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SAMMANFATTNING 
 

 Halvtidsöversynen konstaterar att strategimålen är fortsatt relevanta och 
samarbetet går i rätt riktning. 

 Fler aktörer i Sverige och Namibia visar intresse och lyckas skapa relationer i 
och mellan respektive land. 

 Hittills utbetalade belopp och tecknade avtal ger en prognos för 2011 på drygt 
21 MSEK. 

 Aktörssamverkan som metod är arbetsintensiv och kräver en hög grad av 
proaktivt arbete. Många av parterna, både i Namibia och i Sverige, är nya och 
behöver mer stöd och råd från Sida. De flesta insatserna är små i finansiella 
termer. 

 Det har tagit tid för facilitatorerna att hitta sina roller och bli effektiva.  

 Den avbrutna Exportrådssatsningen har inneburit ett avbräck i 
kommunikationen med namibiska partner. 

 Samarbeten mellan myndigheter tar lång tid att etablera.  

 Det kommunala samarbetet (nio kommuner) uppvisar goda delresultat. 

 Stödet till det civila samhället fungerar väl. 

 Sida bör ge ökad prioritet till Miljö- och klimatområdet i syfte att öka antalet 
samarbeten. 

 Målet för ekonomisk utveckling är alltför ambitiöst och under halvtidsöversynen 
blev det klart att måluppfyllelse sannolikt ej kommer uppnås inom 
strategiperioden. 
 

1. INLEDNING  

Utvecklingssamarbetet styrs av strategin för Namibia 2009-2013 Det övergripande 
målet för det svenska utvecklingssamarbetet med Namibia är att vidareutveckla en 
långsiktig bilateral relation som byggger på ömsesidiga intressen. Målet för Sveriges 
selektiva samarbete med Namibia är stärkt socialt och miljömässigt hållbar ekonomisk 
tillväxt och minskad fattigdom. Samarbetet är inriktat på följande tre områden: 
ekonomisk tillväxt, miljö och klimat samt demokrati och mänskliga rättigheter. Under 
våren genomfördes en halvtidsöversyn som visade att sektorerna är fortsatt relevanta. 
En viktig slutsats från översynen var att ett beslut om en eventuell fortsättning av 
samarbetet bortom 2013 bör komma i närtid. 

Resultaten i Namibia visar att det tagit tid att nå fram till en stor volym vad gäller 
partnerskap inom ramen för aktörssamverkan. Under 2011 tycks flera 
planeringsbidrag generera en fortsättning i samarbetet, som i vissa fall har lett till eller 
kommer leda till nya och längre avtal mellan parter i båda länder. En ökad andel 
förslag förväntas inkomma inom miljö- och klimatområdet. 
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2.      EKONOMISKT UTFALL  

Allokeringen för Namibia uppgår 2011 till 20 MSEK.Till och med den 31 augusti 2011 
har totalt 8,2 MSEK utbetalats. Detta motsvarar 40,7 % av anslaget för 2011. 
Bemyndiganderamen är totalt 40 MSEK. Av dessa är totalt 25,6 MSEK intecknade. 

 Allokering 
2011(MSEK) 

Utbetalda 
medel 
jan-aug 
(MSEK)  

Prognos 
jan-dec 
(MSEK)  
 

Ekonomisk tillväxt   1 549850 7 694211 

Miljö och klimat 337357  1 260000 

Mänskliga rättigheter och Demokrati 5 512717 11009462 

Forskning  1 750000 1 125000   

   

Totalt 20 8149924 21088673 

 
Vissa av de pågående programmen har drabbats av förseningar vilket har lett till lägre 
takt av utbetalningar. Därtill har det visats sig tidsödande att få avtal påskrivna vilket 
försenar igångsättandet av projekt, och därmed också utbetalningar. Dialog med 
parterna förs för att tillse att projekten löper enligt plan. Sida har beslutat om en 
utlysning av planeringsbidrag till kulturinsatser. För Namibias del uppgår det totala 
beloppet för 2011-2013 till 3 MSEK. Beloppet är besvärligt att prognosticera då 
intresset för samarbete inom området är svårbedömt. Prognosen för 2011 ligger på 
drygt 21 MSEK.  
 
3.    RESULTAT  
 
3.1 Sektor/Verksamhetsområde 1: Ekonomisk tillväxt 

Antal avtalade insatser:  4 
 
Under perioden januari - augusti 2011 har 1 insats slutförts medan 2 nya avtal om 
insatser har undertecknats.  

