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SAMMANFATTNING 

Det selektiva samarbetet med Kina genomförs i enlighet med strategin. 
Samtliga insatser som inletts under tidigare strategi och inte uppfyller 
kriterierna för förlängt stöd under det selektiva samarbetet har avslutats 
under 2010. Aktörssamverkan är nu i fokus. Antalet svenska aktörer som 
visat intresse för aktörssamverkan med Kina har ökat. Under rappor-
teringsperioden har bland annat sju ansökningar om planeringsbidrag 
beviljats, varav två inom ramen för det nya instrumentet för privata aktörer. 

Den halvtidsöversyn av strategin som genomfördes i april 2011 konsta-
terade att de prioriterade områdena – miljö/klimat samt demokratisk 
samhällsstyrning/mänskliga rättigheter – är fortsatt relevanta. Stora 
utmaningar kvarstår inom dessa områden och Sverige kan genom 
biståndsfinansierade insatser bidra till dialog, kapacitetsutveckling samt 
pilotprojekt för demonstration av t.ex. ny miljöteknik och miljölösningar. 
Biståndsinsatserna i Kina ger Sverige legitimitet och en viktig ingång till 
dialog inom flera politikområden. Aktörssamverkan konstaterades vara  
en lämplig samarbetsform i Kina.  

Samförståndsavtalen mellan Kina och Sverige inom en rad områden, 
bland annat miljö, hälsa och corporate social responsibility (CSR) utgör  
en viktig bas för aktörssamverkansprojekt och borgar för gemensamt 
ägarskap och politisk förankring. 

1. INLEDNING  

Utvecklingssamarbetet styrs av strategin för selektivt samarbete med Kina 
2009-2013. Det övergripande målet för det svenska selektiva samarbetet 
med Kina är förbättrad demokratisk utveckling och ökad respekt för de 
mänskliga rättigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar 
utveckling.  Merparten av det selektiva samarbetet ska vid strategi-
periodens slut bedrivas i form av aktörssamverkan. Målet för aktörs-
samverkan är att stimulera och stärka framväxten av självbärande 
relationer av ömsesidigt intresse mellan svenska aktörer och aktörer i  
Kina med syftet att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor 
att förbättra sina levnadsvillkor. 
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2. EKONOMISKT UTFALL  

Allokeringen för Kina för 2011 uppgår till 50 MSEK. Fram till och med den 
31 augusti 2011 har totalt 28.9 MSEK utbetalats. Detta motsvarar 58% av 
anslaget för 2011. Bemyndiganderamen är 75 MSEK, varav 41 MSEK är 
intecknat. 

 Allokering 
2011(MSEK) 

Utbetalda 
medel 
jan-aug 
(MSEK)  

Prognos 
jan-dec 
(MSEK)  
 

Demokratisk samhällsstyrning och 
mänskliga rättigheter   

 16.0  20.7 

Miljö och klimat  9.8 18.2   

Övriga områden (aktörssamverkan) 3.1  10.5 

Totalt  50  28.9 49.4 

Mer än hälften av anslaget har utnyttjats. Bedömningen är att årets 
allokering i stort sett ska utnyttjas.  

3. RESULTAT  

De resultat som presenteras gäller både prestationer och effekter av 
samarbetet och har ofta en koppling till hur länge samarbetet pågått.   

3.1 Sektor 1: Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga 
rättigheter  

Antal avtalade insatser: 8  
 
Under perioden januari - augusti 2011 har 2 insatser slutförts medan 2 nya 
avtal om insatser har undertecknats.  
 
3.1.1 Resultat på insatsnivå  

Insats 1: Program för kapacitetsutveckling i mänskliga rättigheter i Kina  

Insatsens huvudsakliga mål:  

 att stärka kinesiska åklagarmyndighetens kapacitet att utföra sina 
uppgifter i enlighet med internationella standards för mänskliga 
rättigheter (MR) 

 att stärka akademiska samarbetsparters institutionella kapacitet att 
att bedriva forskning samt genomföra  undervisning i mänskliga 
rättigheter.  
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 att främja inrättande av en nationell institution för mänskliga 
rättigheter (National Human Rights Institution) i Kina 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform   Svensk 
andel av 
totala stödet 
(%)  

36 201101-
201406 

14 RWI Programstöd 90% 

Resultat:  

