarna för att nå resultat i de svårnavigerade och allt mer 
komplexa konfliktkontexterna, allt färre aktiva fredsprocesser23 och en trend av större politiskt 
motstånd vad gäller överenskomna normativa ramverk, samt brist på nationellt genomförande och 
finansiering. För att maximera genomslag i den normativa dialogen arbetar allt fler av våra partner 
gemensamt i nätverk eller andra forum. I linje med detta har Sida under 2021 på olika sätt företrätt 
Sverige i normativa frågor relaterat till effektiv finansiering av fredsbyggande och lokalt 
fredsbyggande specifikt, bland annat i den informella givargruppen för fredsbyggande, 
partnergemensamma möten24 och i internationella forum25. Det här utgör även en viktig del i den 
dialog som förs relaterat till specifika partner såsom nämnts ovan under Sveriges roll. Sida för även 
löpande dialog med andra bilaterala givare för att dela Sidas ansats till fredsbyggande. 
 
Flera av målen i strategin har ”stärkt kapacitet” i sina formuleringar vilket innebär att Sidas 
bedömningar tenderar att bli mer gula än röda, trots stora utmaningar och en del negativa trender, 
då kapacitet på globalt plan är svårbedömda givet den tematiska bredden. Vi söker istället väga 
samma olika trender som visar och/eller påverkar kapacitet och förutsättningar för de globala 
systemen att verka såväl som civilsamhällets möjligheter att påverka.    
 

 

23 SIPRI Yearbook 2021 Armaments, Disarmament and International Security, s.3 
24 Bland annat: Conciliation Resources, European Institute of Peace, Centre for Humanitarian 
Dialogue and Swisspeace: Financing peacebuilding: how to maximise impact, Dag Hammarskjold Foundation 
(DHF) och Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC): Designing Efficient Financing for 
Peacebuilding: Financing Mechanisms to Support Local Peacebuilders, samt: Testing Ideas: More Symmetrical 
Financing for Peacebuilding, UNDP: The Pursuit of Sustainable Peace: National Ownership, Inclusion and 
International Solidarity, Dag Hammarskjold Foundation (DHF), samt Global Partnership for the Prevention of 
Armed Conflict (GPPAC) och Life & Peace Institute (LPI): Advancing Quality Financing for Peacebuilding Through 
Practical Avenues to Support Local Peacebuilders 
25 Till exempel Stockholm Forum 2021: sessionen How effective is the current peacebuilding financing 
architecture at building peace? Reflections from local to global peace actors (anordnat av Life & Peace Institute 
och Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, GPPAC) 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-09/yb21_summary_sv.pdf
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3.2 Stödområde 1: Global kapacitet inom förebyggande av väpnad 
konflikt, freds- och statsbyggande processer samt mänsklig 
säkerhet 

3.2.1 Mål 1.1: Stärkt kapacitet att förebygga väpnad konflikt och stödja inkluderande 
freds- och statsbyggandeprocesser 

  

Sida gör bedömningen att utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålet inte har någon 
tydlig riktning. Såsom anges i Förändringar i strategisammanhanget, finns en rad utmaningar vad 
avser internationellt fredsbyggande arbete, men de normativa ramverk som utvecklats i syfte att 
stärka varaktig fred utgör fortsatt en stabil plattform. Ett nytt ledarskap i USA har gett nya 
förhoppningar internationellt, men samtidigt är multilateralismen fortsatt utsatt. Detta särskilt som 
Ryssland och Kina fortsätter att stärka sitt inflytande i FN genom ett allt närmre samarbete och inte 
drar sig för att vara motståndare till frågor och initiativ, samt blockera olika processer. Under året 
som gått har en rad röster, särskilt inom civilsamhället, lyft vikten av att möjliggöra effektiv 
finansiering av lokalt fredsbyggande i det globala systemet med särskilt fokus på ungdoms- och 
kvinnorättsorganisationer26. Detta rimmar väl med generalsekretarens rapport Our Common Agenda 
som uttrycker en önskan om en mer inkluderande multilateralism bortom staten och särskilt lyfter 
fram mellanstatliga organisationer, den privata sektorn liksom civilsamhället inklusive lokala och 
gräsrotsbaserade rörelser med särskilt fokus på kvinnor och unga27.  

Relevans  

Sida bedömer att portföljen och sammansättningen av partner är fortsatt relevant för strategimål 
och kontext. Portföljen omfattar 19 pågående insatser vilket utgör en tredjedel av strategianslaget. 
Nästan alla strategins insatser har därmed verksamhet som helt eller delvis bidrar till målområdet, 
vilket visar bredden på arbetet. Över tid har Sida därför valt att fokusera rapporteringen i relation till 
detta mål och årligen lyfta fram vissa delar av portföljen28. En vägledande princip för genomförandet 
av strategin är att effektiviteten i det globala normativa arbetet beror på dess koppling till 
verkligheten i konfliktkontexter, där meningsfullt deltagande och lokalt ägarskap utgör centrala 
delar. Därmed fäster Sida stor vikt vid strategiskt och långsiktigt stöd till internationella aktörer som 
är väl förankrade på landnivå, ett aktivt och värdebaserat partnerskap och samtidigt har en ambition 
att influera global policy. I årets rapportering väljer Sida att lyfta fram resultat i linje med detta.  

Initiala resultat från en pågående portföljöversikt visar på att partners globala engagemang spänner 
över många områden, men att flertalet möts vad gäller till exempel Sustainable Development Goals 
och CEDAW, liksom unga, fred och säkerhet och kvinnor, fred och säkerhet29. Sidas partner verkar i 
en rad olika sammanhang, ofta i samarbete med varandra och i gemensamma nätverk och forum30. 
Under året som gått har frågor särskilt rört avkolonisering av biståndet31, uppföljning och 
återrapportering av 2020 års FN:s fredsbyggande-översyn, COP26 och effektiv finansiering av lokalt 
fredsbyggande som en förberedelse för årets högnivåmöte kopplat till finansiering av fredsbyggande.  

