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Resultat 2017–2021
I denna bilaga presenteras ett axplock av resultat som SMR:s CIVSAM-stöd har
bidragit till under 2017–2021. Vi vill i bilagan illustrera pluralism och mångfald
av resultat gällande framgångar, misslyckanden och lärdomar. Alla
medlemsorganisationer som ingått i vidareförmedlingen omnämns i bilagan och
resultaten är sorterade under våra nio delmål. De flesta insatser bidrar till flera av
delmålen, men i denna bilaga görs ett urval för att inte nämna samma insats,
medlemsorganisation, samarbetspartner eller land flera gånger.

1. Ett hållbart, rättvist, fredligt, jämställt och
demokratiskt samhälle där de mänskliga
rättigheterna respekteras, skyddas och
uppfylls
1.1. Påverkan på lagar och andra politiska beslut samt
myndigheters implementering av dessa
KFUM:s program 18:005 om rättvisa för ungdomar har lett till att domstolar i
Senegal för första gången använde en lag om alternativa straff vilket gjorde det
möjligt att döma människor till samhällsarbete (och liknande) istället för
fängelse. KFUM:s påverkansarbete ledde också till förbättrade förutsättningar för
psykisk och fysisk hälsa för ungdomar i konflikt med lagen i Togo, Madagaskar
och Senegal. Till exempel finns nu grundläggande sjukvård tillgängligt för
interner i alla togolesiska fängelser sedan mars 2020. KFUM bidrog också till att
inrätta en procedur i Togo som tillåter alla individer, inklusive interner, att
stämma staten när deras rättigheter kränks.
Lepramissionens insats 18:004 har lett till att den federala regeringen i
Nigeria har ratificerat en rättslig Act against Discrimination of persons with
disability. Även staterna Kogi och Kwara har skrivit under en Disability rights
Law, vilket innebär att det nu finns en rättslig grund i dessa stater att kräva
fullständiga rättigheter för personer som lever med funktionsnedsättning. Lagen
är ett tydligt resultat från gemensamt påverkansarbete med andra MRorganisationer gentemot beslutsfattare och relevanta statliga organ. Staterna
Kogi, Kwara och FCT har även antagit FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Påverkansarbete har bedrivits i fem stater
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och de övriga två, Kebbi och Sokoto, har liknande framsteg ännu ej skett, men
arbetet fortsätter i Lepramissionens efterföljande insats 21:002.
Evangeliska Frikyrkans insats 17:017 i Nepal har bidragit till att betydligt
förbättra system för medborgarinflytande och ansvarsutkrävande hos lokala
myndigheter. Dessa förbättringar inom styrning, planering och uppföljning har
lett till ökad kvalitet, tillgänglighet och relevans i de lokala myndigheternas
arbete och service. Insatsen har fokuserat på ökat inflytande för kvinnogrupper
och barnklubbar och flera deltagare, både kvinnor och barn, vittnar om att deras
röst blir hörd av lokala myndigheter och att de nu deltar och ställer frågor i
offentliga möten och planeringsprocesser.
Kristna Fredsrörelsens (KrF) program 17:101 har tillsammans med andra
aktörer avslöjat flera fall av maktmissbruk i Sydsudan. Insatsen har bidragit till
att Ministry of Petroleum and Mining beordrade en miljörevision för att minska
föroreningarna i oljerika Upper Nile-regionen med syfte att säkerställa att miljö,
djurliv och människors liv skyddas från föroreningar och miljörelaterade faror.
Myndigheter har även vidtagit åtgärder för att säkerställa teknisk kompetens i
arbetet att minska översvämningar i Bor-regionen. Tidigare ledde bristande
kompetens till felaktiga åtgärder och allvarliga översvämningar, vilka nu har
minskat drastiskt. Kampanjen #GurushWen? (Var är pengarna?), som startades
av en av KrF:s samarbetspartner i Sydsudan 2019, har lett till avslöjanden om
korruption inom flera myndigheter. I maj 2021 deklarerade en högt uppsatt
tjänsteperson att vissa statliga intäkter nu har tredubblats till följd av kampanjen.
