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Strategirapport  för  Makedonien september 2010 - augusti 2011 
 
SAMMANFATTNING 

Makedonien är kandidatland sedan 2005, men har inte kunnat inleda 
förhandlingar om medlemskap till följd av dispyten med Grekland i 
namnfrågan. Under det svenska ordförandeskapet 2009 rekommenderade 
Europeiska kommissionen att Makedonien ska inleda förhandlingar. 
Denna rekommendation har därefter upprepats 2010 och 2011. 
Makedonien har gjort framsteg inom de politiska kriterierna, men fortsatta 
ansträngningar krävs inom rättsväsendet, offentlig förvaltning, arbetet mot 
korruption, samt landets mediasituation.  
 
Sverige bedriver sedan 2000 utvecklingssamarbete med Makedonien. År 
2010 beslutades att samarbetet ska fasas ut för att helt upphöra vid 
utgången av 2012. Ambassaden beklagar att det bilaterala utvecklings-
samarbetet avslutas redan vid slutet av nästa år. Beslutet om utfasning 
grundades på att Makedonien förutsågs ha inlett medlemskaps-
förhandlingar, vilket ännu ej skett. Ambassaden inser att utfasnings-
processen inte kan återkallas och att det inte är möjligt att bibehålla 
insatser i dess nuvarande form. Däremot anser ambassaden att vissa 
samarbetsområden bör uppmärksammas och om möjligt omfattas av den 
regionala strategi som är under utarbetande. Ett område är miljö och 
förberedelser för förhandlingar inom kapitel 27. Ambassaden förordar ett 
fortsatt samarbete med Naturvårdsverket i att stödja miljöministeriet i 
deras förberedelser inför de acquis-omfattande medlemskaps-
förhandlingarna. Ett annat område är demokrati och mänskliga rättigheter, 
inom vilket stöd till icke-statliga organisationer är fortsatt betydelsefullt, 
exempelvis till de organisationer som är verksamma bland landets 
minoriteter. Makedonien har ett migrationspolitiskt problem med ett stort 
antal falska asylsökanden till bland andra Sverige. De allra flesta av dessa 
sökanden är av romsk härkomst. Samverkan med icke-statliga 
organisationer utgör en möjlighet att förebygga att detta problem 
återuppstår och samtidigt verka för ett bättre återvändande.  
 
I takt med att det bilaterala utvecklingssamarbetet fasar ut, kommer 
ambassaden att förstärka sin främjarverksamhet i syfte att ta tillvara de 
kontaktytor och nätverk som etablerats genom det mångåriga utvecklings-
samarbetet. Parallellt kommer samarbetsformer med andra MS att sökas 
lokalt kring EU’s förmedlemsskapsstöd IPA.  

  

 4 oktober 2011 
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1. INLEDNING 
 
Utvecklingssamarbetet med Makedonien ska vara avslutat senast den 31 
december 2012. Samarbetet styrs av utfasningsstrategin för Makedonien 
2010 - 2012. Fortsatt utveckling av närmare förbindelser med EU, stärkt 
demokrati och en rättvis och hållbar ekonomisk utveckling är det 
övergripande målet för det svenska utvecklingssamarbetet. Under 
utfasningen kommer samarbetet att fortsatt fokusera på: i) Jord-och 
skogsbruk, ii) Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan 
könen och iii) Hållbar samhällsutveckling.  
   
2. EKONOMISKT UTFALL  
 
Landanslaget för Makedonien under 2011 uppgår till 25 MSEK. Per den 
31 augusti 2011 har totalt 10,2 MSEK har utbetalats. Detta utgör ca 41% 
av anslaget för 2011.  
 

 Allokering 
2011 
(MSEK) 

Utbetalda 
medel 
jan-aug 

Prognos  
jan-dec 2011 
(MSEK) 

Jord- och skogsbruk   3,3  

Demokrati, mänskliga 
rättigheter, jämställdhet 

4,2  

Hållbar samhällsutveckling 2,7  

   

Grand Total 25,0 10,2 32,1 

 
Risken för att allokerade medel för 2011 inte betalas ut bedöms som liten. 
 