 

26 Se till exempel: Fund Us Like You Want Us to Win (https://gnwp.org/fund-us-like-you-want-us-to-win/) och 
Financing Mechanisms to Support Local Peacebuilders (Financing Mechanisms to Support Local Peacebuilders | 
GPPAC).  
27 Common_Agenda_Report_English.pdf (un.org), s.68 
28 För 2019 låg fokus på lokala konfliktlösningsmekanismer och för 2020 lyftes särskilt resultat med bäring på 
direkt konfliktförebyggande.  
29 Initiala resultat från helpdesken för fred och mänsklig säkerhet: Sida partner engagement list 2022 
30 Till exempel i de här sammanslutningarna: The Feminist Impact for Rights and Equality Consortium, FIRE,  
Locally-Led Peacebuilding — Alliance for PeacebuildingPeace, https://www.womenpeacesecurity.org/ 
31 Till exempel Peace Direct: Time to Decolonise Aid (peacedirect.org) 

Utvecklingstrend  

https://gnwp.org/fund-us-like-you-want-us-to-win/
https://gppac.net/resources/financing-mechanisms-support-local-peacebuilders
https://gppac.net/resources/financing-mechanisms-support-local-peacebuilders
https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Report_English.pdf
https://kvinnatillkvinna.org/2020/04/22/five-feminist-principles-for-a-meaningful-ceasefire/
https://www.allianceforpeacebuilding.org/locallyled-peacebuilding-wg
https://www.peacedirect.org/publications/timetodecoloniseaid/
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Sidas partner verkar även för att påverka FN att bli mer inkluderande och ett exempel är det bidrag 
som den nätverksbaserade organisationen Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 
(GPPAC) gjort till FN:s Community Engagement Guidelines (UN-CEG) genom den arbetsgrupp som 
GPPAC ingått i. GPPAC visar att dess medverkan ledde till att lokala fredsbyggares röster var med i 
framtagandet och avspeglas i slutdokumentet. GPPAC har sedermera utvecklat en praktisk 
vägledning och utbildning för lokala fredsbyggare i syfte att bygga starkare partnerskap med FN.32 
Också inom FN-insatser finns ansträngningar för att stärka det lokala ägarskapet, till exempel har 
Peace and Development Advisers (PDA)-programmet ökat antalet nationella PDAs till hela 47 stycken 
år 2021 från 10 stycken år 201733. Civilsamhällespartner likt International Alert rapporterar också att 
de bidrar till att multilaterala aktörer avsätter resurser specifikt till lokala fredsbyggare på landnivå, 
t.ex. genom att påverka Världsbankens stabiliserings- och återuppbyggnadsplan i DRK34. 

Långsiktig närvaro och dialog i svåra kontexter stärker kapaciteten när läget försämras snabbt, som i 
Afghanistan. Geneva Call arbetar sedan 2018 i landet gentemot väpnade grupper med främjande av 
internationell humanitär rätt (IHL). Inför talibanernas maktövertagande 2021 förekom omfattande 
medvetandegörande och påverkansarbete för att skona offentliga byggnader från beskjutning och 
minering35. Detta bidrog till att förebygga förstörelsen och byggde dialogförtroende som sedan lett 
till att organisationen kunnat engagera IEA i högnivåmöten. Det senaste hölls 11 februari 2022 och 
ledde till att IEA skrev under en deklaration och förband sig att bland annat möjliggöra humanitärt 
tillträde, samarbeta i minröjnings- och medvetandeinsatser och främja skyddet av hälsoinsatser.36 
Utifrån flickors och kvinnors förvärrade situation har både WILPF (med egen sektion i landet) och 
MADRE agerat snabbt genom att skydda och stödja lokala partner och kvinnliga aktivister samt med 
att engagera sig internationellt. MADRE stöttade exempelvis ordföranden för Afghanistans 
oberoende kommission för mänskliga rättigheter att göra en virtuell presentation för FN:s MR 
kommitté i Geneva under dess särskilda session om situationen i landet, och därmed lyftes krav på 
kvinnors rättigheter och fredsbyggande37.    

Som ett led i den normativa dialogen har Sida påverkat det nya stödet till Världsbankens State and 
Peacebuilding Fund att stärka dess interna fredsbyggandekompetens och jämställdhetsfokus38. 

3.2.2 Mål 1.2: Stärkt deltagande och inflytande av kvinnor och unga inom dialog och 
fredsprocesser 

Utvecklingstrend  

Under 2021 är Sidas bedömning att de normativa ramverken för unga/kvinnor, fred och säkerhet gått 
in i konsoliderande faser där det handlat mer om att värna de landvinningar som gjorts än att bryta 
ny mark. Ett nytt globalt initiativ för att skynda på åtaganden och genomförande har lanserats för 
kvinnor, fred och säkerhet under året.39 Inom ramverket för unga, fred och säkerhet gjordes också 
vissa framsteg, exempelvis antog Finland och Nigeria nya nationella handlingsplaner och ytterligare 
praktiska verktyg för implementering har publicerats av FN40. Möjligheter till ökat digitalt deltagande 
har till viss mån kunnat stärka deltagande även på global nivå, framförallt bland unga aktörer41 men 

 

32 GPPAC 2017-2021, 11088, GPPAC årsrapport 2020, doknr 029581/21.  
33 Reserapport från Montreux okt 2021, doknr 037211/21 
34 International Alert 2022-2024, 13905, International Alert – ansökan om kärnstöd, s.31, doknr 038273/21  
35 Geneva Call Pledging Conference 2022, s. 3, Dox: 19/001410 
36 Final Press Release - Multistakeholder Humanitarian Conference: Enhancing Unimpeded Delivery of 
Humanitarian Assistance in Afghanistan - Geneva Call 
3737 MADREs årsrapport 2021, doknr 045932/21 
38 Succé för dialogen med VBs SPF, 023603/21  
39 WPS-HA Compact (wpshacompact.org) 
40 www.youth4peace.info  
41 UNOY,  12586, Yearly reporting 2020,  s.29, doknr 028179/21 

https://wpshacompact.org/#:~:text=The%20WPS-HA%20Compact%20is%20an%20inter-generational%2C%20inclusive%20global,%E2%80%93%20in%20the%20decisions%20that%20impact%20their%20lives.
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det blir också ett gap då vissa kontexter inte har samma digitala möjligheter. De globala 
framgångarna når däremot inte ner på landnivå i tillräcklig utsträckning och stora hinder kvarstår för 
det faktiska deltagandet och inflytandet för kvinnor och unga, många gånger på grund av bristande 
politisk vilja samt låg grad av genomförande och finansiering på nationell nivå. Sammantaget gör 
detta att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning. 

