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Ingångsvärden för Sidas framtagande av resultatförslag för Sveriges
internationella bistånd till Etiopien 2014-2018

1. Bevekelsegrund. Etiopien är med omkring 90 miljoner invånare
ett av världens fattigaste och klimatmässigt mest utsatta länder.
Samtidigt har Etiopien en utvecklingspotential som Sverige,
med våra långvariga relationer och kontaktytor till landet, kan
bidra till att realisera. För en långsiktigt hållbar utveckling krävs
dock bland annat demokratiska och ekonomiska reformer samt
att hänsyn tas till miljö och klimatförändringar.
2. Inriktning och målgrupper. Sida ska lämna resultatförslag
inom följande områden:
 demokratisk utveckling och ökad respekt för mänskliga
rättigheter;
 ett livskraftigt och pluralistiskt civilsamhälle;
 ökad rättstrygghet;
 privatsektorutveckling och entreprenörskap.
 stärkt miljömässig hållbarhet (MDG7) samt begränsad
klimatpåverkan och ökad motståndskraft mot
klimatförändringarnas effekter.
Därutöver kan Sida inkomma med förslag till resultat på
områden relaterade till millenniemålens uppfyllelse om särskilt
goda resultat bedöms kunna uppnås och Sverige anses ha en
komparativ fördel. Målgrupperna ska främst vara kvinnor, barn,
civilsamhällesorganisationer och entreprenörer.
3. Biståndsrelationer och samarbetsformer. Resultatförslaget ska
utgå från att samarbete med statliga institutioner fortsatt ska
vara begränsat. Sida ska lämna förslag på samarbete med staten

endast där särskilt goda resultat inom ovan nämnda områden
bedöms kunna uppnås med staten som genomförandepart.
Sida ska i utformningen av resultatförslaget särskilt beakta EU:s
utvecklingssamarbete och utgå från arbetet med gemensam
programmering. Resultatförslaget ska utgå ifrån att varken
generellt budgetstöd eller sektorbudgetstöd blir aktuellt under
strategiperioden.
4. Riskhantering. Sida ska identifiera och värdera:
- risker vad gäller samarbete med staten i den mån sådant
samarbete föreslås i begränsad form;
- risker för att resultat inte uppnås inom angivna områden och
här särskilt beakta civilsamhällets begränsade möjligheter att
agera som demokratifrämjande kraft;
- risker som följer av korruption.
5. Volymspann. Förslaget ska utgå från en indikativ landallokering
till Etiopien på 625-825 miljoner kronor för de kommande fem
åren, dvs 2014-2018.