3. RESULTAT  

 
3.1 Sektor 1: Jordbruk (hållbar ekonomisk utveckling)  

Antal insatser: 5 (varav en är regional). Under perioden september 2010 - 
augusti 2011 har tre bidrag avslutats.  
 
3.1.1 Resultat på insatsnivå  

Insats 1: Jordbruksrådgivning i Makedonien (Macedonian Agricultural 
Advisory Services Project II)  
 
Insatsens huvudsakliga mål: i) Utveckling av ett effektivt 
rådgivningssystem för att bidra till genomförande av den makedonska 
jordbrukspolitiken under EU-anslutningsprocessen  
ii) Förbättring av villkoren för fattiga på landsbygden genom att förbättra 
kvaliteten, relevansen och tillgänglighet av jordbruksrådgivning  
iii) Införande av en bredare syn på och ansats för landsbygdsutveckling 
(”LEADER-ansatsen”) 
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Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbets- 
partner  

Samarbets
-form   

Svensk andel 
av totala 
stödet (%)  

28,98 
MSEK 
 
 

2008-06-01—
2010-12-31 
 
 

28,4 MAFWE (Mo 
Agriculture, 
Forestry and Water 

Projekt 100 

 
Resultat:  
- Den framtagna HR-manualen (Human Resources) har antagits av lokala 
parter och integrerats i det nationella rådgivningssystemet. 
- Kunskap som erhållits inom miljökonsekvensbeskrivningar och 
deltagandeteknik (participatory approach) används i det dagliga 
rådgivningsarbetet.  
- RDN-nätverket (Rural Development Network) har utarbetat fem lokala 
strategier för landsbygdsutveckling, inklusive kommunerna Kochani, Shtip, 
Vinica, Dolneni och Centar Zhupa.  
- RDN-nätverket har ökat antalet icke-statliga organisationer medlemmar 
från 25 till 40.  
 
Sidas bedömning:  
MAASP II-projektet bedöms ha ett tämligen starkt lokalt ägande och 
resultaten har institutionaliserats i stor utsträckning. Överföringen av 
kunskap till statliga och privata rådgivare har varit framgångsrik. Den 
sektorövergripande kommitteen för koordinering av offentliga och privata 
rådgivningstjänster upphörde dock att fungera strax efter att 
projektfinansieringen upphörde. Fortsatt stöd till en bredare ansats för 
landsbygdsutveckling (inte bara jordbruk) genom RDN-nätverket har visat 
sig vara rätt strategi och nätverket har nu utökats till 40 medlemmar. RDN 
har utvärderas positivt och stöds också av andra givare.  
   
Insats 2: Främja jordbrukares intressen i Makedonien (Farmers’ 
Federation of Republic of Macedonia). 
Insatsens huvudsakliga mål: i) Revidering av FFRMs strategi för att lättare 
uppnå organisationens övergripande mål  
ii) FFRM etablerad som en effektiv organisation med anpassade rutiner 
och instrument för att nå sina mål  
iii) FFRM kapabel att leda projekt och erhålla EU-finansiering. 
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbets- 
partner  

Samarbets-
form   

Svensk andel 
av totala 
stödet (%)  

6 MSEK 2011-07-01—
2012-08-31 

4 MSEK Federation of 
Farmers RM 

Projekt 100 

 
Resultat:  
• FFRM s strategi har analyserats och anpassats till organisationens 
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kapacitet och behov.  
• FFRMs personalstyrka har anpassats efter mer realistiska behov och 
möjligheter. 
• Stärkt ledningskapacitet hos FFRM genom anställning av ekonomichef 
och införande av professionella förvaltningsmetoder. 
 