3.1.1 Resultat på insatsnivå  
 
Insats 1: Meeting Points STC Namibia 
 
Insatsens huvudsakliga mål:  
att möjliggöra en tidig etablering av Exportrådets verksamhet på en ny tillväxtmarknad 

 att bredda och fördjupa de bilaterala relationerna mellan länderna för att bidra 
till en rättvis och hållbar ekonomisk utveckling av ett samhälle baserat på 
mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i Namibia 
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 att bidra till främjandet av handel, affärsrelationer och institutionellt samarbete 
vilket resulterar i hållbar aktörssamverkan mellan länderna 
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala 
stödet (%)  

8033000 201002 - 
201312 

1214752 STC 
(Exportrådet) 

Aktörssamverkan 100 

 
Resultat:  
En förutsättning för att Exportrådet skulle lyckas i sin satsning med att etablera sig i 
Namibia, och därmed att främja ökad samverkan, var att relevanta namibiska 
myndigheter medverkade till att skapa en juridisk grund för etableringen. Då detta 
visade sig vara svårt att lösa valde Exportrådet att säga upp avtalet med Sida i förtid 
samt avveckla verksamheten från och med 1 april 2011. Beslutet innebär att Sidas 
totala bidrag för programmet uppgick till 3,726 MSEK. 
 
Ett urval av aktörssamverkan som initierats under programperioden: 
 

 Ett samarbete, finansierat via ett planeringsbidrag, har påbörjats mellan SusBiz, 
Avfall Sverige och Rehoboth Town Council som ska arbeta med 
avfallshantering och biogas i Rehoboth.  

 Desert Research Foundation of Namibia (DRFN) har tillsammans med CLEAN 
Project/ Sustainable Business Mälardalen identifierat flera möjliga 
samarbetsprojekt inom miljöteknik, framför allt biogas och 
vattenreningslösningar. Avtal ej påskrivet.  

 Renewable Energy and Energy Efficiency Institute (REEEI) vill skapa 
möjligheter att genom utbildning främja teknikutveckling inom förnybara 
energikällor i Namibia. Detta ska ske genom ett internationellt traineeprogram i 
samarbete med Life Academy, samt ett utbytesprogram som möjliggör för 
mastersstudenter från KTH att komma till Namibia.  

 Stockholm School of Economics (SSE) har initierat ett samarbete med Namibia 
Buisness Incubation Centre (NBIC) och University of Namibia. Avtal påskrivet. 
Planeringsbidrag har ej utbetalats. 

 MSB diskuterar att inleda ett samarbete med Directorate for Disaster Risk 
Management i Namibia. Ansökan har ej inkommit Sida.  

Sidas resultatbedömning: 
Exportrådet har under rapporteringsperioden avslutat sitt uppdrag och stängt kontoret 
i Windhoek. Således är det osannolikt att Exportrådet kommer att återetablera ett 
kontor med egen finansiering. Sidas bedömning är att Exportrådet inte gavs de 
nödvändiga grundförutsättningar för att kunna fullfölja sitt uppdrag. De främsta hindren 
låg i svårigheterna att överhuvudtaget kunna upprätta en verksamhet accepterad 
enligt namibiska juridiska villkor. Därtill har Sida gjort bedömningen att Exportrådet 
inte uppvisade förväntade resultat vad gäller extern kommunikation, nya mötesplatser 
för aktörer i Namibia och Sverige samt förslag till nya samarbeten. Till följd av 
avslutningen av Exportrådets närvaro i Namibia bedömer Sida att antalet nya 
planeringsbidrag och andra samarbeten blev färre än väntat under det senaste året.  
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Insats 2: Meeting Points Mining Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) 

Insatsens huvudsakliga mål:  
De övergripande målen med Sidas samarbete med SGU i södra Afrika, är att 
stimulera till och stärka framväxten av självbärande relationer av ömsesidigt intresse 
mellan svenska aktörer och aktörer i Botswana, Namibia och Sydafrika. Syftet är att 
den aktörssamverkan som uppstår ska bidra till en god förvaltning av mineralresurser 
vilket ska skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt, såväl ekonomiskt som socialt och 
miljömässigt. 