Relevans  

Sidas bedömning är att portföljen, som ökat och nu utgör 21 % av strategins finansiering och täcker 
arbete i 17 av insatserna, är fortsatt relevant och att sammansättningen av partner ger breda 
möjligheter att på sikt påverka deltagande och inflytande både normativt och nationellt/lokalt. 

Portföljen har under året kunnat öka fokus på det direkta deltagandet av kvinnor genom en 
kompletterade insats med syfte att ge korta, snabba stöd för att de ska kunna delta i fredsprocesser 
på olika nivåer42 men även ökat stödet till UN Women för att stärka dess expertis och kapacitet att 
normativt och på landnivå kunna driva kvinnor fred och säkerhet i FN-systemet43. Arbetet med unga 
fred och säkerhet har också stärkts genom ett pilotstöd till en ny FN-ledd Youth and Peacebuilding 
Fund (UNDP-UNFPA Youth4Peace) med syfte att stimulera FN:s genomförande av agendan för att 
öka ungas deltagande och skydd på landnivå44.  

Flertalet av våra partnerorganisationer säkrar kvinnor och ungas fredsbyggandeinitiativ genom att 
erbjuda finansieringsfönster för små bidrag, vidareförmedling eller partnerskap baserat på lokalt 
ägarskap. Bland dessa är United Network of Young Peacebuilders som är ett ungdomslett nätverk av 
unga fredsbyggare med 125 medlemsorganisationer från 68 länder45. Unga kunde få specifikt stöd för 
att arbeta med psykosocialt stöd under pandemin samt för påverkansarbete. Peace Direct kunde 
finansiera 202 initiativ av unga fredsbyggare i Mali, CAR, DRK och Pakistan som bidragit till ökad 
social sammanhållning och en mer positiv syn på ungas meningsfulla deltagande. I både DRK och Mali 
har detta bland annat lett till en ökad synlighet av unga inom det lokala och nationella styret46,47.  
Även organisationer som WILPF och MADRE kompletterar sina starka globala normativa engagemang 
för kvinnors deltagande genom att förmedla resurser till sektioner eller partner för genomförande. 
Exempelvis har MADRE stärkt sin bidragsgivande roll och fördelat över 21 MSEK genom 120 anslag till 
91 organisationer48 och WILPF utvecklade över 30 nya partnerskap, främst i opinionsbildningssyfte, 
men också för att fördjupa specifika områden som forskning, NGO-samarbete, sexuella rättigheter, 
ansvarsskyldighet för vapenhandel49 - totalt 90-tal stöd till landsektioner och partner50.  

3.2.3 Mål 1.3: Stärkt kapacitet att främja mänsklig säkerhet i sviktande och 
konfliktdrabbade stater, särskilt kvinnors och barns säkerhet 

Utvecklingstrend  

Sida bedömning är att utvecklingen i kontexten i förhållande till strategimålet saknar tydlig riktning. 
Bristen på mänsklig säkerhet återspeglar den komplexitet som råder i flertalet konfliktsituationer 
idag där en rad faktorer hindrar fred, stabilitet och hållbar utveckling. I ökad utsträckning identifierar 
fredsaktörer konkurrens om naturresurser och klimatförändringar som hot mot säkerheten, till 

 

42 Rapid Response Window 2021 - Women Peace and Humanitarian Fund, 13048 
43 UN Women 2022-2025 Strategic Partnership Framework, komponent 6107015502 
44 YPS Global Programme, 14986, Colombian Youth Leading Change for Peace, joint programme Prodoc, doknr 
041047/21 
45 UNOY, 12586, Yearly reporting 2020, doknr 028179/21 
46 Peace Direct, 12575, Annual meeting Peace Direct/ Sida follow up 25 November 2021, doknr 002577/22 
47 Peace Direct, 12575, Narrative and Financial report up to August 2020, doknr 041168/20 
48 MADRE, 12487, Conclusion on Performance, doknr 027835/21 
49 WILPF, 10697, Conclusion on Performance, doknr 020589/21 
50 WILPF, 10697, Third party table 2020, doknr 011394/21 
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exempel då våldsbejakande grupper gynnas i områden där sårbarheten drivs på av faktorer som 
långvarig torka, inhemsk migration och kronisk matosäkerhet51. Pandemin har inte ökat antal 
incidenter utförda av väpnade aktörer mot civila52, men har likväl lett till nya typer av skyddsbehov 
och utsatthet för våld53. I flertalet utdragna konflikter har behovet av lokala skyddsnätverk ökat då 
restriktioner förändrat formella säkerhetsaktörers möjligheter att skydda civila.54 Redan före 
pandemins utbrott hade 35 % av världens kvinnor upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld. Under 
pandemin har våldet mot kvinnor och flickor ökat, hälften av respondenterna i 13 undersökta länder 
berättar att de själva, eller någon de känner, började utsättas för könsbaserat våld under pandemin, 
en fjärdedel säger att konflikter i hemmet ökade och att de känner sig mindre säkra hemma.55 Barns 
utsatthet under väpnade konflikter fortsätter med grova förbrytelser mot barn. Rekrytering av 
barnsoldater har i vissa kontexter ökat och det är tydligt att vissa ickestatliga väpnade grupper lättare 
kunnat göra det i pandemins spår av minskad sysselsättning och stängda skolor.56 
 

Relevans  

Sidas bedömning är att portföljen är fortsatt relevant, insatserna levererar resultat och att 
främjandet av mänsklig säkerhet är centralt i många insatser. Portföljen omfattar 15 insatser och 
utgör 21 % av anslaget. Flertalet partner i portföljen verkar för att skydda civila i konfliktkontexter, 
något som fått ökad relevans i och med pandemin.  

