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Preliminär analys av förutsättningarna för 
utvecklingssamarbetet efter senaste 
händelseutvecklingen i Afghanistan 
 
Sammanfattning 
En intensiv dialog pågår mellan Sida och dess samarbetsparter i Afghanistan om 
de förändrade förutsättningarna för verksamheten. Många partners är djupt 
sysselsatta med att stärka säkerhetsarrangemangen kring sin personal. Betydande 
osäkerhet kvarstår om den fortsatta utvecklingen i landet, och om våra 
samarbetsparters möjligheter att fortsätta sin verksamhet. En avgörande fråga är 
hur stort utrymmet kommer att vara för oberoende aktörer att verka. FNs fortsatta 
roll bedöms bli ännu mer central. Den stora Världsbanksfonden ARTF har ställt 
in sina utbetalningar och en dialog med givarna kommer att ske i närtid. Sida har 
inte gjort några utbetalningar till fonden avseende aktiviteter 2021 och har inte 
heller några utestående finansieringsåtaganden.    

I avvaktan på att läget klarnar, och eventuella beslut av Sveriges regering, 
tillämpar Sida följande förhållningssätt, inom ramen för gällande strategi: 

i) Insatser, eller komponenter i insatser, som innebär resursöverföringar till det 
nya de-facto styret i Kabul, vare sig direkt eller via andra aktörer, avbryts. Inga 
nya beslut fattas heller som medger sådan resursöverföring. 
ii) Insatser, eller komponenter i insatser, som syftar till att stärka kapaciteten hos 
det nya de-facto styret avbryts på motsvarande sätt, i dialog med 
genomförandepartners. 
iii) Detta innebär dock inte att alla kontaktytor stängs mot företrädare för det nya 
styret. Aktiviteter som syftar till påverkan, ansvarsutkrävande och fredsbyggande 
kan genomföras även om de sker riktat till, eller i samarbete med, statliga aktörer, 
när det faller inom ramen för strategins mål. Likaså kontakter för att utverka 
tillstånd och säkerställa nödvändig samordning för att möjliggöra oberoende 
aktörers verksamhet. 
iv) Sida kommer att finansiera och aktivera de instrument som står till buds för att 
stärka samarbetsparters säkerhetsarrangemang för hotad personal. 
v) Inget nytt avtal ingås med Världsbanken/ARTF, men vi förblir aktiva i dialogen 
med banken och övriga givare.  
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vi) Vi stärker ytterligare våra kontaktytor mot FN-systemet.     
vii) Sida kommer att fortsätta en intensiv dialog med partners under den 
kommande perioden om förutsättningarna för deras fortsatta verksamhet. När 
utbetalningsläget ytterligare klarnar förutses att Sida inkommer med ett förslag 
om omallokering från anslagspost Asien, förslagsvis till det humanitära anslaget.    
  
 
Övergripande lägesbeskrivning 
Den 29:e april fattade Regeringen beslut om en ny strategi för 
utvecklingssamarbetet med Afghanistan 2021–2024.  Strategin har en finansiell 
volym på sammanlagt 3 288 miljoner kronor och innehåller följande 
samarbetsområden; 

• Fredliga och inkluderande samhällen 
• Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 
• Jämställdhet 
• Utbildning och hälsa, samt 
• Inkluderande ekonomisk utveckling och hållbar försörjning med fokus på 

miljö, klimat och hållbar naturresurshantering 

I mitten av augusti 2021 tog talibanrörelsen kontroll över Kabul och President 
Ashraf Ghani flydde landet. Även om det formella läget är oklart och ingen ny 
regeringen utropats, är det tydligt att talibanrörelsen kommer att spela en 
fullständigt dominerande roll i landets framtida styre. 
 
Talibanrörelsen anses av flera länder och internationella organisationer vara en 
terroristorganisation och flera ledande företrädare återfinns på FN:s säkerhetsråds 
sanktionslista. Talibanrörelsens regim 1996–2001, liksom deras väpnade kamp 
mot regeringen därefter, kännetecknades av grova kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och ett utbrett förtryck av kvinnors och flickors rättigheter.  
 