Två av Skandinaviska Barnmissionens insatser, 17:406 och 18:402,
hade insatsmål som relaterade till påverkan på lagar och politiska beslut gällande
miljö och resiliens i Kenya. Även om inga tydliga resultat har rapporterats
gällande detta har insatserna lett till en ökad mobilisering av civilsamhället
gällande resiliens, Sendai framework for Disaster risk reduction och
implementering av klimatförbättrande åtgärder på regional och lokal nivå.
Gällande insats 17:406 skulle ett påverkansarbetet genomföras i slutet på
projektet, när organisationen hade samlat på sig tillräckligt många goda exempel
och ny kunskap. Tyvärr gjorde ett avvikelseärende att insatsen avbröts i förtid.
Erfarenheterna från 18:402 har tagits vidare i en uppföljande insats, 21:402, där
samarbetspartner nu deltar i ett high-level forum för att ta fram en nationell
strategi för Disaster risk management.

1.2. Förändrade attityder och beteenden i samhället
Equmeniakyrkans insats 18:009 har lett till flera typer attityd- och
beteendeförändringar i samhällen i delstaten Maharashtra i Indien. Insatsen har
syftat till att minska diskrimineringen av daliter genom självhjälpsgrupper. Nu
tar kvinnor från högre kast hjälp av dalitiska kvinnor gällande odling och
inkomstbringande aktiviteter. Daliter är välkomna till templet för att be och bjuds
in till äktenskapsceremonier. De behöver inte ta med sig egen tallrik till
matutdelningen och de kan hämta vatten ifrån alla brunnar. Kvinnornas
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mobilisering och medvetandehöjning om miljöproblem har också lett till
plantering av träd längs vägkanter, anläggning av köksträdgårdar och
komposteringskärl och byggandet av toaletter för att förbättra sanitet i närmiljön.
Även attityder kring kvinnans ställning i samhället och barnäktenskap har
förändrats och fler kvinnor deltar i beslutsprocesser och fler flickor går nu i
skolan istället för att giftas bort.
Kväkarhjälpens insats 18:001 i Bangladesh har bidragit till förändrade
attityder gentemot flickor, personer som lever med hiv och aids, och personer
som lever med funktionsnedsättning. Informationsspridning och
medvetandehöjande kampanjer har lett till att betydligt fler flickor än tidigare går
i skolan, stigma kring HIV har minskat och familjer ser inte längre sina barns
funktionsnedsättning som en förbannelse. Till exempel har inkluderingen av barn
med funktionsnedsättning ökat med 15 % i grundskolan och nästan alla barn med
funktionsnedsättning inom målgruppen är registrerade hos myndigheterna för
att få tillgång till välfärdstjänster och service.
Folk och Språks program 17:018 har lett till attityd- och
beteendeförändringar gällande både jämställdhet och miljö och klimat. I
insatsens alfabetiseringsklasser har deltagarna i Togo, Tchad och Kamerun
använt läromaterial om kvinnors rättigheter och miljö- och klimatfrågor. De
flesta samarbetspartner implementerar sin verksamhet på landsbygden och
insatsen har lett till att fler flickor går i skolan, fler kvinnor innehar ledande
positioner och fler deltagare värnar om och förvaltar naturen. Insatsen har
bidragit till positiva attityder till att återplantera skog och till att sluta avverka
och bränna skog och buskar i jordbruket.
Skandinaviska Barnmissionens insats 16:007 i Uganda har bidragit till att
deltagare i entreprenörskapsprogrammet har minskad acceptans för korruption
och nu värderar hårt arbete, integritet och öppenhet istället. Deltagarna upplever
sig som aktörer i sina egna liv istället för att invänta hjälp eller anställning från
annat håll och kvinnors ökade ekonomiska självständighet har minskat våld i
nära relationer. Dessa resultat baseras främst på observationer och inte på
externa verifikationer. I planering av nya insatser har samarbetspartnern beslutat
att använda Outcome mapping och Outcome harvesting som resultatmetod för
att bättre följa upp och verifiera just attityd- och beteendeförändringar.