Ett antal partner arbetar specifikt med att stärka kapaciteten samt att förebygga konfliktrelaterat 
sexuellt våld både utifrån FN:s mandat och genom det civila samhället. I Jemen bidrog Womens 
International League for Peace and Freedom tillsammans med lokala partnern Peace Track Initiative 
med att dra internationell uppmärksamhet till detta, vilket ledde till att säkerhetsrådets resolution 
2564 (2021) fördömde konfliktrelaterat sexuellt våld i Houthi-kontrollerade områden.57 Ytterligare 
ett exempel är MADRE och dess partners arbete i Colombia, där de etniska dimensionerna av 
konflikten har synliggjorts genom rapportering och vittnesmål från överlevare av sexuellt våld till 
Colombias sanningskommission, och i implementeringen av fredsavtalet genom samarbete med 
Colombias ”Special Jurisdiction for Peace”.58 Geneva Calls arbete med väpnade icke-statliga aktörer 
inom ramverket Deed of Commitment on the prohibition of sexual violence in armed conflict and 
towards the elimination of gender discrimination ledde till att 25 grupper skrivit under åtagandet. 
Geneva Call arbetar aktivt med dessa aktörer särskilt kring delarna som rör konfliktrelaterat sexuellt 
våld och en intern utvärdering visar att organisationen är en av få som kan jobba med frågan i 
geografiska områden kontrollerade av dessa grupper.59  

Portföljen inkluderar stöd till frisläppande och återintegrering av barn som associerats med väpnade 
grupper och styrkor i Sydsudan, Somalia och Centralafrikanska republiken genom stöd till Unicef och 
Plan International. Fokus ligger även på att förebygga rekrytering av barn, bland annat genom 
rättsliga ramverk som Unicef hjälpt nationella aktörer att ta fram. På global nivå har Unicef tagit fram 

 

51  UNDP-Climate-Security-Nexus-and-Prevention-of-violent-extremism.pdf 
52 Fighting for our lives, CIVIC. s. 1. CIVIC_COVID_Report_Web.pdf (civiliansinconflict.org)  
53 Global Peace Index (GPI) anger att 5000 pandemi-relaterade våldsamma händelser registrerades mellan 
januari 2020 och april 2021 
54 Civic, 13681, CIVIC_COVID_Report_Web.pdf (civiliansinconflict.org), s.1  
55 UNSC Statement, Warning of Rise in Gender-Based Violence during COVID-19 Pandemic, Secretary-General 
Observance Message Says Policies to Tackle Root Causes, Protect Women Can End Abuse | Meetings Coverage 
and Press Releases (un.org)   
56 Civic, 13681, CIVIC_COVID_Report_Web.pdf (civiliansinconflict.org), s.2  
57 WILPF, 10697, Evaluation of Womens Interntional League for Peace and Freedom, s.48,  
58 MADRE, 12487, Submission of Final Evaluation Report: MADRE Evaluation , s.33,  doknr 002816/22 
59 Geneva Call, 13842, Geneva Call Annual report 2020, s.14, doknr 026907/21 

https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2021/11/CIVIC_COVID_Report_Web.pdf
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm21034.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm21034.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/sgsm21034.doc.htm
https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2021/11/CIVIC_COVID_Report_Web.pdf
https://cdn.sida.se/app/uploads/2021/11/04102640/DE2021_32_62447en.pdf
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verktyg som kan användas av andra aktörer som arbetar med de utsatta barnen60. Även inom 
portföljens stöd till unga, fred och säkerhetsagendan finns exempel på arbetet med att motarbeta 
våldsam extremism. United Network of Young Peacebuilders (UNOY) driver ett sådant projekt i Asien 
och Peace Direct har arbetat med att skifta ungas fokus på social sammanhållning som alternativ till 
värvning till väpnade grupper i DRK61 62.    

Den tematiska fördjupningen av kopplingen mellan miljö, klimat, fred och mänsklig säkerhet 
fortsätter och bredden av denna verksamhet belyses i en portföljöversyn genomförd 202163. Sida har 
stärkt och prioriterat sin normativa dialog, och även bistått med extra stöd till några utvalda partners 
arbete som länkar samman dessa frågor.64 International Alert har bidragit med lärdomar från sitt 
arbete med naturresurshantering kopplat till konflikt på nationell och internationell nivå, bland annat 
med exempel från Sikassoregionen i Mali65. I portföljen finns även exempel på hur naturresurser 
adresseras i medlingsprocesser (CHD) och därmed används som ingång till fredsbyggande.66 Vidare 
har MADRE genom kapacitetsstärkande arbete till gräsrotsorganisationer stöttat deras arbete med 
att inkludera krav från särskilt utsatta grupper med fokus på ursprungsbefolkningar och unga kvinnor 
i klimatagendan under COP26 (2021)67. 

Arbetet med nexus är framträdande hos flertalet partner och deras arbete syftar till att stärka 
utsikterna till fred och ökad säkerhet i situationer som kräver såväl långsiktighet som humanitära 
ansatser. 2021 avslutade Sida planeligt projektstöd till tre humanitära organisationer; Norweigan 
Refugee Council, Islamic Relief och International Rescue Committee, där ambitionen varit att 
integrera en konfliktförebyggande ansats. Exempelvis bidrog NRC, genom "Humanitarian Mediation 
Initiative" i CAR, Mali och DRK, till stärkt förmåga att hantera spänningar på lokal nivå genom 
medlingsmetoder68. Andra partner, som Saferworld i Sydsudan, har tillsammans med lokala partner 
stärkt lokalsamhällen genom att ungdomsgrupper minskat riskerna för översvämningar under 
regnperioden, vilket lett till färre drabbade men framförallt till att den upplevda säkerheten stärktes, 
då unga blev delaktiga i att finna hållbara lösningar och bidra till fred när de kom samman i arbetet 
med att gräva diken och skyddsvallar. På vissa platser har dialog mellan generationerna bidragit till 
att unga inte längre upplevdes som bråkmakare av de äldre och lokalmyndigheterna, genom att de 
satte upp gemensamma regler med rättigheter och skyldigheter för ungdomar, föräldrar och 
myndigheter.69  

  

 