Mot denna bakgrund har Sida inlett en dialog med partners i syfte att gemensamt 
analysera genomförandemöjligheter, inklusive återstående utbetalningar, samt av 
utvecklingssamarbetets former och mekanismer. Syftet är att klargöra vilka 
effekter den senaste tidens utveckling kan få för utvecklingssamarbetet, samt hur 
det kan anpassas för att på bästa sätt uppnå strategins mål under de nya 
omständigheterna. 
 
Det är viktigt att klargöra att analysarbetet kommer att vara en process över de 
kommande veckorna och eventuellt månaderna. Detta arbete bör som tidigare ske 
i nära samverkan med övriga aktörer inom det internationella samfundet, inte 
minst EU och Nordic+, men även FN och Världsbanken. Få av dessa har 
emellertid påbörjat den grundliga översyn alla inser nu måste göras. Nedan analys 
är emellertid baserad på initiala kontakter med dessa. Av flera skäl är det alltför 
tidigt för att dra långtgående slutsatser. Många av Sidas afghanska 
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samarbetspartners är fullt upptagna med att hantera det förvirrade och osäkra 
läget, samt sätta anställda i säkerhet.  
 
En annan faktor som kommer att påverka förutsättningarna för biståndet är 
utvecklingen i landet, inte minst Talibanrörelsens agerande. Sedan de tagit över 
har de gjort ett antal uttalanden som skulle tyda på att man förändrat sin politik på 
många områden. Givet rörelsens historia måste man naturligtvis noga granska och 
bedöma dess faktiskt förda politik, snarare än dess utfästelser. Deras agerande 
kommer att vara avgörande för det internationella biståndets förutsättningar. 
Uppgifter i media talar om att talibanerna, trots löftena, jagar svartlistade och letar 
upp t.ex. statsanställda och individer som arbetat för NATO och utländska 
ambassader. 
 
En någorlunda inkluderande regering, som innehåller företrädare för olika 
politiska intressen under talibanrörelsens ledning, och som antar en betydligt mer 
progressiv inställning än den tidigare talibanregimen i frågor som kvinnor och 
flickors rättigheter, samt ger civilsamhället ett visst utrymme, skulle innebära en 
reell kontrast mot rörelsens tidigare maktinnehav. Den skulle innebära en 
möjlighet för Sida att stödja afghanska aktivister och organisationer att fortsätta 
försvara de framsteg som gjorts rörande jämställdhet och demokrati, vilket skulle 
erbjuda Sverige en plattform för driva dessa frågor i landet. Det skulle även öka 
möjligheterna att stödja grundläggande social service, inte minst  flickors 
skolgång.   
 
Om en talibanregim liknande den tidigare etableras med ett hårt förtryck av 
kvinnor och flickor, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och stora 
begränsningar av civilsamhället skulle detta däremot nödvändigtvis medföra en 
återgång till ett bistånd liknande det som rådde 1996-2001; stöd till 
grundläggande social service på lokalnivå med inslag av jämställdhetsarbete och 
demokratifrämjande, samt humanitärt stöd. En möjlig skillnad mot tidigare kan 
vara ett större stöd till FN. 
 
Sida förutser i alla händelser en ökad roll för FN. Dess vikt inom det humanitära 
arbetet i landet har kompletterats av en alltmer ledande roll även för det 
långsiktiga biståndet. FN har etablerat fungerande kontaktytor med talibanrörelsen 
och dess olika organ kan bedriva verksamhet i taliban-kontrollerade områden. FN 
är en naturlig aktör för så kallade trippelnexus-insatser som kombinerar 
fredsbyggande, långsiktigt och humanitärt stöd. Dess roll för de internationella 
normerna kommer likaså vara av stor vikt.  
 
De humanitära behoven är omfattande och växande, både till följd av den senaste 
tidens utveckling men också sedan tidigare bland annat till följd av en omfattande 
torka. Sidas humanitära enhet arbetar intensivt med att följa denna utveckling och 
ökade svenska humanitära insatser kommer sannolikt att aktualiseras.   
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Världsbanken och återuppbyggnadsfonden (ARTF) har i dagsläget ställt in alla 
sina utbetalningar. En stor del av fondens inriktning har varit statsbyggnad, som 
nu inte längre är aktuellt. Möjligen kan Världsbanken, eventuellt inom ramen för 
en ny fondkonstruktion, komma att utgöra ett viktigt instrument för att 
upprätthålla pågående program rörande utbildning, sjukvård och lokal demokrati. 
Dessa skulle då genomföras uteslutande av oberoende kontraktorer, framför allt 
internationella och afghanska organisationer, helt utanför de statliga 
systemen. Sida har inga utestående finansiella åtaganden gentemot 
Världsbanksfonden och har inte gjort några utbetalningar för att finansiera 
aktiviteter 2021.   
 