Programmet genomförs av Raoul Wallenberg Institutet (RWI) i samarbete 
med kinesiska partners inom universitets- och rättsväsendet. Samarbetet 
har pågått ett tiotal år. En ny fas av programmet inleddes 2011. Det är 
ännu för tidigt att rapportera om resultat inom ramen för den nya fasen 
men bland nyckelresultaten från tidigare samarbete kan nämnas:  

Samarbete med institutioner inom rättsväsendet i Kina 

 internationell MR-rätt har inkluderats i läroplanen vid den nationella 
institutionen för åklagarutbildning liksom fyra av dess 
systerinstitutioner på provinsnivå. Nio seniora åklagare som arbetar 
som lärare vid den nationella institutionen samt sjutton lärare från 
provinserna har genomgått utbildning i MR. 

 utveckling, implementering och uppföljning av riktlinjer för 
samarbete mellan polis och åklagare i Haidian-distriktet i Peking. 
Det förbättrade samarbetet har lett till utarbetande av standarder för 
bevisupptagning för 20 olika former av brott. 

 framtagande av åtgärder för att minska häktningstider  i  samarbete 
med åklagarkontoret i Haidian. 

Samarbete med akademiska institutioner i Kina 

 135 studenter har utexaminerats från mastersprogrammet i 
mänskliga rättigheter vid Pekings universitet. Många av dem är nu 
verksamma som jurister, domare och åklagare eller tjänstmän inom 
myndigheter, internationella organisationer eller inom privata 
företag. 

 ökning av antalet kurser i MR som erbjuds vid samarbetsuniversitet 
i västra Kina samt förbättrad kvalitet. År 2001 fanns endast tre 
kurser på universitetens grundnivå. Genom stöd från RWI (och 
Norwegian Centre for Human Rights) har minst 85 kinesiska 
akademiska institutioner fått kapacitet att erbjuda kurser i MR av 
god kvalitet.  
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Arbete för att främja etablering av en nationell institution för MR (NHRI) 

 lagförslag för etablering av en institution har utarbetats. Ska 
behandlas av det kinesiska  parlamentet. 

 genom samarbetet har flera strategiska och inflytelserika aktörer 
inom det kinesiska parlamentet, universiteten och rättsväsendet 
ökat sin medvetenhet om NHRI och därmed visat sitt stöd för en 
etablering. Drygt 100 domare deltog i maj 2011 i en 
utbildningsinsats i Shandong-provinsen.  

 ett webforum om NHRI sattes upp 2008 (www.nhri-ifo.cn). Hittills 
har drygt 500 000 personer besökt sajten. Forumet omfattar  
material om NHRIs i Kina tillsammans med en lista över relevanta 
FN-dokument om NHRIs både på kinesiska och engelska. 

Sidas bedömning är att insatsen kommer att bidra till målen. Programmet 
har kunnat fortsätta drivas trots det mer restriktiva MR-läget i Kina, 
sannolikt på grund av att RWI är en respekterad och välkänd partner i 
Kina. Programmet omgärdas av transparens och bygger på en kontinuerlig 
kommunikation med utrikesministeriet. Den långsiktiga finansieringen från 
Sida har bidragit till ett ökat förtroende och engagemang från de kinesiska 
parterna. 

Insats 2: Ambassadfond till stöd för det kinesiska civilsamhället 

Insatsens huvudsakliga mål: Att stödja framväxten av lokala organisationer 
och nätverk (civila samhället) samt stödja projekt med inriktning på miljö- 
och rättighetsfrågor 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

10.0 200602-
201112 

7.7 Ambassaden NGO-stöd 100% 

Resultat:  

Förutsättningarna för civila samhället att verka har under de två senaste 
åren försvårats. Det handlar dels om konkreta frågor såsom t.ex 
registrering men också om en ökad utsatthet för enskilda personer aktiva  
inom enskilda organisationer.  