Sidas bedömning: Det långsiktiga stödet till FFRM har haft både positiva 
och negativa effekter. Konsultstödet bedöms ha inverkat negativt på 
ägande och ansvar för projektets resultat. FFRM saknar en tydlig vision 
och FFRM arbetar med en revidering av sin strategi.  Den pågående 
kapacitetsutvecklingen, anställning av ekonomichef, och andra 
förändringar bedöms kunna bidra till en mer behovsanpassad organisation 
med möjligheter till att erhålla stöd från annat håll, bl.a. EU. 
 
Insats 3: Policyutveckling/universitetssamarbete inom agroekonomi, fas 3. 
Insatsens huvudsakliga mål: i) Förstärkt institutionell kapacitet inom 
“Institute of Agricultural Economics” inom högre utbildning, forskning och 
policyutveckling ii) Ett oberoende “Institute of Agricultural Economics” av 
erkänt internationell kvalitet. 
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbets- 
partner  

Samarbets-
form   

Svensk 
andel av 
totala 
stödet (%)  

5,95 Juli 2011- 
september 
2012/ 
januari 
2014 

 SLU /Faculty for 
agricultural 
sciences and 
food Skopje 

Projekt 100% 

 
Resultat:  

 Ett nytt masterprogram utvecklat enligt internationella riktlinjer för 
“double degree programme”. 

 Åtta Mastersuppsatser försvarade under rapportperioden. 

 Internationellt masterprogram inom Agribusiness utvecklat i samarbete 
med SLU. 

 Tre forskningpapper framtagna under rapportperioden. 

 Framtagen affärsplan/dataprogram för Agriwise Macedonia1 

 Utrustat biblioteket och datalaboratorium vilka nu används av 
studenterna på fakulteten för jordbruksvetenskap. 
 
Sidas bedömning: 
De genomförda forskningsaktiviteterna inom programmet bedöms hålla hög kvalitet och 
vara av hög relevans för universitetet men också för andra aktörer inom jordbrukssektorn. 

                                            
1
  Agriwise Macedonia- Swedish farm business plan adjusted to Macedonian conditions. Tool for 

policy formulation and economic analysis of agricultural issues 
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Sverige har infört betalningskrav för master-studier i Sverige vilket medför en risk för att 
intresse/möjligheter för makedonska studenter att anmäla sig till programmet minskar.  
   
3.1.2 Bedömning av strategins mål i jord-och skogsbruk  
Sektormål: Jordbruket i Makedonien bättre anpassat till EUs regler. 
 
Den nationella strategin för jordbrukets och landsbygdens utveckling (NARDS) 2007-
2013 är det grundläggande instrumentet för stöd till jordbruksproduktionen. Europeiska 
kommissionen rapporterar om framsteg inom jordbrukssektorn. Sveriges stöd till stärkt 
institutionell kapacitet och EU-integration bedöms vara i linje med de övergripande 
prioriteringarna inom sektorn.  
 
De etablerade nätverket (RDN) för landsbygdsutveckling ger ett viktigt 
stöd till landsbygdskommuner och aktörer för effektivt utnyttjande av EU-
stödet (IPARD), och det nationella landsbygdsprogrammet.  
 
Hållbarheten är fortfarande i riskzonen på grund av svaga institutionella 
strukturer, hög politisk påverkan och drastisk minskning av givarnas stöd 
till landet. Mest utsatta är enskilda organisationer, som kämpar om knappa 
givarresurser för att värna sin överlevnad och sitt oberoende. 
Förhoppningar finns att kommande EU-medel ska kunna kompensera för 
det minskande bilaterala stödet.  
 
3.2 Sektor 2: Demokrati och mänskliga rättigheter  

Antal insatser: 4 (varav en är regional).  
 