 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

8 MSEK 201010 -
201312 

1 SGU Aktörssamverk
an 

100% 

 
 
Resultat:  

 Marknadsundersökning och klustermöte visar på stort intresse bland svenska 
företag 

 Program för utbildning av lärlingar är under utvecklande tillsammans med 
företag i sektorn 

 Informationsflödet har förbättrats via nyhetsbrev och uppdaterad hemsida 
 
För samarbete i Namibia har följande projekt sökt planeringsbidrag: 
 

 RBD-Global Drillers: Svenskt-Namibiskt borrbolag som vill utveckla 
användandet av diamantborren i den namibiska kontexten. Sida har beslutat 
om planeringsbidrag och avtal har skrivits på. 

 Geological Survey of Namibia och University of Namibia har påbörjat ett 
samarbete med Uppsala Universitet inom ramen för projektet Matchless Belt  
 

Sidas resultatbedömning: 
SGU har under 2011 kommit igång med både kommunikation till svenska aktörer och 
aktörer i Namibia. Flera möten har hållits i båda länderna och tre planeringsbidrag har 
nått eller kommer nå Sida före 20111001. SGU för löpande samtal med den andra 
facilitatorn SWECO och har även fört dialog med Exportrådet i Namibia. Ett större 
möte för aktörer inom småskalig gruvindustri förbereds nu och kommer hållas under 
hösten i Namibia. Ca 100 deltagare har anmält intresse, vilket tyder på bra 
kommunikation gentemot aktörer och ett väl definierat ämnesområde. 
 
Den sammantagna bedömningen är att SGUs roll som facilitator tagit form och att 
dialogen mellan Sida och SGU är konstruktiv. Det har dock tagit tid att se några 
konkreta resultat. En översyn av samarbetet skall genomföras mot slutet av 2011. Då 
kommer slutsatser kunna dras om förväntningarna på samarbetet möjligen har varit för 
höga och om denna arbetsmetodik kan bli kostnadseffektiv på sikt.  
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3.1.2 Bedömning av strategins sektormål/mål för verksamhetsområde för 
ekonomisk tillväxt 

Sektormål/mål för verksamhetsområde:  
Stärkt kapacitet att öka handel och till ökad ekonomisk diversifiering (processmål: 
andelen stöd som inriktas mot aktörssamverkan ska vid halvtidsöversynen utgöra 
merparten av den årliga landallokeringen. 

Bedömning av utvecklingen mot sektormål(en)/mål(en): 
Den ekonomiska utvecklingen kännetecknas bland annat av mycket hög arbetslöshet 
och bristande finansiering av välbehövda stora investeringar i transport- och 
energissystem. Gruvindustrin är central men behöver stöd från utländska investerare 
för att göra framtida gruvdrift mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Ökad 
och diversifierad handel kommer kräva en ökad förståelse för näringslivets krav på 
välutbildad arbetskraft samt en mer gynnande företagsmiljö. Fortfarande hämmas den 
privata sektorn av icke-transparenta besluts- och finansieringsprocesser. 

Bedömning av Sidas bidrag till målen: 
Sida bidrar till att öka förutsättningarna för näringsliv och andra aktörer i Sverige och 
Namibia att gemensamt hitta verksamhetsområden, där företagen kan utveckla nya 
produkter, tex inom miljöteknik- och småskalig gruvindustriområdet. Detta bör på sikt 
även leda till ökade sysselsättningsmöjligheter. Både Exportrådet och SGU har verkat 
för att diversifiera och öka antalet samarbeten, som på sikt förväntas bidra till en 
ekonomisk utveckling i Namibia. Det är likväl inte rimligt att dra slutsatser kring de 
begränsade stödens påverkan på den ekonomiska utvecklingen i stort.   

3.2 Sektor/verksamhetsområde 2: Miljö och klimat 
 
Antal avtalade insatser:  3 
 
Under perioden januari - augusti 2011 har ingen insats slutförts medan 1 nytt avtal om 
insats har undertecknats.  
 
Insats 1: Environmental facilitator (SWECO) 
 
Insatsens huvudsakliga mål:  
Att identifiera möjliga samarbetspartner inom miljö- och klimatområdet i Sverige och 
Namibia, Botswana och Sydafrika samt att informera om aktörssamverkan, skapa 
mötesplatser och nätverk för relevanta aktörer med fokus på tre tematiska områden: 
effektiv vattenanvändning, energieffektivitet och förnybar energi samt avfallshantering.  
 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform   Svensk 
andel av 
totala 
stödet (%)  

1,5 201005-
201212 

0 SWECO Aktörssamverkan 100 
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Resultat: 
Ett urval av aktörssamverkan som initierats under programperioden: 
 

 Sustainable Business Mälardalen (SusBiz) och Brukkaros Meat Processers 
(BMP) undersöker tillsammans möjligheterna att arbeta med biogasutveckling i 
Namibia. Dialog med Sida har förts. Ingen ansökan har inkommit Sida. 