Equmeniakyrkans insats 17:009 i Pakistan har bidragit till fredligare
attityder mellan religiösa grupper. Religiösa och politiska ledare har deltagit i
fredskommittéer och löst minst 40% av de uppmärksammade socialt och religiös
drivna konflikterna i implementeringsområdet. Färre fall av hets mot folkgrupp
har rapporterats till följd av positiva initiativ där bland annat ungdomar från
olika trosgemenskaper har deltagit i idrottsevents och lärt känna varandra.
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1.3. Ökad tillit och interaktion mellan olika samhällsgrupper
Life and Peace institutes (LPI) fredsfrämjande insatser 16:021 i Etiopien,
16:022 i Sudan och 16:023 i Kenya har bidragit till ökad tillit och interaktion
mellan olika samhällsgrupper genom metoden Sustained Dialogue där ungdomar
och universitetsstudenter från olika samhällsgrupper möts. Totalt deltog ca 3500
rättighetsbärare i de tre länderna under 2016–2018. I Etiopien ökade tilliten till
andra mest hos kvinnor och i Kenya vittnar deltagare om att de nu pratar mer
öppet med varandra när de insett att de har mer gemensamt än de först trodde.
Goda resultat i insatserna ledde till en ny gemensam insats för de tre länderna,
19:017. Även den har bidragit till ökad tillit och inkludering och minskat sociala
spänningar i de deltagande samhällena. LPI:s erfarenheter från dessa insatser har
även stärkt resiliensinsatserna 21:401 och 21:402 i Kenya vilka leds av
Skandinaviska Barnmissionen.
Lepramissionens insats 18:002 i DR Congo har bidragit till ökad interaktion
mellan olika samhällsgrupper. Andelen män som är villiga att involvera sina fruar
i beslutfattande gällande exempelvis försörjning, sparande och barnens giftermål
har ökat från 24 % till 97 %. Insatsen mötte dock initialt starkt motstånd från
vissa grupper av män och från religiösa ledare. Detta motstånd hanterades genom
att bjuda in män som stod bakom projektets idé och filosofi att förklara
fördelarna och mervärdet av kvinnors rättigheter och delaktighet och efter
utbildningar i genus och jämställdhet så gick katolska kyrkan, protestantiska
kyrkan och adventistsamfundet ihop för att mildra motståndet. Även
samfundsdrivna skolor blev engagerade i medvetandegörande aktiviteter. Våld i
nära relationer bedömdes vara en av de största konflikterna i
implementeringsområdena, särskilt om männen var beroende av alkohol och
droger. Med hjälp av dessa medvetandehöjande aktiviteter och diskussioner har
våldet minskat i de deltagande samhällena.
Equmeniakyrkan insats 18:007 i Thailand har bidragit till ökad tillit mellan
stat och medborgare. Tidigare försvårade dåliga relationer mellan jordbrukare i
höglandet och skogsförvaltande myndigheter ett miljömässigt och socialt hållbart
jordbruk. Jordbrukarna var rädda för bestraffning och förstod inte
myndigheternas policyer och miljöfrämjande åtgärder, och personal på
myndigheterna var oroliga för att personligen skadas om de krävde nödvändig
förändring hos jordbrukarna. Under insatsen har dialog och utbildande
aktiviteter förts, vilket har lett till att jordbrukare från de sex deltagande byarna,
samt några angränsade byar, har erhållit formella tillstånd att bruka den mark
och skog de tidigare brukat i generationer men nu på ett mer miljömässigt
hållbart sätt. Jordbrukarna är nu mer säkra i sitt brukande av marken och
missförstånden mellan de två parterna har retts ut. Insatsen har även stärkt
tilliten mellan olika byar då reglerna för vad som är tillåtet och otillåtet har
förtydligats, exempelvis har otillåten skogsavverkning minskat.