3.2.1 Resultat på insatsnivå 
Insats 1: Makedonska ombudsmannen (MOSP III)  
Insatsens huvudsakliga mål: att bidra till stärkta mänskliga rättigheter och 
främjande av alla folkgruppers deltagande och representation genom en 
stärkt ombudsmannafunktion. 
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbets- 
partner  

Samarbets-
form   

Svensk 
andel av 
totala 
stödet (%)  

2,4 2009-2011  2,4 OSCE-Skopje Projekt 100 

 
Resultat:  
• Större medvetenhet om Ombudsmannainstitutionens roll genom 
informationsspridning (TV, teater, flygblad). 
• 11% fler inlämnade klagomål under 2010 i jämförelse med 2009  (totalt 
4043 klagomål).  
• Förbättrat samarbete mellan offentliga organ, institutioner och 
ombudsmannen.  
• Nyetablerade och funktionella enheter av ombudsmannen (enhet för 
skydd mot diskriminering och enhet för skydd av rättigheter för barn och 
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personer med särskilda behov) och genomförda utbildningar av 
personalen.  
• Ombudsmannen har erhållit ett IPA-twinningprojekt.  
 
Sidas bedömning av resultaten:  
Ombudsmannen får allt större erkännande som beskyddare av mänskliga 
rättigheter, vilket inte skulle ha varit möjligt utan Sidas stöd. De ökade 
antalet anmälningar ses som ett bevis för ökad medvetenhet om 
Ombudsmannafunktionen och mänskliga rättigheter. Framtida 
kapacitetsuppbyggnad är dock fortfarande starkt beroende av utländskt 
bistånd.  
 
Insats 2: Stöd till Civil Rights Defenders (CRD):  
 
Insatsens huvudsakliga mål: Stärkt kapacitet hos samarbetsorganisationer 
inom tre av CRDs fokusområden: stärkt rättsstat, yttrandefrihet och skydd 
mot diskriminering.  
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbets- 
partner  

Samarbets-
form   

Svensk 
andel av 
totala 
stödet (%)  

10,5 MSEK 2006-2010  9,3 MSEK CRD  100 

 
Resultat:  
• stöd till lobbyverksamhet för att anta lagar om rättshjälp och icke-
diskriminering samt stöd vilket ökat effekten av lokala partners aktiviteter.  
• ökad kapacitet hos advokater att tillhandahålla juridisk rådgivning.  
• ökade medvetenhet hos medborgare att anmäla diskriminering; fler än 
100 medborgare har rapporterat diskriminering genom en fri telefonlinje 
under 2010.  
• bidragit till harmonisering av den makedonska lagstiftningen med EU-
direktiv inom området för sändning och utvecklingen av oberoende och fria 
medier.  
• flera tusen romer i Kumanova har fått kostnadsfritt juridiskt bistånd; 
erhållit ID-kort och födelsebevis så att de fått rätt till skola, social trygghet, 
hälsa etc.  
• Flera hundra rättegångar har övervakats i syfte att förbättra standarden i 
rättegångsprocesserna. Cirka 40 seminarier har hållits där brister i 
rättsväsendet, bland domare, åklagare och advokater har diskuterats.  
 
Sidas bedömning av resultaten:  
Samarbetet med CRD är av stor betydelse för demokratiseringsprocessen 
i landet och dess närmande till EUs lagstiftning. Stödet bedöms på ett 
avgörande sätt ha ökat kapaciteten hos det civila samhällets 
organisationer att övervaka lagarnas tillämpning. Mycket aktivet har också 
fokuserat en ökad medvetenhet runt HBT-samhället samt andra 
diskriminerade kategorier av medborgare, t.ex. den romska befolkningen.  
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Insats 3: Stöd till civilsamhället genom Kvinna till Kvinna 
Insatsens huvudsakliga mål: Öka kvinnors organisering, kvinnors 
deltagande i beslutsprocesser, kvinnors mänskliga rättigheter, kvinnors 
arbete mot våld och sexuella övergrepp, kvinnors fysiska och mentala 
hälsa, kvinnor i fredsprocessen 
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform   Svensk andel 
av totala 
stödet (%)  

7,31 2007-2010 7,31 Kvinna till Kvinna Projekt 100 

 
Resultat:  
• En nyligen genomförd utvärdering av Kvinna till Kvinnas arbete 2008-
2010 visar att ändringar i lagen om hälsoskydd och sjukförsäkring är 
resultat av Kvinna till Kvinnas program. 
• Det första icke-etniska kvinnliga nätverket i Makedonien har bildats, med 
fokus på aktiviteter över etniska gränser, och särskilt på att gemensamt 
lösa problem. 
• Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer har bidragit till införandet av 
lagen om jämställdhet och familjelagen. 
• Bidragit till en högre andel kvinnor i lokala politiska strukturer.  
 