 Desert Research Foundation Namibia (DRFN) och SusBiz har tillsammans 
börjat arbeta med att utifrån den lokala kontexten i Namibia identifiera 
teknikbehov inom de tematiska områdena som specificeras i insatsens mål. 
Dialog med Sida har förts. Ingen ansökan har inkommit Sida. 

 Ett samarbete ska initieras mellan Southern African Institute for Environmental 
Assessment (SAIEA) och MKB-centrum vid Sveriges Lantbruksuniversitet kring 
miljökonsekvensbeskrivningar. Dialog med Sida har förts. Ingen ansökan har 
inkommit Sida. 

 

Sidas resultatbedömning: 

Flera bra projekt kan komma att realiseras till följd av SWECOs initiala kontakter, men 
enligt Sidas bedömning har processen att identifiera nya aktörer och samarbeten tagit 
längre tid än förväntat. SWECOs roll är att skapa mötesplatser för olika aktörer.  
 
Sida har möjligen underskattat tiden det tar för en facilitator att etablera sig i en ny 
region och SWECO har underskattat tiden det tar att arbeta med aktörssamverkan. 
Bedömningen är dock att samarbeten kommer att etableras och de aktörer som nu är 
inblandade är kreativa och innovativa för att hitta lösningar som rimmar väl med 
aktörssamverkan. En tät dialog och uppföljning krävs från Sidas sida. Dessutom 
behöver Sida ställa krav på tydligare samordning mellan de tre Sida-finansierade 
facilitatorerna i Södra Afrika, så att synergivinster görs och dubbelarbete undviks. 

Insats 2: ITP Climate Change 
 
Insatsens huvudsakliga mål:  
För denna utbildningsinsats anges det långsiktiga målet (impact-nivå) vara att skapa 
förutsättningar för beredskap för klimatförändringar genom att ge deltagarna både 
teoretisk och praktisk kuskap som ger kvalificerad kompetens för att:   

 identifiera sårbarhet för klimatförändringar hos olika samhällssektorer, olika 
befolkningsgrupper, samt för olika geografiska regioner.  

 involvera olika intressenter i arbete riktat mot att motverka grunderna för 
klimatförändringars uppkomst, såväl som förmågan att prioritera och genomföra 
åtgärder för att reducera sårbarhet, men även för att ta tillvara eventuella 
positiva konsekvenser av klimatförändringar. 
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Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel hittills 
(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala 
stödet  
(%)  

3,5 Maj 2009 – 
December 
2011 

2,7 SMHI tillsammans 
med Sweco och 
Stockholm 
Environment 
Institute 

Utbildningsprogra
m i 
samarbetsländer 

100 

 
Resultat:  

 deltagarnas ökade kompetens att bedöma Namibias utnyttjande av CDM-
finansiering hittills och möjliga sätt att öka densamma 

 deltagarnas ökade förståelse och beredskap för hantering av klimatförändringar 
 
Sidas resultatbedömning: 
Sida bedömer att insatsen har bidragit till en höjd kompetens hos deltagarna att såväl 
identifiera sårbarhet för klimatförändringar som att involvera olika intressenter i arbetet 
med att motverka klimatförändringar. Detta visas inte minst genom de individuella 
arbeten, som deltagarna har genomfört under utbildningens gång, och som uppvisar 
en stärkt förmåga. 
 
3.2.2 Bedömning av strategins sektormål/mål för verksamhetsområde för Miljö 
och klimat 

Sektormål/mål för verksamhetsområde:  
Stärkt kapacitet attt hantera och motverka miljö- och klimatförändringar (processmål: 
andelen stöd som inriktas mot aktörssamverkan ska vid halvtidsöversynen utgöra 
merparten av den årliga landallokeringen. 