Det är viktigt att det fortsatta analysarbetet noga följer ovan frågor i samråd med 
andra givare och internationella aktörer för att det svenska utvecklingssamarbetet 
på bästa sätt kan uppnå strategimålen.  
 
Nedan följer en analys per målområde:  
  
1. Fredliga och inkluderande samhällen: 

Sidas stöd inom ramen för målområde 1 genomförs i huvudsak inom EU APSM, 
EU Afghanistan Peace Support Mechanism, där Sida samarbetar med 12 
afghanska CSOs, internationella organisationer, och Folke Bernadotte Akademien 
(FBA). Bland afghanska CSOs har majoriteten omlokaliserats till Kabul, men en 
del har valt att stanna i provinserna (t.ex. i Uruzgan, Paktia, Herat och Kandahar) 
där de hoppas kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.  

Afghanska partners har implementerat offentliga aktiviteter och evenemang, 
såsom konsultationer med kvinnor, ungdomar och media, fram till relativt 
nyligen. I och med de ökade striderna i landet påbörjade ett antal partners en 
översyn av arbetsplaner och metoder för att kunna fortsätta implementera. När 
före detta President Ghani lämnade landet och talibanrörelsen tog kontroll över 
Kabul avbröts emellertid alla aktiviteter då partners behövde fokusera all kraft på 
det omedelbara hotet mot sig själva och sina familjer. En lokal organisation har 
rapporterat att de kunnat fortsätta sitt fredsbyggande arbete med fokus på 
konfliktlösning och våldsnedtrappning även under rådande omständigheter 
eftersom de redan innan talibanernas övertag upprättade verksamhet i områden 
kontrollerade av talibanrörelsen. Under de senaste dagarnas extremt snabba 
utveckling har det inte varit möjligt att få klarhet i hur eller när projekten ska 
kunna fortsätta, men ingen afghansk partner har meddelat att de vill avsluta sitt 
projekt. De internationella organisationerna har kunnat fortsätta analysarbete men 
har helt eller delvis suspenderat implementering i Afghanistan. Sida tillsammans 
med FBA ser att EU APSM:s stöd till fred och inkludering av kvinnor, unga och 
minoriteter givetvis är fortsatt relevant, samt bedömer att det finns potential att 
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bygga på tidigare arbete som genomförts även om projekten måste anpassas till 
behov och möjligheter i den nya kontexten.  

EU har i dialogen med Sida efterfrågat en analys och beredskapsplan gällande det 
fortsatta genomförandet och möjlig anpassning av projektet som kommer att tas 
fram inom kort och sedan bedömas av EU.  

2. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer 

Arbetet gällande stöd till och skydd av mediaaktivister pågår och kan till stor del 
utföras som planerat. Det är troligt att ökade medel behövs för att skala upp 
verksamheten och evakuera utsatta personer, samt försäkra att journalister och 
media kan fortsätta jobba från utlandet.  

Aktörer inom det bredare målområdet är till viss del beroende av tydliga besked 
gällande regeringsbildning och den politik som kommer att föras. I dagsläget 
rapporteras att man behövt avbryta arbetet i avvaktan på möjlig dialog med 
talibanregimen. Viss försening i implementering av aktiviteter har redan uppstått. 
En partner inom anti-korruptionsområdet bedömer att rimliga förutsättningar att 
agera inom tematiken kan finnas, inte minst på lokal nivå. Läget är dock 
svårbedömt och frågan vad talibanstyret i praktiken kommer att innebära är av 
avgörande betydelse för eventuellt återupptagande av verksamheten. Vissa 
insatser såsom stödet till valmyndigheterna samt Afghanistan Independent Human 
Rights Commission bedöms i nuläget bli svåra om inte omöjliga att fortsätta med. 
Talibanrörelsen har tagit kontroll över valmyndigheterna och har personer på plats 
som övervakar de anställda och arbetet.  