Sidas bedömning: 
Under de senaste åren har flera kvinnoorganisationer gått från att vara 
främst tjänsteleverantörer till att bli opinionsbildare. 
Kvinnoorganisationerna har nått viktga resultat på flera områden. En risk 
är att KtK:s partners kan få svårt att hitta framtida alternativ finansiering.  
 
3.2.2 Bedömning av strategin: demokrati och mänskliga rättigheter  

Sektormål: Rättvis och icke-diskriminerande social utveckling för kvinnor, 
män och barn i Makedonien och därmed ökade möjligheterna för fattiga 
människor att förbättra sina villkor.  
 
Närmande till EU och genomförande av reformer av statliga institutioner 
och främjandet av ett modernt, demokratiskt samhälle är några av 
Makedoniens största utmaningar. EU-rapporter understryker att stora 
ansträngningar måste göras i fråga om god samhällsstyrning, rättsstaten 
och mänskliga rättigheter. Sida bedöms ha spelat en viktig roll i denna 
process, bl a genom arbetet via ramorganisationerna och genom direkt 
stöd till vissa institutioner. Generellt bedöms Sidas stöd ha nått de 
förväntade projektresultaten. På en högre, samhällelig, nivå, är de 
övergripande trenderna dock ett fortsatt starkt politiserat samhälle och 
effekterna av Sidas stöd på denna nivå (Impact level) är svårbedömda.  
 
Civilsamhällets situation i Makedonien är fortsatt svår och ett särskilt 
problem är det starka beroendet av internationella givare, vilkas stöd 
minskar.  Det gör EUs stöd ännu viktigare. IPA-stödet kommer, inom kort, 
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att administreras av Makedoniens befintliga institutioner för stöd till 
NGOer. Som princip är det positivt att regeringen tar ett större ansvar men 
med erfarenhet av regeringens nuvarande NGO-stöd finns en viss oro för 
att framtida stöd inte blir transparent och rättvist.  
 
Endast begränsade framsteg vad gäller mänskliga rättigheter och etnisk 
diskriminering kan rapporteras. Positiva exempel är vissa förbättringar i 
fängelser och häkten samt vad gäller polisens våldsanvändning. 
Makedonska jämställdhetsorganisationer och nätverk bedöms också ha 
förstärkts av samarbetet med Kvinna till Kvinna. Men i stort är situationen 
oförändrad och Sidas stöd är fortsatt mycket viktigt.  
 
3.3 Sector 3: Sustainable Social Development 
Antal insatser: 4. Under perioden januari-augusti 2011 har en insats 
avslutats och inga nya avtal har ingåtts.  

3.3.1 Resultat på insatsnivå 

Insats 1: AgroEnergy – främjande av hållbara jordbruks- och 
energimetoder på landsbygden.  

Insatsens huvudsakliga mål: Stärkt kapacitet hos makedonska aktörer att 
arbeta med hållbar utveckling, förnybar energi och energieffektivitet i 
enlighet med nationella strategier och program relaterande till hållbart 
jordbruk, energi och miljö. Introducera hållbara jordbruksmetoder för att 
förbättra energieffektiviteten och förnybara energikällor på landsbygden. 
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbets- 
partner  

Samarbets-
form   

Svensk andel 
av totala 
stödet (%)  

10 MSEK 2010-10-01—
2012-12-31 

4 MSEK CeProSARD Projekt 100 

Resultat: CeProSARD har under projektets 6 första månader; 

• tillsammans med experter, jordbrukare m fl tagit fram kriteria för urval av 

pilotprojekt. Fem möten, totalt 154 deltagare, har hållits för att informera 

intressenter om olika tekniker, urvalskriteria samt ansökningsprocessen.  