60 First Progress Report on Evidence Based Prevention and Response for Children Associated with 
Armed Forces and Armed Groups, doknr 023242/21 
61 UNOY, 12576, UNOY Annual Review 2020, doknr 028179/21 
62 Peace Direct, 12575, Peace Direct YAP narrative report September final, doknr 041168/20 
63 Den interna kartläggningen och rapporten från Sidas helpdesk för fred och mänsklig säkerhet finns sparade 
under enhetens gemensamma arbetsyta på Inside: Environment Climate Peace and Security - All Documents 
(sida.se) 
64 International Alert, MADRE och UNDP.  
65 Maintaining peace and stability in Mali’s Sikasso Region: Strategies to contain land-related conflicts - 
International Alert (international-alert.org) 
66 Center for Humanitarian Dialogue, 13130, Environmental Peacemaking in the making_Captone report, doknr 
003416/21 
67 MADRE, 12487, Årsrapportering: MADRE December 2021 interim report, s.17, doknr 045932/21 
68 NRC,11611, HMI Final Evaluation Report, Dox 018772/21 
69 Saferworld, 13897, Saferworld Annual report, s. 31-32, doknr 030945/21 

https://inside.sida.se/samarbeta/fred/Thematic%20%20Method%20Issues/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsamarbeta%2Ffred%2FThematic%20%20Method%20Issues%2FEnvironment%20Climate%20Peace%20and%20Security&FolderCTID=0x012000A04B862A47652F43B49A7CBC6A311B8F&View=%7B236D6ECD%2DBDC2%2D43A9%2DAFEA%2D902B50EF30B4%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://inside.sida.se/samarbeta/fred/Thematic%20%20Method%20Issues/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsamarbeta%2Ffred%2FThematic%20%20Method%20Issues%2FEnvironment%20Climate%20Peace%20and%20Security&FolderCTID=0x012000A04B862A47652F43B49A7CBC6A311B8F&View=%7B236D6ECD%2DBDC2%2D43A9%2DAFEA%2D902B50EF30B4%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.international-alert.org/publications/maintaining-peace-and-stability-sikasso-region-mali/
https://www.international-alert.org/publications/maintaining-peace-and-stability-sikasso-region-mali/
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3.2.4 Mål 1.4: Stärkt kapacitet att motverka korruption och straffrihet i sviktande och 
konfliktdrabbade stater 

Utvecklingstrend  

Sida bedömer att utvecklingen mot strategimålet inte har någon tydlig riktning, möjligen att den 
mestadels går bakåt trots några noterade framsteg. World Justice Project rapporterar återigen om en 
global tillbakagång vad gäller genomförande av rättsstatens principer.70 Korruptionen avtar inte 
heller då en majoritet av världens länder fortfarande anses ha höga nivåer av korruption.71 Detta 
utgör ett tydligt hinder för utveckling och har en fortsatt negativ inverkan på straffrihet, instabilitet 
och konflikt. Pandemin fortsatte dessutom att påverka utvecklingen mot strategimålet negativt även 
under denna period med ytterligare förstärkta strukturella ojämlikheter och minskat förtroende för 
statliga, inklusive rättsliga, institutioner som följd. Värt att nämnas är dock att 2021 markerade en 
viktig milstolpe i utvecklingen av en progressiv rättspraxis kopplat till jämställdhet och 
ansvarsskyldighet för sexualbrott i samband med väpnade konflikter, då den Internationella 
brottmålsdomstolen (ICC) för första gången sedan start fann en misstänkt skyldig till brottet 
tvångsgraviditet72. Utvecklingen inom nya och potentiellt mer effektiva digitala rättslösningar inger 
också fortsatt hopp, trots de utmaningar kring rättssäkerhet som detta medför. 

Relevans  

Sidas bedömning är att portföljen är fortsatt relevant och väl avvägd i förhållande till strategimålet. I 
portföljen, som är oförändrad, ingår insatser som bidrar till stärkandet av en oberoende rättssektor, 
övergångsrättvisa, människors tillgång till rättvisa, ansvarsutkrävande och kompensation till offer för 
krigsbrott. Portföljens del av den totala strategivolymen har minskat från 11 % till 6 % då det 
sammanföll med att två större insatser inte hade utbetalningar under 2021 trots bibehållna 
aktiviteter. Dessa olika ansatser bedöms fortsatt att bidra till stärkt kapacitet för att agera mot 
straffrihet och korruption i strategins kontexter. Insatsernas bidrag till övergångsrättvisa bedöms 
liksom tidigare som särskilt relevant för hållbar fred.  

Under den senaste perioden har dialogen fördjupats med vissa partner kring hur de integrerar och 
arbetar mot korruption som konfliktpådrivande i sin verksamhet. UNDP har exempelvis bidragit till 
att stärka både institutionaliseringen och operationaliseringen av Kommissionen för förebyggande av 
korruption i Armenien. Tillsammans med partner har de tagit fram en metod för att bedöma 
korruptionsrisker på myndigheter och i statsförvaltningen, samt utbildningsmoduler som har 
integrerats i utbildningspaketen för statstjänstemän.73 På global policynivå fortsatte Sidas 
kärnstödspartner ICTJ att bidra till utvecklingen av olika internationella policyer, regelverk och 
resolutioner kopplade till övergångsrättvisa.74 Andelen av organisationens civilsamhällespartner som 
rapporterar att de har stärkt sin kapacitet och förmåga att driva rättsfall och utkräva sina rättigheter 
har nu ökat till 85 %.75 Genom den Internationella Brottsmålsdomstolens fond för brottsoffer fick 
nästan 5000 drabbade i Demokratiska Republiken Kongo och Uganda tillgång till psykologiska 
rehabiliteringsprogram. Av dessa fick omkring 60 % psykologisk rådgivning och tjänster och visade på 
förbättring efter sex månader i den genomförda uppföljningsbedömningen.76 

 