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2. Organisationer som är starka
förändringsaktörer med legitimitet och
förmåga att arbeta rättighetsbaserat för en
hållbar samhällsutveckling.
2.1. Ökad organisering
ADRA:s insats 18:401 i Bangladesh har bidragit till ökad organisering på flera
samhällsarenor, såsom katastrofhanteringskommittéer, facklig verksamhet, och
grupper för privat sparande. Flera av dessa grupper var etablerade även tidigare,
men insatsen har bidragit till ökat gräsrotsperspektiv och jämställdhet inom
grupperna. Exempelvis har 1000 kvinnor organiserat sig i 40 Disaster Resilience
Groups, och utbildningar har hållits för att stärka deltagarnas inflytande och
påverkan.
Frälsningsarméns insats 17:002 i Malawi har lett till uppstart och stärkande
av 24 så kallade Village Savings and Loans Associations (VSLA), och efterfrågan
att delta i grupperna var högre än förväntat. 600 personer tränades i VSLA
metoden och de flesta fortsatte att delta även efter projektets slut. Insatsen har
också bidragit till att deltagarna har fått goda kunskaper i gruppdynamik och
grupprocesser.
Skandinaviska Barnmissionens insats 17:406 i Kenya har lett till ökad
organisering av jordbrukare i producentgrupper. Producentgrupper och
föreningar har gjort att jordbrukarna har ökat och diversifierat sin produktion
och fått tillgång till större marknader genom exempelvis samarbete med
grönsaksexportörer. Det har i sin tur lett till högre inkomster och en högre
levnadsstandard för deltagarna.
Läkarmissionens insats 18:013 i Guatemala har organiserat rättighetsbärare
från ursprungsbefolkning att utföra sociala revisioner av lokala
skyldighetsbärares åtaganden och arbete. De sociala revisionerna är främst
fokuserat på utbildning och hälsa och lett till att flera rättigheter har utkrävts och
lokala myndigheter har i viss utsträckning agerat på brister som revisionerna har
belyst. Goda resultat från insatsen har lett till att den efterföljande insatsen,
21:014, fokuserar än mer på komponenten av social revision och aktivt
medborgardeltagande.
KFUM:s insats 18:006 i Ukraina och ytterligare ett land i Östeuropa har stärkt
ungdomars organisering inom de egna samarbetspartnerna. Ungdomar innehar
nu de flesta förtroendevalda positioner i de 15 lokala och de två nationella
föreningarnas styrelser. De lokala föreningarna har utvecklat strategiska planer
och genomfört miniprojekt vilket har ökat kapacitet, transparens, ungdomars
deltagande och en positiv kulturförändring inom de nationella föreningarna,
samt ökat YMCA:s synlighet och lett till fler samarbeten med andra aktörer.
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Skandinaviska Barnmissionens insats 17:012 i Kenya har lett till
förbättrad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa för 6000 ungdomar genom
att organisera deltagare inom redan existerande grupper och plattformar,
exempelvis i Youth empowerment centers, Jiinue platforms for business
development and savings, och inom egenstartade så kallade ”SEAL-klubbar”
etablerade i skolor och universitet.

2.2. Stärkt kapacitet hos organisationer i det civila samhället
att agera
Erikshjälpens program 16:102 i Mali, Burkina Faso, Benin, Kenya, Uganda,
Kambodja, Myanmar och Bangladesh har bidragit till stärkt kapacitet hos
samarbetspartner gällande barns rättigheter, skydd och deltagande, uppföljning
och utvärdering, outcome mapping och outcome harvesting, projektdesign, Core
Humanitarian Standard, genusanalys och konflikkänslighet. I Kambodja har
denna stärkta kapacitet lett till att samarbetspartner har deltagit aktivt i nätverk
som tillsammans med myndigheter har utvecklat lagar, policyer och strategiska
planer för att förbättra system och kvalitet i den allmänna
grundskoleutbildningen. Bland annat har en policy för Child protection in
Schools antagits och implementerats.