• organiserat två Styrkommittemöten och samtliga inbjudna 

institutioner/organisationer har deltagit.  

Sidas resultatbedömning: Projektet har startat bra och genomfört 
aktiviteter kopplat till alla fyra projektmål. Extra positivt är det visade 
engagemanget från Styrkommiten och de två huvudansvariga 
ministerierna (jordbruk och energi). Arbete har påbörjats för att kommande 
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aktiviteter inom förnybar energi och energieffektivitet ännu starkare 
kopplas till EUs kommande stöd (inom IPARD). 

Insats 2: Green Growth and Climate Change analytical and advisory 
support 
Insatsens huvudsakliga mål: Att stärka makedonska aktörers kapacitet att 
bedöma ekonomiska kostnader och effekter av en övergång till ”green 
growth”. Utveckla ett antal policyunderlag samt analytiska verktyg. Ta fram 
en handlingsplan för Makedoniens National Strategy for Sustainable 
Development. 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbets-
form   

Svensk andel 
av totala 
stödet (%)  

7.5 
MSEK 

2010-10-12—
2012-12-31 

7.5 MSEK Världsbanken 
(Deputy Prime 
Minister’s Office) 

Projekt 75 

 
Resultat: Projektet har nyligen startat och projektledningen har planerat 
arbetet och inlett upphandling av expertis. Förberedelser för det analytiska 
arbetet, bl a datainsamling, har också kommit igång. 

Sidas resultatbedömning: Projektet är ännu i den inledande fasen. 
Världsbankens första rapportering är bra, men Sida har påtalat vikten av 
att i större utsträckning involvera makedonska experter i arbetet. Detta har 
bäring på ägarskap och det makedonska intresset att arbeta vidare med 
”Green Growth” efter projektets slut. 

Insats 3: Fastighetsregistrering  
Insatsens huvudsakliga mål: Kapacitetsuppbyggnad för genomförandet av 
den strategiska planen för Agency for Real Estate and Cadastre, (AREC) 
2009-2012. AREC ska vara en effektiv, modern och tillförlitlig organisation 
som tillhandahåller efterfrågade tjänster till sina användare och som är 
ledande inom geodesi och lantmäteri. Organisationen ska dessutom värna 
medborgarnas rättigheter och den allmänna rättssäkerheten avseende 
fast egendom och data om fysiska fastigheter. 
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbets-
form   

Svensk andel 
av totala 
stödet (%)  

26.4 
MSEK 

2009-07-01—
2012-12-31 

15 MSEK Agency for Real 
Estate Cadastre 

Projekt 50 

 
Resultat: Arbetet går generellt mycket bra och har producerat tydliga 
resultat inom projektets fem projektmål kopplat till huvudmålet 
(genomförande av den strategiska planen): 
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• e-cadastre: Startat införande av elektroniskt fastighetsregister genom att 

utrusta två lokalkontor och utbilda personalen. 

• Geodesi: utbildningar inom GNNS för 43 personer på 14 lokala kontor 

• Effective management systems: Ett omfattande träningsprogram för 

managers på olika nivåer samt studiebesök har genomförts med gott 

resultat (dvs mycket nöjda deltagarna). 

Sidas resultatbedömning: Sidas bedöming, som bl a bygger på monitoring-
konsulternas rapporter, är att projektet gör stora framsteg. Ambitionerna 
vad gäller den tekniska utvecklingen är mycket stora medan den 
strategiska planeringen och HR-delen är något svagare. Sida har tagit upp 
detta på senaste årsmötet och bedömer att ARECs ledning kommer att 
öka fokus på dessa delar i kommande arbete. Projektet samordnas med 
stöd från Världsbanken och arbetet är i linje med EU-krav, t ex INSPIRE-
direktivet. 