Bedömning av utvecklingen mot sektormål(en)/mål(en): 
Namibias möjlighet att hantera miljö- och klimatförändringar kommer bero av hur man 
både förbereder sig för den ökande variabilitet i klimatet som främst kommer drabba 
de redan fattiga och översvämningsdrabbade norra och nordvästra delarna av landet. 
Dessutom kommer det bero av hur man hanterar tex gruv- och boskapsindustrins 
användning av vatten och mark samt hur rening av avfall sker. Även om 
miljölagstiftningen är relativt bra, implementeras den ej. Transparensen är dålig och 
påverkad lokalbefolkning kan fortfarande inte ta del av de beslutsprocesser som 
påverkar deras närmiljö. En medvetenhet om vikten av företagens ansvar, sk 
Corporate Social Responsibility (CSR), växer inom gruvindustrin. Dessutom bidrar ett 
antal viktiga miljöorganisationer med internationella kontakter och finansiering till att 
stärka medvetenheten kring miljö-/klimatfrågor bland allmänhet, inom näringslivet och 
hos myndigheter. Dessa organisationer arbetar ofta i områden med utbredd fattigdom 
med ett uttalat mål att tillgängliggöra information om beslut som påverkar människors 
miljö samt i syfte att öka allmänhetens formella rätt att delta i beslutsfattandet. 

Bedömning av Sidas bidrag till målen: 
Sidas bidrag via ITP-kurserna är viktigt eftersom det är bristande kapacitet inom 
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myndigheter och organisationer att följa klimatförhandlingar och relaterad dialog om 
globala finanisieringsmekanismer. Om fler personer förstår villkoren för finansiering 
ökar landets möjlighet att dra nytta av dessa fonder för att hantera de problem en 
ökad klimatvariation medför. På vilket sätt SWECOs roll som facilitator bidragit till 
Namibias kapacitet är prematurt att diskutera. Däremot kan sägas att de initiativ till 
partnerskap och dialog som nu diskuteras på längre sikt förväntas bidra till uppsatt 
mål. Myndigheten för säkerhet och Beredskap (MSB) har kontakter med motsvarande 
myndighet i Namibia om att samarbeta kring kapacitetsutveckling inom tex 
katastrofriskreducering, vilket är positivt.  

3.3 Sektor/verksamhetsområde 3: Demokrati och Mänskliga rättigheter 

Antal avtalade insatser:  5 
 
Under perioden januari - augusti 2011 har 1 insats slutförts medan 3 nya avtal om 
insatser har undertecknats.  
 
3.3.1 Resultat på insatsnivå  
 
Insats 1: Namibian Broadcasting Corporation (NBC) 
 
Insatsens huvudsakliga mål:  
Att genom ett samarbete mellan NBC och Sveriges Radio (SR) att stärka NBCs 
möjligheter att agera som en effektiv och professionell public-service station och 
därmed stärka civilsamhället. 

 Genom utbildningar och utvärderingar i SRs regi, förbättra NBCs produktion 
och se till att den är fri från politiska och kommersiella intressen. 

 Utveckla kunskap och kapacitet hos NBCs personal och ledning, för att 
underlätta deras möjlighet att hantera de snabba förändringar i Namibias 
mediaklimat som sker. 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel hittills 
(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala 
stödet  
(%)  

7300000 200902- 
20111231 

200902- 
20111231 

NBC/SR Aktörssamverkan 91% 

 
Resultat: 

 SR har genomfört en nyhets- och auktalitetsutbildning med berörd personal på 
NBC, som tog sitt uttryck i praktiskt utformade övningar som syftade till att 
påverka formatet av NBCs sändningar. En av två planerade 
publikundersökningar har genomförts  

 Intervjuer har genomförts med NBCs ledning för att kunna förbereda en 
planerad utbildning av ledningen. 
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Sidas resultatbedömning: 
Sida finner Sveriges Radios rapportering något bristfällig, men har efter en dialog med 
SR funnit att samarbetet kommit igång efter en period då NBC har haft interna 
styrproblem. SR har varit behjälplig i att stärka NBCs roll som public-service station. 
Detta genom att både de genomförda och planerade utbildningar som presenteras i 
årsrapporten innefattar en kompetensutveckling inom NBC med fokus på att förbättra 
produktionen. Syftet på längre sikt är att skapa en mer öppen syn på media samt på 
den centrala vikten av fri press vad gäller tex människors delaktighet i politiska 
beslutsprocesser. Denna insats är tänkt att bidraga till den tematiska prioriteringen 
MR/Demo samt till rättighetsperspektivet. Till följd av förseningar i genomförandet av 
aktiviteter är det för tidigt att bedöma resultatet av den ambitionen. 
 
Insats 2: National Institute for Democracy (NID) 
 
Insatsens huvudsakliga mål:  
Programmet syftar till att stärka det namibiska valsystemet genom:  

 Samlandet av trovärdig dokumentation kring svagheter i det namibiska 
valsystemet, belysandet av faktorer som har försvårat implementeringen av 
2009 års nationella och presidentval och som föreslår praktiska lösningar till 
implementering som kan diskuteras med regeringen  

 Utvecklandet av teknisk expertis för valbevakning och utbildning av NID-
personal i syfte att kunna påverka allmänheten, politiska partier och media till 
att bli mer transparenta, rättvisa och lagliga i kommande valprocesser. 