PMU:s globala program 18:100 har på ett systematiskt sätt bidragit till
samarbetspartners stärkta kapacitet inom administration, tematik, intern
styrning och kontroll och strategiskt arbetssätt. Under perioden har PMU
genomfört utbildningar för projektledning och beslutsfattare hos alla partner,
samt avtalsrevisioner som utformas för såväl uppföljning/kontroll som
kapacitetsutveckling och lärande. PMU har gjort regelbundna risk- och
kapacitetsbedömningar av partner för att kunna hitta budgetnivåer och
kapacitetsstärkning anpassade efter varje partner. PMU:s regionkontor har
säkerställt att varje projektbudget har medel till lokal kapacitetsutveckling och till
lokal extern utvärdering inkluderats, vilket bidragit till samarbetspartners
lärande och utveckling. Analys av de risk- och kapacitetsbedömningar som PMU
har gjort har sedan legat till grund för bland annat de tematiska globala och/eller
regionala insatser som nu genomförs under pågående period 2020–2023.
Skandinaviska Barnmissionens insats 19:304 har bidragit till stärkt
kapacitet hos fyra partnerorganisationer i Uganda (2), Nigeria (1) och Etiopien
(1). Fokus för aktiviteterna har föregåtts av en organisationsbedömning och
kapacitetsutvecklingsplan. Insatsen illustrerar på ett bra sätt att
kapacitetsstärkande arbete behöver vara både riktade punktinsatser och ett
ständigt pågående arbete. Alla samarbetspartner ökade sin score i
bedömningsverktyget inom de områden som insatsen riktades mot, men vissa
partner tappade i sin totala score för att andra kapacitetsområden blev
nedprioriterade. Samarbetspartners stärkta kapacitet har även lett till nya
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finansieringskällor, aktivt deltagande i utveckling av strategiska planer,
organisatoriskt självförtroende, och tydliga förbättringar i kvalitet av ansökningar
och rapporter. Den uppföljande insatsen, 21:100, har inkluderat fler
samarbetspartner och mer lärande och erfarenhetsutbyte mellan deltagande
organisationer.
MAF:s värdehöjande insats 19:305 i Kenya har bidragit till stärkt kapacitet
hos två samarbetspartner genom att kartlägga kapacitetsbehov för att möjliggöra
en längre framtida insats. Fokus för insatsen var att stärka det lokala ägarskapet
och ett rättighetsbaserat arbetssätt med hjälp av en konsult. Efter insatsens slut
tog Skandinaviska Barnmissionen över ansvaret och nu ingår de två
samarbetspartnerna i deras kapacitetsutvecklingsprogram 21:100.
Ankarstiftelsens insats 18:394 i Colombia har bidragit till att stärka
samarbetspartners kapacitet genom att ta fram flera viktiga policyer, manualer
och rutiner för att arbeta mer systematiskt. Insatsen har även gett en bra grund
för en förbättrad arbetsmiljö och tydlighet i personalfrågor, samt förbättrat
internkommunikation.
Evangliska Östasienmissionens insats 17:391 i Kina har bidragit till stärkt
kapacitet för samarbetspartner inom projektledning, volontärkurser och
utvecklingssamarbete. Av olika anledningar ledde tyvärr inte insatsen till en
uppföljande flerårig ansökan.

2.3. Stärkt samarbete mellan organisationer i det civila
samhället och/eller mellan dessa och andra aktörer
Evangeliska Frikyrkans (EFK) regionala program 16:012 och 16:013 i
Laos, Nepal, Thailand, Indien och Kambodja har bidragit till stärkta samarbeten
och nätverk mellan olika aktörer. Samarbetet mellan deltagande
samarbetspartner har stärkts genom gemensamt lärande och rundabordssamtal.