70 WJP Rule of Law Index 2021 | World Justice Project 
71 Transpareny International 2020 Corruptions Perceptions Index - Explore the… - Transparency.org 
72 ICTJ, 11061, 2021 Year in Review | International Center for Transitional Justice (ictj.org) 
73 UNDP, 13236, UNDP Rule of Law 2020 annual report , s.43, doknr 030302/21 
74 ICTJ, 11061, ICTJ's FY21 Core Report - narrative and unauduted financial statements, s.38, doknr 027235/21 
75 ICTJ, ICTJ's FY21 Core Report - narrative and unauduted financial statements, s.36, doknr 027235/21 
76Trust Fund for Victims 2020 Annual Report, p. 30, doknr 036688/21 

https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2021
https://www.transparency.org/en/cpi/2020
https://www.ictj.org/news/2021-year-review
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3.2.5 Mål 1.5: Stärkt kapacitet att minska okontrollerad spridning av små och lätta 
vapen och att genomföra FN:s vapenhandelsfördrag 

Utvecklingstrend  

Sida bedömer att utvecklingen på målområdet inte har någon tydlig riktning utan snarare är 
avstannat. Universialiseringen av vapen-handelsfördraget, ATT, har avstannat då den 110:e staten 
anslöt sig i augusti 2020. Om detta är en kortvarig pandemieffekt återstår att se. Rapporteringen från 
anslutna länder fortsätter att vara en utmaning där allt fler rapporterar konfidentiellt77. Arbetet för 
minskad spridning av små och lätta vapen (SALW) och ATT har relativt andra sektorer låg finansiering 
och jämfört med minor/kluster är det globala arbetet med SALW mer komplext, motsvarande 
förbudskonventioner saknas och finansieringsmekanismer är underutvecklade. 

Relevans  

I linje med slutsatsen i den fördjupade strategirapporten om ökad finansieringen till detta mål har 
Sida under 2021 utökat stödet till Saferworld och Danish Refugee Council (DRC)78 och Mines Advisory 
Group (MAG). Saferworld har under lång tid arbetat för att först få till stånd ATT och sedan för att 
stärka dess genomförande. Sida bedömer att portföljen blivit mer relevant i och med det utökade 
stöden genom ökad geografisk täckning samt WILPF:s verksamhet inom målområdet. Eftersom 
stödet till Saferworld är nytt och pandemin fortsatt påverkar insatserna och fördragsarbetet negativt 
kvarstår dock bedömningen att trafikljuset är gult.  

Även om inga ytterligare stater har anslutit sig till ATT nyligen är Sidas stöd till civilsamhälles-
organisationer som arbetar med fördraget viktigt även under pandemitider. Saferworld och dess ATT 
Expert Group anordnade bland annat en sidosession vid det sjunde statspartsmötet för ATT i april 
2021 där de presenterade en studie av tio exempel på processer i nationella domstolar rörande 
vapenexport till Jemen.79 DRC:s program i Libyen fortsätter att påverkas av pandemin även om 
verksamhet påbörjats under 2021. MAG:s nystartade verksamhet i Nigeria har genomfört en 
inledande analys samt ingått partnerskap med två lokala partner som del av lokaliseringsagendan. 
Stödet i Somalia fortsätter att leverera resultat med bland annat märkning och registrering av 7 300 
vapen (en stor ökning jämfört med tidigare år) samt bygge av 3 vapenförråd och 3 vapenskåp.80 

3.2.6 Mål 1.6: Minskat hot från minor, klusterammunition och andra explosiva 
lämningar av krig 

Utvecklingstrend  

Lägesbilden för detta mål är mångtydig men Sidas sammanfattande bedömning är att utvecklingen 
inte har någon tydlig riktning, möjligtvis delvis går framåt. Nationella myndigheters ägarskap och 
kapacitet varierar stort. 56 stater och tre andra områden anses kontaminerade81 varav endast Oman 
och Sri Lanka bedöms kunna röja kvar-varande minfält inom sina respektive tidsplaner82. Dessutom 
bryter Eritrea mot minkonventionen eftersom det inte agerat på sina obligatoriska åtaganden. Målet 
om en minfri värld 2025 framstår därmed som allt mer avlägset. Samtidigt visar en utvärdering av 30 
år av minhanteringsarbetet i Afghanistan att detta har räddat otaliga liv och har en mycket positiv 

 

77 ATT Monitor Report 2021, s.13  
78 DRC:s verksamhet inom minhantering och SALW använde tidigare namnet Danish Deming Group (DDG), 
vilket nu har fasats ut, men verksamheten är den samma.  
79 Saferworld/ATT Expert Group. (2021), Domestic accountability for international arms transfers: law policy 
and practice. Länk. 
80 DRC/MAG, 11605, DRC Annual Report 2020, Sida 11605: DDG/MAG Global Humanitarian Mine Action and 
Small Arms Light Weapons Programme, s.104-105, doknr 018687/21 
81 2021 har Mauretanien och Guinea-Bissau, som redan förklarats minfria, rapporterat in tidigare okända 
minfält. 
82 Clearing the Mines 2021, s.1-2.  

https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/1366-domestic-accountability-for-international-arms-transfers-law-policy-and-practice?utm_source=smartmail&utm_medium=email&utm_campaign=September+2021+e-news
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inverkan inom flera sektorer.83 Den totala röjda arealen under 2020 ökade jämfört med tidigare år, 
trots pandemin.84 Under 2020 gick Syrien om Afghanistan i antal registrerade minoffer85. Statistiken 
för Syrien, likt generellt i aktiva konfliktkontexter, är osäker och med ett stort mörkertal men 2020 
ökade antalet offer jämfört med 2019 till 7 073, varav 2 492 dog. Av offren är 85 % är pojkar/män och 
50 % av de civila offren är barn.86 Drabbade av klusterbomber är betydligt färre men dessa används 
dock av flera stater. Truppminor används främst av ickestatliga aktörer, men även Myanmar, oftast i 
form av improviserade minor vilket även är den mintyp som orsakar flest offer. Finansieringen till 
sektorn har jämförelsevis varit hög under perioden 2017-202087. Antalet kontexter där minhantering 
inkluderats i humanitära responsplaner har dock ökat från 12, 2018 till 19, 2021. 