Under rapporteringsperioden har beslut fattats om stöd till fem nya projekt 
och tre projekt har avslutats. Några exempel på resultat: 

 inom ramen för projektet ”Radio Program Migrant Workers Stories 
har 60 program producerats och sänts via lokala radiostationer. 

http://www.nhri-ifo.cn/
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Programmet har erbjudit en plattform för erfarenhetsutbyte för 
migrantarbetare och bidragit till att uppmärksamma 
migrantarbetarnas situation. Dessutom har en manual med 
information tagits fram. Den innehåller bland annat information om 
arbetsförmedlingar, juridiska rättigheter samt hur man skyddar sig 
(self-protection). Manualen delas ut gratis till migrantarbetare. 

 projektet ”Promoting the Active Citizenship Sense” som erbjuder 
juridisk rådgivning till mindre beställda i Shanghai har under våren 
2011 ökat sin rådgivande verksamhet markant i jämförelse med 
samma period föregående år. Två nya rådgivningspunkter 
(consulting spots) har etablerats. Av planerade 522 
rådgivningsinsatser på årsbasis har under det första halvåret 433 
insatser genomförts. Projektet har gett stöd till utsatta personer i tio 
rättsprocesser.  

Sidas bedömning är att de aktiviter som genomförs bidrar till att 
uppnå  målet för insatsen. 

Insats 3: Child protection rights and social services – cooperation between 
China and Sweden – planeringsbidrag 

Insatsens huvudsakliga mål: att identifiera en svensk partner, ett 
universitet, till Sun Yat Sen University i Kina för samarbete kring 
barnrättsfrågor och socialt arbete med utsatta grupper.  

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

0.33 201010-
201203 

0.16 Centre for Child 
Rights and 
Corporate Social 
Responsibility 

Planerings-
bidrag 

80% 

Resultat:  

En svensk partner har identifierats. Projektet avrapporteras när samtliga 
aktiviteter genomförts.  

3.1.2 Bedömning av strategins sektormål för Demokratisk 
samhällsstyrning och mänskliga rättigheter  

Sektormål/mål för verksamhetsområde:   

Att främja och öka respekten för de mänskliga rättigheterna i Kina, med 
särskild fokus på de medborgerliga och politiska rättigheterna 
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Programmet omfattar stöd till universitets- och rättssektorn samt det civila 
samhället. Det inriktas på aktörer som bedöms ha möjlighet att påverka 
reformer avseende politiska och civila rättigheter i Kina.  

Utvecklingen inom området har generellt under 2010-2011 gått i en 
negativ riktning. Förutsättningarna att arbeta aktivt med vissa insatser, 
t.ex. stöd till civila samhället, har försämrats. De ökade restriktionerna för 
försvarare av mänskliga rättigheter illustrerar att det är en lång väg att gå 
innan det politiska systemet baseras på mänskliga rättigheter. Samtidigt 
genomförs RWI:s program för kapacitetsutveckling inom mänskliga 
rättigheter som vänder sig till ett brett spektrum av aktörer med positiva 
resultat och hittills utan restriktioner. 

RWI-programmet spelar en viktig roll i att förankra MR-koncepten i 
strategiska institutioner inom akademiska sfären och inom rättsväsendet. 
Nationella akademiker kopplade till programmet har bidragit till författandet 
av Kinas nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter (National 
Human Rights Action Plan). Det är en bekräftelse på att Sverige är och  
har varit en del av kärnan för konceptets utveckling i Kina. 

Strategin anger att andelen aktörssamverkan ska öka under strategi-
perioden. En halvtidsöversyn, genomförd i april 2011, konstaterade att det 
i nuläget är svårt att initiera aktörssamverkan inom området men att Sida 
ska verka för aktörssamverkan om situationen förändras. Bedömningen  
är att området är fortsatt relevant. Det selektiva samarbetet har tydliga 
synergier till de bilaterala MR-konsultationerna som hålls ad hoc och ger 
också Sverige en plattform för diskussion med Kina kring prioriterade MR-
frågor. 
 
Sidas bedömning är att det samarbete som pågår bidrar till att uppnå 
sektormålet.   

3.2 Sektor 2: Miljö och klimat  

Antal avtalade insatser: 7  
 
Under perioden januari - augusti 2011 har 2 insatser slutförts medan 2 nya 
avtal om insatser har undertecknats.  