I Bangladesh har samarbetspartner fokuserat på att knyta samman
rättighetsinnehavare, civilsamhälle och skyldighetsbärare för att tillsammans
agera för barns rättigheter och säkerhet. Bland annat har rättsväsende och flera
departement inom regeringen involverats, såsom Ministry of Women and Child
Affair, Youth Development & Social Welfare department. I Kambodja har en
koalition för arbete mot trafficking och våld mot kvinnor formats tillsammans
med andra NGO:er.
ADRA:s program 16:101 i regionalt södra Afrika, Malawi, Burkina Faso, Mali,
Togo, Uganda och Bangladesh har bidragit till stärkt samarbete mellan sina tio
samarbetspartners genom organisationsutveckling och gemensamma seminarier.
De har under programmet även ökat samarbete med andra aktörer på lokal,
nationell och global nivå, till exempel har ADRA stöttat och format flera
föreningar av community-based organisations (CBO:er). Flera samarbetspartner
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har gått med i nätverket Global Network of Civil Society Organisations for
Disaster Reduction (GNDR) och ADRA Sverige deltog tillsammans med ADRA
Mali och SMR i UNDRR-ledda Global Platform i Genève 2019. Dessa nätverk har
bland annat stärkt ADRA:s kapacitet och fokus inom påverkansarbete,
lokaliseringsagendan och riskanalys och riskbedömning.
Frälsningsarméns insatser, 16:024, 17:002 och 19:001, i Malawi har
stärkt dialogen med skyldighetsbärare och myndigheter på olika samhällsnivåer.
Dialogen fungerar bra när Frälsningsarmén bidrar till leveransen av olika typer
av samhällsservice, till exempel tillgång till rent vatten, eller utbildning och stöd
för hållbara jordbruksmetoder, men dialogen nedprioriteras i samband med
insatsens slut. I utvärderingen av 17:002 uppmärksammades till exempel att
skyldighetsbärare hade slutat att besöka insatsområdet och ta sitt ansvar för
implementeringen av berörda nationella strategier. Därför har Frälsningsarmén
de senaste åren fokuserat mer på att stärka samarbetet mellan olika
civilsamhällesaktörer, för att bidra till mer långsiktigt hållbara resultat på
samhällsnivå. Exempelvis har en plattform av CSO:er startat i regionen Karonga
där Frälsningsarmén har lyft frågor om projektledning och genustransformativt
arbetssätt.
Svenska Bibelsällskapets insats 16:032 i Togo har bidragit till ett ökat
samarbete mellan olika civilsamhällesaktörer genom att etablera ett nätverk med
kyrkor av bred ekumenisk bas och NGO:er med fokus på familjeplanering och
HIV och Aids. Samarbetspartner har väl koordinerat nätverket och harmoniserat
arbetet med nationella strategier. Nätverket saknar ett tydligt påverkansfokus,
men har på ett långsiktigt och relevant sätt bidragit till insatsens mål om att bistå
kyrkor att minska stigma och diskriminering av personer som lever med hiv och
aids. Nätverket ger ett större räckvidd av det metodmaterial som
samarbetspartner använder, vilket kombinerar bibliska berättelser, lokala
erfarenheter och evidensbaserad information.

3. Stärkt egenmakt och goda förutsättningar för
människor att själva förändra sina villkor
3.1. Ökad medvetenhet om och/eller förmåga hos utsatta
människor att använda, försvara och utkräva sina
rättigheter
Kväkarhjälpens insats 18:001 i Bangladesh har bidragit till stärkt aktivism
och deltagande i kampanjer och kommittéer för Stop Gender Based Violence.
Rättighetsinnehavare och Community based organisations har i dessa kampanjer
och kommittéer medvetandegjorts om mänskliga rättigheter, våld mot kvinnor
och rättighetskränkningar. Samarbetspartnern har även organiserat
skolkommittéer i förskolor där föräldrar ingår. I dessa har föräldrar till barn med
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funktionsnedsättning fått utbildning så att de själva kan utkräva ansvar från
myndigheter. Även självhjälpsgrupper för personer med funktionsnedsättning
har bildats.