3.3.2 Bedömning av strategimålen i sektorn: Hållbar utveckling med 
fokus på miljö 

Sektormål: Miljömässigt hållbar utveckling och stöd till processen för 
integration med europeiska strukturer. 
 
Det svenska stödet inom sektorn anses ligga väl i linje med landets egna 
mål. Vissa framsteg inom miljöområdet rapporterades i EUs 
Framstegsrapport 2010. Makedonien har lämnat in sin andra nationella 
rapportering om klimatförändringar (United Nations Framework 
Convention) och ansluter sig till Köpenhamnöverenskommelsen. Det 
innebär bl a att Makedonien har förändrat relevanta strategier (adaptation 
and mitigation). Strategin för energieffektivitet har antagits av 
Ekonomiministeriet och en handlingsplan har utvecklats. Den antagna 
strategin för förnybar energi har som mål att 21% av landets totala 
energikonsumtion år 2020 ska utgöras av förnybar energi. Sidas 
bedömning är att förberedelser för relevanta åtgärder har startats men att 
mycket arbete återstår. 
 
Som ett led i en ansvarsfull utfasning av det svenska stödet i sektorn har 
Sverige, Norge och Makedonien tillsammans med Världsbanken tagit fram 
en insats benämnd ”Green Growth” (se 3.3.1 ovan) som integrerar arbetet 
med en handlingsplan för den nationella hållbarhetsstrategin (NSSD). Det 
innebär att det tidigare svenska stödet till NSSD får en naturlig fortsättning 
samtidigt som kommande finansiering för genomförande av NSSD 
möjliggörs inom ramen för den nya planerade programstödet från Världs-
banken. Miljö och hållbar utveckling har prioriterats ganska lågt av 
Makedoniens regering och förhoppningen är en starkare koppling till de 
ekonomiska frågorna (vilket görs inom Green Growth) ska stärka 
hållbarhetsagendan och klimatarbetet. 
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4. BISTÅNDSEFFEKTIVITET 

 
Den makedonska regeringen har arbetat aktivt för att införa en 
programbaserad ansats (PBA) för att uppnå en effektivare användning av 
givarstödet och tillgängliga EU-medel. PBA-ansatsen förväntades minska 
transaktionskostnaderna för både myndigheter och givare samt leda till en 
mer effektiv användning av Makedoniens institutioner.  
 
Biståndseffektivitet blir viktigt mot bakgrund av den pågående globala 
ekonomiska krisen och de ökande svårigheterna att attrahera utländska 
investeringar. 
 
På grund av givarsamfundets krympande närvaro har det blivit svårt att 
engagera återstående bilaterala givare för PBA-ansatsen. Fokus i 
processen har alltmer hamnat på EU. Det är värt att notera att EUs 
senaste MIPD för första gången har en sektoransats, vilket kan möjliggöra 
en effektiv tillämpning av PBA. 
 
5 DIALOGFRÅGOR 

 
Enligt utfasningsstrategin ska dialogen med berörda institutioner främst 
fokusera på reformer för att stärka EU-integrationsprocessen. Andra 
viktiga aspekter av utfasningen är uppfyllande av ingångna kontrakt, 
Makedoniens ägandeskap samt hållbara lösningar för att främja alternativ 
finansiering, bland annat genom dialog med EU-kommissionen. 
 
Miljöskydd och romernas rättigheter är två av ambassadens viktigaste  
dialogfrågor. Dialogen har genomförts som en integrerad del av 
genomförandet av olika Sida-finansierade projekt inom avfallshantering, 
naturskydd samt romernas utbildning. Det senare kopplar direkt till det 
regionala projektet Roma Education Fund, som ger utbildade romer 
kapacitet att arbeta med romernas rättigheter i landet och i regionen. 
 
6 DE TRE TEMATISKA PRIORITERINGARNA 

 
De tematiska prioriteringarna miljö och klimat, jämställdhet och kvinnors 
ekonomiska egenmakt samt demokrati och mänskliga rättigheter är alla 
integrerade i utfasningsstrategin för utvecklingssamarbetet.  
 