3.2.1 Resultat på insatsnivå 
 
Insats 1: Institutionellt samarbete mellan miljöministeriet i Kina och 
Naturvårdsverket 

Insatsens huvudsakliga mål:  
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 att stärka den institutionella kapaciteten för offentlig miljöstyrning i 
Kina – med fokus på förvaltning av vatten, främjande av 
miljövänliga företag och kemikaliehantering 

 att ge underlag för långsiktigt samarbete mellan miljömyndigheter i 
Sverige och Kina som bygger på ömsesidiga intressen 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform   Svensk 
andel av 
totala 
stödet (%)  

25.9 200704-
201203 

25.9 Naturvårdsverket och 
Ministry of 
Environmental 
Protection, Kina 

Projektstöd 90% 

Resultat:  

Samarbetet bygger på ett samförståndsavtal som fastslår ämnesområden 
för samarbete. Fem delprojekt har genomförts under 
rapporteringsperioden: skydd av dricksvatten, reduktion av dioxin i massa- 
och pappersindustrin, kemikaliehantering, kvicksilver samt alternativ till 
DDT-baserade båtbottenfärger.  

Exempel på resultat av samarbetet:  

- policyrekommendationer om skydd av dricksvatten har 
presenterats för den kinesiska regeringen (december 2010). Ett 
system för skyltning av dricksvattentäkter efter svensk förlaga har 
införts i Kina. 

- projektet om alternativ till DDT-baserade båtfärger har förutom 
att stärka kapaciteten och kunskap hos berörda kinesiska 
miljömyndigheter bland annat bidragit till att Kina utfärdat ett förbud 
mot produkter som innehåller DDT 

I den  halvtidsöversyn av insatsen som genomfördes i slutet av 2010 
framhölls att det inom några områden varit svårt att matcha behov och 
önskemål.  Skälet är att Naturvårdsverket och miljöministeriet har delvis 
olika mandat och fokus. Det framhölls också att det har tagit tid att finna 
rätt arbetsformer. 

Av dessa skäl har det i praktiken genomförts få aktiviteter i 
kemikaliehanteringsprojektet . På motsvarande sätt  har massa- och 
pappersprojeket försenats men det uppges  nu vara på rätt spår.   

Det institutionella samarbetet ska nu slutrapporteras. Parterna har inlett en 
diskussion om former och prioriteringar för ett fortsatt samarbete.                                   



 Sida 8 (16) 

Sida har därvid understrukit vikten av att begränsa antalet projekt och att 
halvtidsöversynens rekommendationer genomförs. 

Insats 2: China Council for International Cooperation of Environment and 
Development (CCICED)  
 
Insatsens huvudsakliga mål:  

 att ge strategisk rådgivning, rekommendationer samt s.k. early 
warnings till den kinesiska regeringen i syfte att garantera en 
hållbar tillväxt i den kinesiska ekonomin, inkl. rådgivning inför viktiga 
beslut avseende miljö- och utvecklingsfrågor 

 att facilitera det internationella samarbetet mellan Kina och det 
internationella samfundet när det gäller miljö- och utvecklingspolitik 

 att förbättra allmänhetens medvetenhet och deltagande i miljöskydd 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

6.6 201010-
201212 

6 China Council Projektstöd 10% 

Resultat:  

CCICED är en tankesmedja på hög nivå som samfinansieras av Kina och 
ett antal internationella givare. Framstående kinesiska och internationella 
experter arbetar med att ta fram policies och rekommendationer till den 
kinesiska regeringen.  Kinas premiärminister visar ett aktivt intresse för 
rådets verksamhet. Tidigare forskning av CCICED visar på att rekommen-
dationerna som tas fram ofta reflekteras i regeringens politiska program 
och arbetsplaner. Enligt uppgift från CCICED’s sekretariat kommer den 
kinesiska regeringen att fördubbla stödet till CCICED för den kommande 
fasen, 2012-2016. 

Insatser har gjorts för att öka det svenska inflytandet i rådet. Bland annat 
utsågs under föregående rapporteringsperiod en rådgivare till svenske 
statsministern till ordförande i en arbetsgrupp för grön innovation. Energi-
myndighetens chef deltar i en arbetsgrupp.                                                                                                     
Diskussioner förs nu på svensk sida om hur ett eventuellt framtida svenskt 
stöd ska utformas. Sida har genom Naturvårdsverket initierat en studie 
som ska ligga till grund för diskussionerna. Studien ska färdigställas under 
hösten 2011. 
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Insats 3: Cooperation on renewable energy and environment between 
Chinese Academy of Engineering (CAE) and the Royal Swedish Academy 
of engineering Sciences (IVA) 

Insatsens huvudsakliga mål:                                                                                      
Att stödja utveckling och samarbete inom områdena för förnybar energi 
och energieffektivitet mellan Kina och Sverige framför allt genom ett  
utvecklat program för forskarutbyte. 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