Lepramissionens insatser 16:011 och 18:003 i Indien har bidragit till en
ökad förmåga hos kvinnor i målgruppen att använda och utkräva sina rättigheter.
Bland annat har rättighetsinnehavare tagit totalt 123 initiativ för att
uppmärksamma ojämlikhet rörande jämställdhet, försörjningsmöjligheter och
hälsovård, och nästan 5000 kvinnor har nu öppnat sparkonton i sina egna namn.
Kvinnor och män från utsatta grupper deltar nu i större utsträckning i
Community Groups än tidigare och deras dialog och ansvarsutkrävande av
traditionella ledare och myndigheter har stärkts inom insatserna.
Equmeniakyrkans insatser 15:001 och 18:010 i DR Kongo har bidragit till
ökad medvetenhet hos rättighetsinnehavare om mänskliga rättigheter och deras
möjligheter att utkräva dessa i olika forum, bland annat i offentliga talarstolar.
Statliga institutioner har också fått ökad kunskap och kapacitet att leva upp till
sina skyldigheter och tillgodose rättighetsinnehavares mänskliga rättigheter,
samt bidra till stärkandet av ett gott förvaltarskap lokalt. Genom de offentliga
talarstolarna har lärare straffats för att de har lovat bättre betyg mot betalning i
form av sexuella tjänster (sextortion). Våldtäkter och godtyckliga arresteringar
har avslöjats och bestraffats, liksom ett flertal andra fall av korruption. För att
ytterligare stärka ansvarsutkrävande har uppföljningskommittéer etablerats i
anslutning till de offentliga talarstolarna. Dessa kommittéer har i uppgift att följa
upp beslut i samband med offentliga talarstolar för att se att förändring faktiskt
sker och åtgärder vidtas.
Kristna Fredsrörelsens program 17:101 i Guatemala, Colombia, Mexiko och
Sydsudan har lett till att medföljda människorättsförsvarare (organisationer och
individer) har vågat utvidga sitt arbete och stärkt sina system för icke-våldslig
förmåga att skydda sig själva. Samtliga samarbetsparter har i programmet även

fått ökad kapacitet vad gäller att driva rättighetsutkrävande processer. Framstegen
har lett till ökad synlighet och därmed fler hot om våld, men dessa hot har inte
realiserats, vilket är ett mycket positivt resultat i sig.
Sveriges Kristna Råds (SKR) insats 20:020 i Israel och Palestina kunde på
grund av restriktioner i internationellt resande under Covid-19 pandemin inte
uppnå förväntade resultat gällande internationell medföljning av individer och
civilsamhällesorganisationer. På grund av frånvaro av internationella följeslagare
kunde inte utsatta grupper använda och försvara sina rättigheter. Detta faktum
har kommunicerats i olika internationella påverkanskampanjer, såsom the Olive
Harvest Initiative. Restriktionerna ledde därmed till att stärka samarbetspartners
påverkansarbete, men har bara gynnat lokala civilsamhällesorganisationer
indirekt. SKR drar slutsatsen att internationellt påverkansarbete är viktigt som
ett komplement, men kan inte ersätta internationell medföljning och närvaro av
internationella följeslagare.
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3.2. Ökade möjligheter för utsatta människor att själva
påverka sin situation
KFUM:s insats 18:006 i Ukraina och ytterligare ett land i Östeuropa har
bidragit till att över 1000 ungdomar och unga ledare har fått kunskap om
civilsamhälles- och rättighetsfrågor och många av dem har även stärkt och
inspirerat andra. 45 utbildade unga ledare nådde över 1200 jämlikar i olika
online och of-line-event. 418 unga ledare blev utbildade på nationell nivå inom
organisationerna och ytterligare 374 på lokal nivå. Av de ungdomar som deltog i
arbetsmarknadsträffar och liknande uppgav 85 % att deras anställningsbarhet
ökade.