Relevans  

Sidas tre insatser som bidrar till detta mål är väletablerade och kompletterar varandra väl. DRC:s och 
MAG:s stora minhanteringsprogram88 har förlängts till juni 2023 för att anpassa till strategiperioden. 
Genomförande sker i drygt tio kontexter och inkluderar minröjning, riskutbildning och visst stöd till 
minoffer. Detta kompletteras med kärnstöd till Geneva International Center for Humanitarian 
Demining (GICHD) med fokus på kapacitetsstöd till nationella myndigheter och internationella 
ramverk samt Geneva Calls arbete att förmå ickestatliga aktörer att avstå minanvändning. Trots detta 
bedömer Sida att portföljen inte i tillräcklig utsträckning bidrar till att minska hot av minor.   

Under det första pandemiåret 2020 röjdes drygt 1 miljon kvadratmeter land i Bosnien, Libyen, 
Ukraina och Zimbabwe och 57,000 personer (varav 55 % flickor och kvinnor) utbildades om riskerna 
med minor. Röjningsresultatet är ungefär hälften av vad som uppnåddes 2019 samtidigt som fler 
genomgick riskutbildning under 2020. Förutom en pandemieffekt förklaras detta av att väletablerade 
minröjningskontexter som Libanon och Sri Lanka inte längre finns med inom programmet och har 
ersatts med Nigeria och Senegal som har en delvis annan problematik.89 Arbetet med att öka andelen 
kvinnor som är anställda inom sektorn går vidare, exempelvis i Angola där MAG ökat från enstaka 
kvinnor på ”traditionellt manliga” positioner 2017 till att 32 % av personalstyrkan 2021 är kvinnor.90 

3.3 Stödområde 2: Nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden av 
förebyggande av väpnad konflikt och i freds- och 
statsbyggnadsprocesser, inklusive bortglömda och utdragna 
konflikter 

Stödområde 2 omfattar två delmål (målen 7 och 8) och kräver ett snabbt, flexibelt och 
kontextanpassat angreppssätt på landnivå. Under operationaliseringen utarbetade Sida en modell 
där fyra utvalda partner tilldelades additionella medel för att svara på en föränderlig 
konfliktdynamik, t.ex. tillvarata öppningar i dialog- och medlingsinitiativ eller bidra till att minska 
plötsligt uppkomna våldstendenser. Stödområde 2 styrs även genom Regleringsbrevsuppdrag, med 
uppmaning till insatser i kontexter där Sverige har politiskt engagemang, men där bilateral/regional 
strategi saknas. Under strategiperioden har detta gällt Jemen, Västsahara och Venezuela, varav det 
senare inte är aktuellt längre.  

 

83 30 years of Impact – An Evaluation of the Mine Action Programme of Afghanistan. (2021), Samuel Hall. 
84 Clearing the Mines 2021, s.7. Störst areal röjdes i Kambodja och Kroatien vilket förklarar ökningen.  
85 De sensaste 20 år har Afghanistan haft flest minoffer de flesta åren.  
86 Landmine Monitor 2021, s.2 och 42.  
87 Landmine Monitor 2021, s.90-91. Samma nivå på finansieringen 2020 som 2019. 
88 Här hänvisas till minhantering men inkluderar även klusterammunition och andra explosiva lämningar av krig. 
89 DRC/MAG, 11605, Annual Report 2020, Sida 11605: DDG/MAG Global Humanitarian Mine Action and Small 
Arms Light Weapons Programme, doknr 018687/21 
90 DRC/MAG, 11605, Arbetsplan 2022-2023, s. 44, doknr 043569/21. I de Sidastödda teamen är 37 % kvinnor.  
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Stödområdet har utgjort fem % under 2021 men volymen för området beräknas minska under 2022. 
Dels för att avtalet med Oxfam/Västsahara löper ut samtidigt som vi fasar över Peace Support Facility 
till MENA strategin (som numera har ett landfönster för Jemen), dels då en intern översyn visade att 
modellen med additionella medel inte alltid fungerat optimalt och Sida därför inte inkluderar den här 
typen av medel i nya avtal med partner utan låter allt vara kärnstöd.  
 

3.3.1 Mål 2.1 Stärkt deltagande av kvinnor och av unga samt andra nyckelaktörer i 
avgörande skeden av nationella och lokala dialog- och fredsprocesser och 
försoning; Mål 2.2 Stärkt möjlighet till fredsvinster på nationell och lokal nivå i 
avgörande skeden av förebyggande av väpnad konflikt och i freds- och 
statsbyggnadsprocesser i sviktande och konfliktdrabbade stater  

Utvecklingstrend  

Bedömningen är att dessa strategimål delvis går bakåt eftersom processerna mot en fredlig lösning 
av konflikterna i Västsahara och Jemen inte går framåt (mer om dessa kontexter nedan). 

Relevans  

För 2021 omfattar portföljen på stödområde 2 tre insatser med additionella medel och två 
kontextspecifika insatser med fokus på Jemen och Västsahara. Sida bedömer att portföljen är fortsatt 
relevant - trots betydande förseningar i genomförande av de nationella insatserna och trots att 
utfasning skett av additionella medel - då majoriteten av den totala portföljen bidrar med resultat på 
nationell och lokal nivå. Flertalet partner har särskilda mekanismer upprättade just för att möjliggöra 
ett snabbt agerande vid avgörande skeden.91   

Under året har Sida uppdaterat den analys av de additionella medlen som gjordes som en del av 
halvtidsöversynen med resultatexempel från perioden 2020-2192. Inkomna årsrapporter visar 
generellt sett att medlen gett partner flexibilitet och utrymme att anpassa verksamheten efter 
föränderliga konfliktdynamiker, också i högre utsträckning än den ursprungliga analysen visade. 
International Alert har till exempel genomfört djupgående och fortlöpande kontextanalyser i Libanon 
sedan den ekonomiska krisen och de massprotester som följde, vilket informerat dess verksamhet93. 
Detta gäller i synnerhet anpassning till följd av Covid-19-pandemin där till exempel Saferworld 
bidragit till att lokalsamhällen tillsammans med myndigheter och andra aktörer fått möjlighet att 
analysera pandemins påverkan på konflikter och förändringar i dynamiken och därefter vidtagit 
åtgärder för att undvika än mer förvärrade kriser i Myanmar, Sudan och Jemen94. Vidare har Centre 
for Humanitarian Dialogue (CHD) med dessa medel utvecklat ett nytt medlingsprogram via sociala 
medier som gjort det möjligt att i ett tidigt skede upptäcka risker för ökat våld i specifika kontexter 
och minska användningen av sociala medier för att sprida hatpropaganda i till exempel Libyen och 
Nigeria.95 96 