3.15 201007-
201112 

0.49 IVA och Chinese 
Academy of 
Engineering 

Projektstöd 60% 

Resultat: 
                                                                                                             
CAE används av den kinesiska staten för miljörelaterade utredningar och 
vi betraktar bl.a. av detta skäl CAE som en bra partner till IVA. Med IVAs 
koppling till svensk industri har samarbetet förutsättningar att bidra till nya 
aktörssamverkansprojekt.                                                                                                 
Ett nytt MoU mellan CAE och IVA undertecknades senare delen av 2010 i 
samband med det svenska statschefsbesöket i Kina.                                                
Samtidigt har CAE bytt ledning  under perioden och en  diskussion om 
prioriterade projekt och dess finansiering pågår inom organisationen. Som 
ett resultat av detta så  har aktiviterna i det Sida stödda projektet varit färre 
än planerat.                                                                                                        
Sida inväntar rapportering per september 2011. 

 
3.2.2 Bedömning av strategins sektormål för miljö och klimat 

Sektormål/mål för verksamhetsområde:   

Stärkt kapacitet i det kinesiska samhället för en miljömässigt hållbar 
utveckling samt för anpassning av samhället till effekterna av 
klimatförändringarna och en minskning av klimatpåverkande utsläpp 

Utmaningarna vad gäller en miljömässigt hållbar utveckling samt 
klimatförändringarna i Kina är enorma. Enligt Kinas 12:e femårsplan vill 
regeringen minska på utsläpp, förbättra energieffektivitet och öka andelen 
energi som kommer från förnyelsebara källor. Miljötekniksektorn kommer 
att vara föremål för omfattande investeringar på såväl central-, provins- 
som stadsnivå.  
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Mot bakgrund av de begränsade medel och personella resurser som finns 
till förfogande för selektivt samarbete med Kina har målet satts på en 
mycket hög nivå. Bedömningen är därför att det kommer att vara svårt att 
nå sektormålet under strategiperioden. Halvtidsöversynen rekommende-
rade dock inte någon revision av sektormålet utan konstaterade att 
insatserna tydligt syftar till att bidra till målet.  
 
Portföljen är väl balanserad med riktat stöd genom den strategiska 
tankesmedjan China Council, institutionellt samarbete mellan Kinas 
miljöministerium och svenska Naturvårdsverket samt aktörssamverkan 
främst genom miljöteknikkontoret CENTEC (se 3.3). Insatserna möjliggör 
dialog kring strategiska frågor på olika plan. 
 
Området är fortsatt relevant. Det selektiva samarbetet har tydliga synergier 
med de bilaterala ansträngningarna både vad gäller dialog om miljö/klimat 
samt främjande av svensk miljöteknik och miljökunnande.  

3.3 Verksamhetsområde 3: Övriga områden/aktörssamverkan 

Antal insatser: 10 

Under perioden januari-augusti 2011 har 2 insatser avslutats och 5 nya 
överenskommelser har slutits. 

3.3.1 Resultat på insatsnivå 

Insats 1: CSR-center vid ambassaden i Peking 

Insatsens huvudsakliga mål: 

 att fördjupa samarbetet inom Corporate Social Responsibility (CSR) 
mellan Kina och Sverige från att ha varit på ad hoc-basis till att bli 
en plattform för aktörssamverkan 

 att öka effekterna och precisionen i det svensk-kinesiska CSR-
samarbetet  

 att bredda dialogen mellan Kina och Sverige på basis av det 
pågående samarbetet och de bilaterala avtalen 

 Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade 
medel 
hittills(MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform   Svensk andel 
av totala stödet 
(%)  

7.2 201003-
201112 

2.5 Sveriges 
ambassad i 
Peking 

Projektstöd Delfinansierat 
av UD 
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Resultat:  

Projektet knyter an till ett samförståndsavtal om ökat samarbete på CSR-
området mellan Sverige och Kina, som tillkom på initiativ av Kina och är 
det första i sitt slag som Kina ingått.  