Läkarmissionens insats 17:003 i Uganda har på flera sätt bidragit till att
utsatta människor kan påverka sin situation. Insatsen har bidragit till att
myndigheter infört begränsningar i alkoholförsäljning och över 6000 skolelever
har medvetandegjorts i alkoholens skadeverkningar och sedan använt sin
kunskap för att påverka andra. Information från lokala rådslag visar att
alkoholrelaterad brottslighet minskade från 207 fall under 2017 till endast 11 fall
under 2019. Insatsen har även lett till ökad inkomst i flera deltagande hushåll,
bland annat genom förändrade produktionsmetoder, startkapital och deltagande
i spargrupper. Medvetandehöjande workshops har också gjort att 16:100
personer har fått kunskap om rättigheter och ansvar och dialogen med lokala
ledare om samhällsservice och utvecklingsplaner har stärkts.
ADRA:s program 16:101 i regionalt södra Afrika, Malawi, Burkina Faso, Mali,
Togo, Uganda och Bangladesh har bidragit till att 659 community based groups
har skapats och är aktiva. Grupperna har fokuserat på läskunnighet, hälsa och
inkomstgenererande aktiviteter vilket har lett till att sårbara grupper har fått
ökade möjligheter att själva påverka sina levnadsvillkor. Totalt deltog 249 296
personer i programmet, varav 110 174 kvinnor och 42 305 barn och ungdomar.
Vissa grupper genererade gemensam inkomst vilket till exempel i Eswatini
användes för att ta hand om föräldralösa barn och betala deras skolavgifter.
Svenska alliansmissionens mindre insatser 16:030 och 16:392 i
Zimbabwe har haft svårt att nå förväntade resultat. Organisatoriska utmaningar
och bristande kommunikation gjorde att färre personer deltog i workshops och
utvärderingar än planerat. Även om resultaten hade kunnat vara bättre så var de
personer som deltog i insatsen engagerade och insatsen har lett till att kvinnor
har fått olika ledarskapsroller i byarna och att kvinnor har fått praktisk kunskap i
att bygga toaletter.
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3.3 Förbättrade livsvillkor för utsatta människor
Operation Mercys insats 17:016 i Afghanistan bidragit till förbättrad
vattenkvalitet, sanitet och hygien i implementeringsområdena. Totalt utbildades
272 kvinnor och 80 män i WaSH-frågor, vilket ledde till färre fall av diarré, bättre
metoder för vattenrening och sanitet, och ökad kunskap om menstruation och
minskat stigma för kvinnor och flickor under menstruationen.
Erikshjälpens program 16:102 i Mali, Burkina Faso, Benin, Kenya, Uganda,
Kambodja, Myanmar och Bangladesh har bidragit till barns ökade deltagande i
samhället och därmed förbättrade livsvillkor för många barn och ungdomar. I
Mali lyckades till exempel organiserade barnklubbar att få elever som hoppat av
skolan att återgå och en skola slutade med barnaga efter en barnklubbs
påverkansarbete. En samarbetspartner i Kenya har bidragit till att fler barn går i
skolan minst tre år genom att servera skolmåltider. En annan har ökat
ungdomars kunskap om hälsa och livskunskap. I Burkina Faso bidrog en
samarbetspartner till höjt medvetande om konsekvenserna av tidiga graviditeter.
Till skillnad från tidigare slutför gravida elever nu skolåret och antalet gravida
elever har minskat.
Skandinaviska Barnmissionens insats 16:005 i Kenya har bidragit till
högre inkomster genom entreprenörskaps- och jordbruksaktiviteter. Deltagande
hushåll hade vid insatsens slut råd med minst två mål mat per dag, skolavgifter,
och bättre hälsovård. I vissa områden fanns tecken på att ungdomar var mindre
benägna att involveras i våldsbejakande extremism och radikalisering och de
ungdomar som deltog i hantverksaktiviteter höll sig även borta från brottslighet,
alkohol och droger. Deltagande jordbrukare ökade sin produktion och kunde
ibland anställa fler personer. Utbildningar i ekonomi och bokföring bidrog även
till att hushållen förbättrade sitt sparande och strategiska planering gällande
försäljning och investeringar.