Kvinnor och barn utgör en stor del av internflyktingarna. Rädda Barnen bedömer 
att våldet mot barn och kvinnor kommer att öka och redan gjort det. Det kommer 
vara av stor vikt att i det kommande arbetet verka för att skydda barnen genom att 
t.ex. verka för att skolor kan fortsätta att hållas igång samt att arbeta för att barn 
inte rekryteras in i stridande grupper.  

Även om mycket är ännu är osäkert gällande hur det nya styret (inklusive 
konstitution) kommer att se ut i Afghanistan så finns det inget som talar för att 
talibanerna kommer att vara intresserade av att främja det som Sida lägger in i 
ordet demokratiska och öppna samhällen. Arbetet med att stärka kapaciteten hos 
offentliga institutioner har främst bedrivits genom stödet till ARTF, denna 
verksamhet kommer inte att kunna fortsätta i sin nuvarande form. 
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3. Jämställdhet 

Möjligheter att agera inom jämställdhetsområdet kommer till stor del att vara 
avhängigt den politik som den nya talibanregimen väljer att föra. Bedömningen är 
att specifika aktiviteter riktade mot skydd mot våld mot kvinnor (Women 
Protection Centres) skulle kunna fortsätta fungera, men möjligen under annan 
rubricering. Sannolikt lär behov av ökad kapacitet att ta emot våldsutsatta kvinnor 
öka, både i Kabul och i provinserna. Kostnader relaterade till säkerhetsåtgärder för 
dessa centers lär också öka.  

Humanitärt arbete, inklusive cash-for-work-program och skydd riktade till 
kvinnor, kan komma att kräva ökad finansiering under rådande omständigheter. 

Stöd till kvinnliga människorättighetsförsvarare är angeläget, både finansiellt och 
relaterat till deras möjlighet att återetablera verksamhet i regionen.  

Sidas partners som arbetar med tillhandahållande av sexuell och reproduktiv 
hälsovård har efter tillfälligt avbrott lyckats upprätthålla viss del av sina 
aktiviteter. Man rapporterar att tjänsterna sannolikt  kommer att återupptas 
eftersom efterfrågan kvarstår. Talibanerna verkar vid denna tidpunkt angelägna 
om minimala avbrott i hälsovårdstjänsterna och har uppmanat fortsatt service samt 
gett försäkringar om att kvinnor kan arbeta som vanligt, om än med förbehåll för 
manliga eskorter (Mahram) och att man bär hijab. Därmed finns viss förhoppning 
om att de tjänster som levereras till kvinnor av kvinnor kan komma att fortsätta 
ostört. Till viss del lär anpassning krävas, t.ex. till ökade flyktingströmmar.  

4. Utbildning och hälsa 

De flesta genomförandepartner avbröt sina insatser för att undvika att mottagare 
och personal skulle fastna i en aktiv konfliktzon. Talibanerna uttrycker sitt stöd till 
utbildning och hälsoverksamhet och nyligen har de beordrat att skolor, 
servicecenter och kontor ska öppnas igen. Verksamheten har återupptagits till viss 
del och kommer att fortsätta öppna under de närmaste dagarna och veckorna. 
Kvinnliga lärare och flickor deltar i stor utsträckning, även om det finns en 
utbredd oro. Förhållandet för  kvinnor som återvänder till arbetet varierar mellan 
distrikt och provinser. I vissa fortsätter kvinnliga medarbetare sina arbeten med 
endast kravet på hijab. I andra provinser är påbudet att kvinnor inte ska återvända 
till arbetsplatserna tills vidare.   

Pga konflikten sker betydande folkomflyttningar eller interna flyktingströmmar 
inom och mellan provinser som lett till att 550 780 människor, varav 59% barn (~ 
325 000), förflyttats i 32 av 34 provinser. Detta har lett till ökade behov av 
hälsotjänster och utbildningsinsatser i de värst drabbade provinserna.  
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SAK planerar att fortsätta med sina aktiviteter, men det råder osäkerhet kring hur 
mycket av det årliga stödet från Sida som kommer att kunna absorberas under 
rådande omständigheter eller om de eventuellt även skulle kunna skala upp sin 
verksamhet efter vissa justeringar. Detta är i nuläget för tidigt att säga och mer tid 
för analys behövs. Bedömningen är att ARTF är central för finansiering av hälso- 
och utbildningssystemet i Afghanistan och det finns oro för hur det ska 
upprätthållas.  