Verksamheten påbörjades under 2010 med ett flertal aktiviteter. Mot slutet 
av rapporteringsperioden har aktivitetsnivån varit något lägre än planerat, 
främst på grund av bristande personella resurser till följd av personalbyten. 
Det är ännu för tidigt att se substantiella resultat som kan relatera till 
målen. En översyn av projektet planeras till december 2011. Den kommer 
att närmare granska resultaten och ge vägledning inför en eventuell 
fortsättning 2012-2013. Bland resultaten på prestationsnivå kan nämnas: 

 Två CSR-utbildningar har genomförts tillsammans med 
Handelsministeriet (MOFCOM) för 145 medarbetare från olika 
provinser 

 Sino-Swedish CSR Cooperation webpage (www.csr.gov.cn) har 
upprättats i samarbete med MOFCOM. Ca 16 000 besökare under 
perioden april – december 2010. 

 Deltagande i expo 2010 i Shanghai med workshop om anti-
korruption i samarbete med Ministry of supervision samt workshop 
för media som lockade 31 kinesiska journalister 

Insats 2: Antibiotikaresistens  

Insatsens huvudsakliga mål:  

 stödja utvecklingen av en undervisningsmodul om användning av 
antibiotika samt antibiotikaresistens 

 stödja utvecklingen av en ny modell för att beräkna de 
socioekonomiska kostnaderna av antibiotikaresistens 

 stödja bilateralt utbyte och utbildningsaktiviteter för övervakning av 
antibiotikaresistens och konsumtion 

 stödja bilateralt utbyte och utbildningsaktiviteter om 
laboratoriemetodik och mikrobiologi 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

7.1 201106-
201308 

0 Smittskyddsinstitu
tet och Ministry of 
Health, Kina 

Projektstöd 70% 

 

 

http://www.csr.gov.cn/
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Resultat:  

Projektet startade först i maj 2011. Resultatrapportering och analys 
kommer därför att ingå i nästa års rapport. 

Insats 3: Svenska miljöteknikcentret  vid ambassaden i Peking, CENTEC 

Insatsens huvudsakliga mål:  

 att främja hållbar stadsutveckling i Kina, där medborgarna ska ges 
möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor med hjälp av svenskt 
kunnande och svenska tekniska lösningar 

 att åstadkomma ett ökat utbyte och samarbete mellan svenska och 
kinesiska aktörer 

Avtalat 
belopp  
(MSEK)  

Avtalsperiod  Utbetalade medel 
hittills (MSEK)  

Samarbetspartner  Samarbetsform Svensk 
andel av 
totala stödet  
(%)  

6.0 200701-
201106 

6.0 Sveriges 
ambassad i 
Peking 

Projektstöd Delfinansieri
ng från 
Näringsdepa
rtementet 
och UD. 

 
Resultat:  
 
Miljöteknikkontoret CENTEC vid ambassaden i Peking är ett mycket bra 
exempel på en plattform för aktörssamverkan. CENTEC delfinansieras av 
Näringsdepartementet.  En ordinarie tjänsteman vid ambassaden har 
huvudansvar för CENTEC såväl som CSR centret.  
 
I en nyligen genomförd utvärdering av CENTEC har bl. a konstaterats att 
åtta eko-städer/projekt i Kina samarbetar med CENTEC. Det har bidragit 
till förbättrad och effektivare samordning mellan svenska aktörer inom 
miljöteknikområdet (företag, organisationer och myndigheter) och etablerat 
välutvecklade nätverk med kinesiska ministerier, städer och provinser.  

Även i Sverige har nätverket utvecklats och består av miljöteknikföretag, 
myndigheter, regioner och kommuner. Svensk miljöteknikexport har växt 
väsentligt under perioden 2004-2009. Svenska miljöteknikföretag har i 
nämnd utvärdering uttalat sig positivt om CENTEC:s roll och agerande i 
samband med affärer i Kina.  
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3.3.2 Bedömning av strategins sektormål för övriga områden/ 
aktörssamverkan 

Inget sektormål angivet. Strategin nämner att stöd till aktörssamverkan 
kan förekomma också inom områden som efterfrågas och där svenska 
och kinesiska aktörer har ett ömsesidigt intresse.  

Aktörssamverkan med Kina har utvecklats väl under perioden. 
 Några exempel: 

 Beslut om tio nya insatser. Några av dessa baseras på tidigare 
samarbeten men nya aktörer har också tillkommit. Sju av insatserna 
rör planeringsbidrag, varav två inom ramen för det nya instrumentet 
för privata aktörer. 