 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

453208 20100715 -
20101231 

453208 NID Aktörssamverk
an 

100% 

 
Resultat:  

 samlande och upprätthållande av röstlängder 

 registrering av politiska uttalanden gjorda under ed 

 upprätthållande av oberoendet och hanteringen av den  namibiska           
valkommissionen 

 genomfört kampanjer för att politiska partier på nationell nivå håller sig till 
upprättad uppförandekod 

 bidragit till individers och företags frihet att stödja politiska partier 

 bidragit till förbättrade röstningsprocedurer, rösträknande och 
resultatrapportering 

Alla planerade aktiviteter har genomförts. 

Sidas resultatbedömning: 
NID bedöms av Sida som en viktig part i upprätthållandet av Namibias valsystem. 
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Detta har bekräftats genom samtal och rapportering från NID och andra givare. NID 
har lyckats väl i att både genomföra planerade aktiviter samt att bidra till resultat inom 
MR/Demo-sektorn i Namibia, som tex mer transparenta valsystem samt fri 
åsiktsspridning. 

Insats 3: Kommunalt samarbete (Aktörssamverkan) 
Insatsen omfattar samarbeten mellan nio kommuner i Sverige och Namibia. För ICLD, 
som har uppdraget att arbeta med Kommunala Partnerskapsprogrammet, är Namibia 
ett av de länder med flest samarbeten. Samarbeten sker inom följande områden: 
avfallshantering, kapacitetsutveckling av kommun-anställda, kultur- och 
fritidsaktiviteter, kommunal teknisk service, urban planering och sociala tjänster. 

Insatsens huvudsakliga mål:  

Programmet syftar till att skapa: 

 likvärdiga och ömsesidiga partnerskap mellan kommuner 

 gemensamt ägarskap 

 matchning av efterfrågan och bidrag 

Målen på kortare sikt beror på respektive kommun och samarbete. Som exempel kan 
nämnas 

 att erbjuda individer möjligheten att arbeta med ett förändringsprojekt  

 att bidra till kunskapsutveckling i centrala frågor 

 att möjliggöra ett utbyte mellan kommuner, så att de kan besöka varandra och 
utbyta idéer och erfarenheter 

 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel hittills 
(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

7500000 201007-
201306 

5000000 ICLD (9 
kommuner i 
Namibia) 

Aktörssamverkan  
inom ramen för 
kommunalt 
partnerskap 

100 

 
Resultat:  

 Falun och Tsumeb har upprättat ett partnerskap vad gäller avfallshantering och 
kapacitetsutveckling av kommunala tjänstemän 

 Falun och Tsumeb har slutfört ett partnerskap vad gäller –”good governance” 
och kommunal ledarskapsutveckling 

 Malmö och Swakopmund har upprättat partnerskap kring hållbar utveckling, där 
båda parter betonar ömsesidigheten  

 Malmö och Swakopmund har ett tydligt jämställdhetsperspektiv som grund för 
sitt samarbete genom företag som erbjuder alternativa energikällor för 
hushållet, där kvinnor idag har ett huvudansvar 
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 Samarbetet utvecklar alternativa och billigare energikällor som gynnar fattiga 
kvinnor och män 
 

Sidas resultatbedömning: 
Sida bedömer att insatsen är på god väg att uppnå sina kortsiktiga mål samt att målen 
på längre sikt fortfarande är realistiska. Kommunalt samarbete bedöms vara en bra 
ingång för att bidra till aktörssamverkan mellan olika aktörer. Intresset för samarbete 
mellan kommuner i länderna är stort. Även om dessa partnerskap fungerar, är det 
däremot tveksamt om de bidrar till ökad lokal demokrati. Den frågan ska ICLD belysa i 
den kommande strategin för programmet som nu tas fram. 
 
3.4.2 Bedömning av strategins sektormål/mål för verksamhetsområde för 
Demokrati och mänskliga rättigheter 

Sektormål/mål för verksamhetsområde:  
Ett starkt civilsamhälle inom områdena demokrati, jämställdhet och mänskliga 
rättigheter (processmål: de riktade biståndsinsatserna på MR- och demokratiområdet 
ska vara utfasade vid strategiperiodens slut). 