Möjligheten att fortsätta bedriva utbildningsinsatser anses därmed vara måttlig till 
god. Den rådande osäkerheten kan dock avskräcka många föräldrar från att skicka 
tillbaka sina barn till skolan. På en övergripande nivå återstår frågan om 
talibanrörelsens slutliga ställningstagande gällande flickors utbildning och 
kvinnors engagemang som lärare, samt om de kommer att göra radikala ändringar 
av läroplanen.  

5. Inkluderande ekonomisk utveckling och hållbar försörjning med fokus på 
miljö, klimat och hållbar naturresurshantering 
Sidas partners inom målområdet, som gränsar mellan utveckling och humanitärt 
(nexus), bedöms som erfarna genom att de verkat i vissa talibanstyrda områden 
tidigare och därmed redan är erkända, respekterade och efterfrågade att fortsätta 
sin verksamhet.  Svårigheten ligger i att navigera hur kontakt mot den nationella 
regeringsnivån kan ske. ”Stay and deliver” gäller för allt humanitärt arbete.  
Viss försening kan uppstå i implementering. Det finns stora behov av att skala upp 
den humanitära ansatsen med anledning av ökade akuta behov, inte minst rörande 
matosäkerhet. I dagens läge bedöms att ytterligare en insats kommer att inledas 
inom detta område under hösten.   

ARTF 

Utbetalningar har avbrutits för alla WBG-verksamheter, inklusive de som 
finansieras genom ARTF. Banken försöker nu bedöma den nya situationen. 
Konsultationer kommer att ske med fondens givare i närtid.  
 
Bankens team har fått rapporter från ”a variety of local jurisdictions” om att det 
finns intresse för att se program fortsätta. Projektpersonal har till exempel fått 
tillgång till sina kontor. Den firma som genomför tredjepartsuppföljning gjorde 
platsbesök fram till 14 augusti, men nu kommer övervakningsaktiviteterna att 
upphöra, åtminstone för tillfället. De program som levererar tjänster (såsom till 
exempel hälsovård) är utformade på ett sätt som gör det möjligt för programmen 
att fortsätta leverera under de nuvarande säkerhetsförhållandena, men detta skulle 
naturligtvis först kräva lösning av ett antal juridiska och politiska frågor.  
Bankens team räknar med att dessa frågor kommer att vara i fokus för 
diskussioner under de kommande veckorna när de omedelbara prioriteringarna 
(personalsäkerhet och evakuering) har kunnat omhändertagas. Bankens ARTF 
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team kommer att informera WBG:s styrelse om situationen i Afghanistan snarast 
och ARTFs Strategy Group där Sida medverkar förväntas mötas i närtid för att 
diskutera läget och framtiden för ARTF.  
 
Vilka former ett eventuellt fortsatt engagemang skulle ske är således en utestående 
fråga. En möjlighet är att ARTF avvecklas helt och att en ny fondkonstruktion 
etableras som då uteslutande arbetar via oberoende genomförare.  
 
Sida har i nuläget inga utestående avtalade utbetalningar till ARTF. Sverige har 
inte heller gjort några utbetalningar till Världsbanken avseende aktiviteter 2021. 
Sida hade planerat att avtala och betala ut 448 MSEK i år, vilket utgör 50 procent 
av Afghanistananslaget. 

Slutsatser 

I nuläget är osäkerheten kring det nya styret i Afghanistan det största hindret för 
en adekvat analys, planering och översyn av portföljens genomförbarhet, inklusive 
av stödet till ARTF. Allt eftersom ny information tillgängliggörs kommer Sida att 
fortsätta sin nära dialog med andra givare samt partners, utifrån ett ”do-no-harm”-
perspektiv. Med största sannolikhet kommer arbetsmetoderna för ett antal projekt, 
och i viss utsträckning även de avtalade målformuleringarna, att anpassas. Även 
budgetar kommer behöva ses över, och Sida förutser reducerade kostnader inom 
vissa områden men ökade behov av finansiering för till exempel 
säkerhetskostnader. Det är även sannolikt att Sida måste ta ställning till om vissa 
av insatserna till viss del eller helt kan genomföras på distans från andra länder i 
regionen.  