 Ett ansökningsförfarande för forskningsrelaterat samarbete 
genomfördes 2010. Fem svensk-kinesiska projekt beviljades stöd i 
november 2010. 

 Ett ansökningsförfarande för kultursamarbete har utarbetats under 
2011 i samarbete med Kulturrådet 

Det är för tidigt att säga något om relationernas uthållighet eller den 
potentiella inverkan som insatserna kommer att ha när det gäller fattiga 
människors situation. I det här skedet är det sannolikt mer relevant att 
mäta aktörssamverkan i kvantitativa termer, d.v.s. antal nya insatser och 
utbetalningsvolym. Strategin anger att merparten av det selektiva sam-
arbetet vid strategiperiodens slut ska bedrivas i form av aktörssamverkan. 
Enligt prognosen kommer drygt hälften av årets landallokering utbetalas 
för aktörssamverkansinsatser, inklusive insatser inom området miljö och 
klimat.  

Aktörssamverkan innebär en hög grad av risktagande. Det kan t.ex. 
handla om aktörer som har begränsad erfarenhet av utvecklings- och 
internationellt samarbete samt svårigheter att bedöma olika insatsers 
potential att leda till uthålliga och självbärande relationer. 
Aktörssamverkan är också arbetsintensivt. Insatserna är generellt mindre 
än i det traditionella utvecklingssamarbetet och många av aktörerna är nya 
i biståndet och behöver mer stöd från Sida. Sida arbetar aktivt med att 
utveckla mer effektiva instrument för aktörssamverkan. Några exempel  
är ansökningsförfaranden inom forskning, kultur och kommunala 
partnerskap, samt arbete genom facilitatorer inom miljö och klimat.  

För närvarande omfattar portföljen - förutom insatser inom miljö och  
klimat - CSR-centret, hälsa, landadministration, funktionshinder, samt 
barnrättsfrågor. Flera av insatserna är kopplade till överenskommelser 
(MoU) mellan Kina och Sverige så som på hälsoområdet och ovan 
nämnda CSR. 
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4. BISTÅNDSEFFEKTIVITET  

Strategin anger inga mål för biståndseffektivitet. Inriktningen på 
aktörssamverkan begränsar möjligheterna att tillämpa alla aspekter  
av biståndseffektivitet. Frågan om ägarskap får dock anses vara väl 
tillgodosedd. Alla aktörssamverkansprojekt bygger på kinesiskt intresse 
och efterfrågan.  
 
Givarsamordningen i Kina är generellt svag. Kina visar inte något aktivt 
intresse för samordning utan föredrar att föra bilaterala samtal med 
givarna. Givarna tenderar också att av olika anledningar fokusera på 
bilaterala agendor. Många givare har dessutom fasat ut eller, i likhet med 
Sverige, omvandlat sina program från ”traditionellt” utvecklingssamarbete 
till mer partnerskapsliknande program. Några givare har skiftat fokus mot 
trepartssamarbete där Kina deltar som givare. 

5. DIALOGFRÅGOR  

Övergripande dialogfrågor enligt strategin är: 

 hur Sverige och Kina gemensamt ytterligare kan bidra till ökad 
aktörssamverkan och ökat ägarskap i syfte att nå det övergripande 
målet för samarbetet. 

 miljö och klimat dialogen ska föras med flera kinesiska parter. 
Dialogen ska även föras gemensamt med andra länder inom 
framförall China Council. 

 synergier mellan dialogen inom sektorn demokrati och mänskliga 
rättigheter och Sveriges bilaterala MR konsultationer med Kina ska 
särskilt uppmärksammas och eftersträvas.  

Sedan 2009 har en väsentlig del av arbetet ägnats åt dialog och kommu-
nikation kring aktörssamverkan. Sida har i samförstånd med det kinesiska 
samordningsministeriet MOFCOM funnit arbetsformer för aktörssamver-
kan. På projekt- och programnivå förs dialogen med en bredd av aktörer. 
 