Situationen i Västsahara är fortsatt komplicerad med en bruten vapenvila och försämrade relationer 
mellan Algeriet och Marocko. Frånvaron av oberoende bevakning, FN-missionen undantaget, och den 
svårtillgängliga terrängen gör det svårt att bedöma den väpnade konflikten. Troligen pågår vissa 
lågintensiva operationer utan att situationen i stort påverkas nämnvärt. Detta gör dock att 
minhantering i kontexten inte för närvarande är aktuellt och därmed inte med i stödet till DRC. Under 

 

91 Sida gör en kartläggning just nu som delvis tittar på vilka förutsättningar som generellt finns för partner att 
bidra till nationellt och lokalt stöd i avgörande skeden.  
92 Uppdatering av den flexibla och landspecifika finansieringen under målområde 2 av Strategin för hållbar fred 
perioden 2020-2021, daterad 28 december 2021 
93 International Alert, 12144,  Annual report 2020, doknr 019980/21 
94 Saferworld, 13897, Annual report 2020-21, doknr 030945/21 
95 HD Flexible Mediation Initiative, 13130, Sammanfattande resultatuppdatering, doknr 025226/21 
96 HD Flexible Mediation Initiative, 13130, Activity Report 2020 Sida, doknr 014913/21  
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hösten 2021 utsågs även Staffan de Mistura till nytt FN-sändebud till Västsaharakontexten, vilket är 
en positiv signal. Oxfams Musharaka-projekt i flyktinglägren har dock kunnat implementeras och 
betydande framsteg har gjorts med stöd till sophanteringsinsatser i tre flyktingläger, renovering av 
en hälsoklinik och inköp av ambulanser i ett läger och investering i vattenledningar och 
vattenreservoarer i det femte lägret.97 Det sistnämna samfinansieras med Sidas humanitära stöd och 
programmet som helhet avslutas i mars 2022 då även en extern utvärdering genomförs.  

Arbetet inom Peace Support Facility (PSF) för Jemen har varit komplext och fördröjts på grund av 
stora problem att få parterna att komma överens om insatser i Stockholmsavtalets anda. Därav har 
utgångspunkterna för att använda faciliteten anpassats och insatsen förlängts till 2022. Nya medel 
tillfördes 2020 i ett särskilt fönster med syfte att finansiera inspektion och lättare underhåll av den 
flytande oljedepån FSO Safer (i UNOPS regi) vilken intogs av Ansar-Allah 2015 och riskerar att läcka 
enorma mängder olja i Röda havet. Olika former av bakslag, exempelvis bristande förtroende mellan 
parterna, tillika till FN, samt oklara mandat hos Ansar Allah, har gjort att expeditionen i sin dåvarande 
projektform avbröts under hösten 2021. Nytag för att förhindra en miljökatastrof fortsätter under 
2022, under ledning av FN:s särskilda sändebud och UNDP. PSF kommer även i denna omgång att 
användas som finansieringsmekanism och Sida kommer att ta ställning till hur kvarvarande medel ska 
användas. Faciliteten har för övrigt fått ett särskilt ”Trac 2”-fönster och den jämställdhetsexpert som 
Sida öronmärkt stöd till har kommit på plats.  

  

 

97 Oxfam, 12545, Musharaka Quarterly Update, doknr 046706/21. 
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4. Implikationer  

Mer än fyra år in i strategiperioden har portföljen utvecklats i enlighet med prioriteringarna som 

fastställdes under operationaliseringen och mycket lite behöver justeras under 2022. Strategin är 

relevant och har samarbetspartner med förmåga att uppnå goda resultat inom samtliga av strategins 

målområden. Portföljen är väl balanserad i val av aktörer och förändringsteorin ger tillräcklig 

vägledning för justeringar när förutsättningar ändrats. Det är viktigt att övergripande framhålla att 

flexibiliteten skulle öka om hållbar fred ingick i en gemensam anslagspost för globala strategier. Det 

skapar bättre förutsättningar för genomförande, en långsiktig ansats och strategisk portföljplanering. 

Sida föreslår att anslagspost 26 uppgår i anslagspost 34 och att strategin får en volym för hela 

strategiperioden, i likhet med andra strategier under anslagsposten.  

Följande aspekter kommer att prioriteras under 2022:  

• Stärka och vidareutveckla arbetet internt såväl som externt med miljö, klimat, fred och 

säkerhet, exempelvis genom integrering av tematiken hos ett urval partner och att vi 

generellt fördjupar dialogen. 

• Ökade säkerhetshot, särskilt gentemot civila samhällets aktörer och inte minst kvinnor, 

har i flertalet kontexter och insatser fått mer fokus de senaste åren. I takt med att 

utrymmet för civila samhället krymper och risker för fredsbyggare ökar behöver 

säkerhetsproblematiken hanteras såväl strukturellt som inom varje insats.   

• Korruption som konfliktdrivande faktor är alltid en risk i konfliktkontexter och Sida har 

inlett ett utvecklingsinitiativ med vissa partner i portföljen för att fördjupa analys och 

hantering av denna risk. 

• Pandemin har begränsat det direkta arbetet med uppföljning i fält. Då utsikterna för 

tjänsteresor under 2022 tyder på viss normalisering ökar chanserna att säkerställa 

adekvat uppföljning.  

• Sidas nya vägledning för trippelnexus ger möjlighet att fortsätta Sidas arbete med att 

utveckla fokus på fred och på hur konfliktkänslighet integreras i humanitär verksamhet. 

• I enlighet med strategiplanen fortsätter Sida att stärka den normativa dialogen gentemot 

partner, andra givare och tillsammans med UD inom områden som exempelvis 

trippelnexus, effektiv finansiering, jämställdhet och klimat/miljö.  