- Miljö/klimatfrågorna 
Miljö är en av landstrategins prioriterade sektorer och rapporteras under 
3.3 ovan. Arbetet inom Agroenergy-projektet, 3.3.1 ovan, med att integrera 
miljö- och klimatfrågor inom energi- respektive jordbrukssektorn bedöms 
särskilt viktigt med tanke på att bioenergifrågor hittills prioriterats lågt inom 
de två ministerierna (jordbruk och miljö). 
 
- Jämställdhet 
Jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt (WEE)  är fortfarande en 
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utmaning för Makedonien. Inom jordbruk- och skogbrukssektorn stöder 
Sida lokala NGOs som vill integrera WEE och jämställdhetsfrågorna i sina 
projekt. Sida-stödda NGOs har gått samman för att organisera särskilda 
aktiviteter som t ex ”Rural Women’s Day”, men gör också ansträngningar 
för att stärka sin position genom att utveckla gemensamma strategier 
jämställdhetsarbetet. 
De organisationer som stöds av Kvinna till Kvinna har arbetat mer 
strategiskt för att nå ut till fler givare, inklusive EU-IPA, och flera av dem 
har nu en mer diversifierad finansiering.  
 
- Demokrati och mänskliga rättigheter 
Trots den övergripande svåra situationen i landet görs viktiga framsteg i de 
demokratiska processerna i landet och närmandet till EU (se även 3.2.1 
ovan). Sidas stöd till lokala organisationer har möjliggjort ett ökat fokus på 
mänskliga rättigheter vilket kan förbättra statens ansvarstagande och ett 
stärkt skydd av mänskliga rättigheter och påbörjan av viktiga rättsliga och 
institutionella reformer. 
 
7 DE TVÅ PERSPEKTIVEN 

 
De fattigas perspektiv är ett av de viktigaste målen för det svenska stödet 
till jordbrukssektorn. Nätverksinitiativet, Rural Development Network, 
stöder människor på landsbygden att hitta gemensamma lösningar för 
landsbygdens ekonomiska utveckling. FFRM (Federation of Farmers in the 
Republic of Macedonia) organiserar småbönder, t ex inför förhandlingar 
med olika myndigheter samt stöder en organiserad syn på marknads-
utveckling för småbönder. Sidas stöd till jämställdhet, särskilt arbetet med 
kvinnoorganisationer på landsbygden och till roma-kvinnor för ekonomisk 
egenmakt (WEE), har stark koppling till de fattigas perspektiv. 
 
Sidas stöd till den makedonska ombudsmannainstitutionen, Roma-
utbildning samt stödet via Civil Rights Defenders (3.2 ovan) är helt i linje 
med rättighetsperspektivet. Ökad tillgång till rättvisa genom att höja 
medvetenheten och erbjuda fri rättshjälp är nyckelfrågor i arbetet med 
rättighetsperspektivet. 
 
8 DEN KONTEXTUELLA RAMEN 

 
• Beslutet om utfasning av utvecklingssamarbetet med Makedonien har 
redan börjat att få negativa effekter på de Sida-stödda organisationernas 
verksamhet. Minskad finansiering påverkar starkt deras oberoende och roll 
som ”watch dog”. EU-finansiering är en möjlig lösning för många NGOer. I 
praktiken kan det dock visa sig svårt pga regeringens roll i fördelningen av 
EU-stöd (tidigare nämnt under 3.2.2). 
   
• Den olösta namnfrågan med Grekland och underlåtenhet att uppfylla de 
villkor som anges i Ohrid-överenskommelsen, är starka bidragande 
faktorer till den nuvarande mycket turbulenta politiska situationen och en 
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av de främsta orsakerna till att förhandlingar med EU inte kommer igång. 
Även om Makedonien beviljades viseringsfrihet av EU i januari 2010 
riskerar Makedonien att Bryssel kan återkalla viseringsfriheten p g a det 
stora antalet flyktingar, främst romer, som söker asyl i EU-länder. 
 