Sida bedömer att ökat stöd bör utgå till organisationer som kan erbjuda livlinor ut 
ur landet för t.ex. journalister och MR-försvarare.  Det är tydligt att det afghanska 
civilsamhället den senaste perioden har erfarit enorm press och oro. Kontakt 
upprätthålls med alla partners som uttrycker stor oro och rädsla över sin situation. 
En del personal har blivit uppsökta av talibaner och ett flertal har försökt ”gå 
under jord”. Några individer har skickat förfrågningar om hjälp för evakuering till 
Sida och EU, och vissa CSOs har bett om ytterligare finansiellt stöd för 
säkerhetskostnader. Afghanska partners har även utryckt oro över att givare nu 
ska avveckla stöd och överge Afghanistans folk och sina afghanska partners.  

Trots detta har partners fortsatt sitt arbete parallellt med ansträngningar för att 
sätta personal och projektdeltagare i olika provinser i säkerhet allt eftersom 
talibanerna tagit över kontrollen. Sida bedömer att det finns god kapacitet hos 
flera partners att anpassa sitt arbete och bedriva verksamhet i en mycket svår 
kontext. Det blir viktigt att analysera strategins implementering utifrån 
genomförandekapacitet hos partners. Det är sannolikt att samarbete med FN-
familjen kan komma att spela en större roll.  
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Rapporter gällande kvinnliga medarbetares möjlighet att fortsätta verka tycks bero 
på provins. Kvinnlig NGO -personal är inom vissa områden begränsad från att 
arbeta eller kan endast arbeta i sällskap av en Mahram. I områden som Herat finns 
det rapporter om att kvinnor skickas hem från arbete eller universitet. Flera av 
Sidas samarbetspartners är beroende av kvinnlig personal för sin verksamhet. 
Detta kan påverka genomförandekapacitet.  

Eftersom landets banker är stängda råder just nu även osäkerhet kring hur 
individer och organisationer ska kunna komma åt finansiella medel för löner, 
utlägg, löpande kostnader och kostnader för säkerhetsåtgärder.  

Sida gör bedömningen att en omallokering av medel från ASIEN-anslaget 
(Afghanistan), förslagsvis till det humanitära anslaget, kommer att aktualiseras i 
närtid. Exakt belopp kommer att kommuniceras så snart en mer exakt finansiell 
analys kan genomföras.  

I avvaktan på att läget klarnar, och eventuella beslut av Sveriges regering, 
tillämpar Sida följande förhållningssätt, inom ramen för gällande strategi:   

i) Insatser, eller komponenter i insatser, som innebär resursöverföringar till det 
nya de-facto styret i Kabul, vare sig direkt eller via andra aktörer, avbryts. Inga 
nya beslut fattas heller som medger sådan resursöverföring. 
ii) Insatser, eller komponenter i insatser, som syftar till att stärka kapaciteten hos 
det nya de-facto styret avbryts på motsvarande sätt, i dialog med 
genomförandepartners. 
iii) Detta innebär dock inte att alla kontaktytor stängs mot företrädare för det nya 
styret. Aktiviteter som syftar till påverkan, ansvarsutkrävande och fredsbyggande 
kan genomföras även om de sker riktat till, eller i samarbete med, statliga aktörer, 
när det faller inom ramen för strategins mål. Likaså kontakter för att utverka 
tillstånd och säkerställa nödvändig samordning för att möjliggöra oberoende 
aktörers verksamhet. 
iv) Sida kommer att finansiera och aktivera de instrument som står till buds för att 
stärka samarbetsparters säkerhetsarrangemang för hotad personal. 
v) Inget nytt avtal ingås med Världsbanken/ARTF men vi förblir aktiva i dialogen 
med banken och övriga givare.  
vi) Vi stärker våra kontaktytor mot FN-systemet. 
vii) Sida kommer att fortsätta en intensiv dialog med partners under den 
kommande perioden om förutsättningarna för deras fortsatta verksamhet. När 
utbetalningsläget ytterligare klarnat förutses att Sida inkommer med ett förslag om 
omallokering från anslagspost Asien, förslagsvis till det humanitära anslaget.    
 
 