Bedömning av utvecklingen mot sektormål(en)/mål(en): 
Den generella bilden av Namibia är att det civila samhället spelar en viktig roll, inte 
minst vad gäller valbevakning och uppföljningen av regeringens implementering av 
lagar och konventioner om mänskliga rättigheter/demokrati. De organisationer som 
idag verkar inom området är dock beroende av finansiellt stöd utifrån. Behovet av stöd 
kommer att finnas under överskådlig tid. Namibia är långt ifrån att fungera väl vad 
gäller både val och MR/demo-frågor generellt.  

Bedömning av Sidas bidrag till målen: 
Sida bedömning är att både stöden till NBC, NID och Legal Assistance Centre (LAC) 
bidragit till att synliggöra olika politiska åsikter, stärka allmänhetens möjlighet att delta i 
debatten samt civilsamhällets roll i de processer som prioriterats. Bland annat har den 
Sidafinansierade verksamheten gjort det möjligt att mer noggrant belysa och utreda de 
frågor kring ev valfusk som förekom i de senaste allmänna valen.  

Det kommunala samarbetet stärker kommuninvånarnas möjlighet att påverka och 
bidrar till ökad information. Kommunerna kan genom samarbetet utbyta erfarenheter 
med kommuner i Sverige, som löst tex energi- och vattenfrågan på alternativa sätt.  

4. DIALOGFRÅGOR  

Övergripande dialogfrågor enligt strategin är: 

 att säkerställa att principerna för det biståndsfinansierade aktörsdrivna 
samarbetet uppfylls med fokus på vad biståndsfinansierad aktörssamverkan 
ska syfta till och vilka principer som facilitatorer och aktörer måste förhålla sig 
till för att aktörsdrivet samarbete ska kunna finansieras med biståndsmedel 

 frågor rörande pluralism, yttrande- och mötesfrihet samt jämställdhet med syftet 
att främja demokrati och mänskliga rättigheter 
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Sverige har ingen beskickning på plats. Dialogen förs i huvudsak inom ramen för våra 
insatser och med våra facilitatorer i syfte att säkerställa att kraven på ett aktörsdrivet 
samarbete upprätthålls och utvecklas. Facilitatorerna har därmed förstärkt sin 
kapacitet att redogöra för principerna för aktörssamverkan.  

Dialog förs i begränsad utsträckning med National Planning Commission (NPC) i 
Namibia. Dialogen rör både principerna för aktörssamverkan, på vilket sätt de 
namibiska myndigheterna förhåller sig till nuvarande strategi samt hur denna förhåller 
sig till Paris-agendans principer. En bedömning är att NPC inte varit öppna för den 
omställning som biståndet genomgått från ett traditionellt gåvobistånd till 
aktörssamverkan. Detta har försvårat och i viss mån även försenat genomförandet av 
strategin. Däremot är dialogen med andra myndigheter, privata aktörer och 
civilsamhället i Namibia enklare och där tycks den politiska dimensionen av dialogen 
inte störa intresset för att hitta innovativa och flexibla mekanismer för samarbete.  

5. BISTÅNDSEFFEKTIVITET 

Strategin anger att principerna om biståndseffektivitet och de åtaganden som gjorts i 
Parisdeklarationen och handlingsplanen från Accra ska styra alla riktade 
biståndsinsatser, vilket för Namibia gäller de riktade MR/Demo-stöden. Sida gör en 
bedömning av effektivitetsvinster av samordning med andra givare och andra partner i 
landet där möjligt och relevant.  

Aktörssamverkan baseras på aktörers egna intressen och initiativ och metoden för 
samarbete bygger i första hand på aktörernas egna relation och gemensamma arbete. 
Under vårens halvtidsöversyn för Namibia slogs det fast att ett pragmatiskt 
förhållningssätt till Parisagendan och handlingsplanen från Accra måste tillämpas i 
arbetet med att främja aktörssamverkan. Aktörssamverkan utgår, utöver ovan 
redovisade principer, också från landets egen utvecklingsplan.  

6. DE TRE TEMATISKA PRIORITERINGARNA  

Miljö och klimat 
Miljö/klimatintegrering sker numera löpande genom de krav som ställs på alla former 
av stöd inom aktörssamverkan inklusive planeringsbidragen. Detta har tydliggjorts i de 
nya riktlinjer för planning grants som antogs i maj 2011. CSR-frågorna lyfts i 
diskussionerna mellan SGU och den namibiska gruvindustrin fram som ett medel att 
uppnå både en ökad hållbar tillväxt och bättre levnadsvillkor för fattiga kvinnor och 
män. 