Flera aktörer från svensk sida är involverade i dialog och kommunikation. 
Sida är bara en aktör. Flera av de biståndsfinansierade insatserna har 
som syfte att ge ingångar och plattformar för dialog med Kina inom 
områden prioriterade av Sverige och där Sida har en viktig roll. Goda 
exempel är Demo/MR och stödet till China Council.  De bilaterala MR 
konsultationerna ligger för närvarande på is men en nära koppling finns 
med EU dialogen. I China Council finns svensk representation i 
arbetsgrupper vilket ger en unik ingång till dialog. Dialogen på 
miljöområdet har varit framgångsrik även om effekterna kan anses 
marginella i den kinesiska kontexten.  
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En utmaning som ligger utanför Sida är att hitta former för en mer 
strukturerad dialog och som kan ge vägledning för de aktörer som på  
olika sätt är involverade i dialogen.  
 

6. DE TRE TEMATISKA PRIORITERINGARNA  

Demokrati och mänskliga rättigheter 
 
Ett prioriterat område i strategin (se 3.1.2). Programmet omfattar stöd till 
universitets- och rättssektorn samt till det civila samhället. Det inriktas på 
aktörer som har möjlighet att påverka reformer avseende politiska och 
medborgerliga rättigheter. 
 
Främjande av jämställdhet och kvinnors roll i utveckling 
 
Strategin anger att ett tydligt och integrerat jämställdhetsperspektiv i all 
verksamhet skall stödjas och uppmuntras. Detta har dock inte helt upp-
fyllts då aktörssamverkan som biståndsform delvis medfört en svagare 
möjlighet till påverkan från Sida. Mot bakgrund av att aktörerna skall driva 
samarbetet är därmed Sidas roll något annorlunda än i reguljärt ut-
vecklingssamarbete. I programmet för kapacitetsutveckling för mänskliga 
rättigheter är jämställdhet i hög grad integrerat som en del av de 
mänskliga rättigheterna. Programmet har bland annat bidragit till en 
skuggrapport på konventionen om avskaffandet av all diskriminering av 
kvinnor (CEDAW). Inom ramen för ambassadfonden ges stöd genom UN 
Women till den s.k. China Gender Facility for Research and Advocacy som 
syftar till att öka jämställdheten och stärka kvinnornas roll i Kina. 
 
Miljö och klimat 
 
Ett prioriterat område i strategin. Dialogen om miljö och klimat och dess 
sammankoppling med utveckling genomförs framgångsrikt inom China 
Council. Det institutionella samarbetet mellan Naturvårdsverket och Kinas 
miljöministerium som baseras på ett samförståndsavtalet ger också en 
god grund för en bilateral dialog på miljöområdet. 
 
7. DE TVÅ PERSPEKTIVEN   
 
De två perspektiven tillämpas i beredning och uppföljning samt när det är 
relevant  i dialogen på olika nivåer. Det är framförallt i de riktade 
insatserna inom demokrati/MR som de två perspektiven aktivt integreras 
(se ovan 3.1.2).  
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8. DEN KONTEXTUELLA RAMEN 
 
Nationella folkkongressen (NPC) antog i mars en ny femårsplan för 
perioden 2011-2015. Femårsplanen slår fast att det grundläggande målet 
med Kinas ekonomiska transformation är att förbättra levnadsstandarden 
för folket. Det ska åstadkommas genom jobbskapande, en utbyggnad av 
välfärdssystemet, en jämnare inkomstfördelning samt skapandet av ett 
mer miljövänligt samhälle snarare än fortsatt fokusering på en hög BNP-
tillväxt. Den svenska strategins intentioner ligger sålunda väl i linje med  
de kinesiska ambitionerna. 
 
Kina som under 2011 seglade upp som världens näst största ekonomi 
spelar en allt större roll också som biståndsgivare. Det är en fråga som är 
av stor vikt för Sverige och inom DAC.  Det finns en strävan att få till ett 
närmare samarbete med Kina och andra ”emerging donors”. Kina kom 
nyligen (våren 2011) ut med en vitbok - den första - om sitt bistånd. Som 
ett slags övergripande mål anges att "help recipient countries to 
strengthen their self-development capacity, enrich and improve their 
peoples' livelihood and promote their economic growth and social 
progress". Vitboken gör vissa kopplingar till den internationella agendan, 
inkl prioriteringar såsom energi/klimat, livsmedelssäkerhet och MDGs, 
men refererar i övrigt inte till aid effectiveness-agendan. Det framkommer 
att kinesiskt bistånd främst handlar om syd-syd samarbete och att stödet 
ges med respekt för mottagarländernas rätt att välja sin egen modell för 
utveckling och utan några politiska villkor.  
 
 
 