Syftet med miljö/klimatbedömningen är att se på vilket sätt både den svenska aktören 
och samarbetspartern i Namibia inom ramen för sitt kompetensområde kan förstärka 
förutsättningarna för ett hållbart samhälle. Detta gäller även insatser inom Demokrati 
och mänskliga rättigheter, där synergieffekterna till miljö/klimat är stora. Genom stöd 
från Sidas miljöhelpdesk har samarbetspartner på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 
kunnat göra en miljöbedömning som bidragit till organisationens egen 
kompetensutveckling samt till bättre uppfyllande av målen för samarbetet. Så har 
också skett. 



 Sida 13 (14) 

I dialogen med facilitatorerna har frågan om miljö/klimat-dimensionen stärkts. Sverige 
har en komparativ fördel av att ha arbetat med miljö- och klimatvänliga lösningar på 
systemnivå. Detta lyfts fram i Sidas dialog med svenska aktörer, som å sin sida kan 
erbjuda ett hållbarhetstänk i sin dialog med partner.  

Inom det kommunala partnerskapet liksom inom de flesta planeringsbidrag syns en 
miljö-/klimatkoppling. Tex kan nämnas samarbeten kring avfallshantering och tillgång 
på dricksvatten, men även utvecklandet av förnyelsebara energikällor och lokal 
anpassning till de klimatförändringar som redan börjat ske. Att säkra tillgång till vatten 
och energi är ofta ett snabbt sätt att öka fattiga människors möjligheter till större 
inflytande och bättre liv.  

Demokrati och mänskliga rättigheter 
Inom det riktade stödet, tex stödet till den namibiska radion, och stödet till kommunalt 
samarbete utgör demokrati och mänskliga rättigheter en central utgångspunkt. 
Sveriges stöd till det civila samhället kring MR/Demo samt till kommunsamarbete 
bidrar till att dåligt utbildad och bristfälligt informerad lokalbefolkning fått ökad 
möjlighet att delta i beslutsprocesser som påverkar deras närmiljö.  

Många stöd inom ramen för aktörssamverkan har tidigare saknat en bedömning av 
dessa frågor, även om grundtesen är den att en förbättrad ekonomisk utveckling och 
förbättrade tex vatten- och energilösningar på sikt ökar förutsättningarna för ökat 
inflytande och fler rättigheter. Idag görs en MR/Demo-bedömning rutinmässigt. 
Tillgång på rent vatten och energi är rättigheter inom ramen för ESK-rättigheterna, dvs 
FN-resolutionen om Ekonomiska, Sociala och Kulturella rättigheter. Slutsatsen är att 
dessa frågor bör synliggöras i både dialog och förväntade resultat från respektive 
samarbete. 

Jämställdhet 
Jämställdhetsperspektivet är tydligare i det riktade stödet för mänskliga rättigheter och 
demokrati och inom stödet till det kommunala samarbetet, men bör synliggöras i övrig 
dialog, i kraven på tydligare resultatredovisning samt som grund för den analys som 
görs vid bedömning av nya insatser. Så kommer också att ske enligt de nya riktlinjerna 
för planeringsbidrag till privata aktörer. 

7. DE TVÅ PERSPEKTIVEN   
 
Inom ramen för det riktade stödet mot Demokrati/mänskliga rättigheter är medvetenhet 
hos Sida och partner hög vad gäller de två perspektiven, eftersom dessa stöd, dvs till 
Legal Assistance Service, National Institute for Democracy, Namibian Broadcasting 
Cooperation och Save the Children, i praktiken är utformade för att svara upp mot de 
fyra principerna. Det sista med fokus på barns rättigheter. 
 
Vad gäller insatser för aktörssamverkan sker alltid en bedömning gentemot 
perspektiven, men Sida har i sin dialog gentemot partner betonat vikten av 
fattigdomsperspektivet. I Sidas dialog gentemot större aktörer, både vad gäller 
insatser inom ekonomisk tillväxt och miljö/klimat, som ingått samarbete antingen som 
facilitatorer eller som större partner med betydande egenfinansiering, utgör 
perspektiven ett viktigt redskap för att uppnå uppsatta resultat på längre sikt.  
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8. DEN KONTEXTUELLA RAMEN 
 
Inga betydande förändringar har skett med inflytande på strategins genomförande. 
 


