
Power Africa
- en hållbar energisatsning

EN TIOÅRIG SATSNING
Idag saknar cirka 600 miljoner människor i 
Afrika söder om Sahara tillgång till elektricitet, 
vilket är ett stort hinder för människor att ta 
sig ur fattigdom. Power Africa har som mål att 
fördubbla tillgången till el under de närmaste 
tio åren. 

Det långsiktiga målet med Power Africa är att minska 
fattigdomen i området i takt med att människor får ökad 
tillgång till el. Initiativet har ett hållbart fokus genom 
ökade investeringar i förnybar el såsom sol, vind- och 
vattenkraft. 

Det var i juni 2013 som USA:s president Barack Obama 
 initierade Power Africa. Ett år senare, i augusti 2014 då 
ett toppmöte ägde rum mellan USA och de afrikanska 
 ledarna, engagerade sig Sverige. Sida ska genomföra 
satsningen från Sveriges håll och genom gåvor, lån och 
garantier katalysera en miljard USD fördelat på tio år. 
Sverige är den första bilaterala aktören i initiativet förut-
om USA. Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken 

Viktor Kagande driver ett snickeri Bukoba, Tanzania. När staden fi ck elektrici-
tet tidigt 2014, kunde han och sex av hans kompiser utveckla snickeriet som 
sedan dess anställt fl er och utbildar ungdomar. Tack vare eldrivna verktyg 
kan det som tog dem en vecka tidigare, tillverkas på en dag.

Grace arbetar på barn- och mödravårdskliniken i Ibwera i Tanzania dit 
man också kan komma för att bli vaccinerad. Kliniken har nu fått el som 
bland annat gör att de kan förvara medicin och vacciner på ett säkert sätt 
i ett kylskåp.   

deltar också och samtliga partners ser behovet av att fl er 
aktörer kommer ombord för att nå målet med initiativet 
Power Africa. Att engagera näringslivet samt att stimu-
lera privata och institutionella investeringar är ett sätt att 
effektivisera satsningen.

Sidas roll i Power Africa
För att lyckas nå målet med Power Africa hoppas Sida 
komplettera pågående och planerade insatser inom 
energi området i Afrika. I arbetet samverkar Sida med 
USAID, den amerikanska biståndsmyndigheten. Sida har 
dock en egen plan kopplad till befi ntlig budget och aktu-
ella strategier. Projekten kan handla om satsningar som 
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ökar tillgången till el på landsbygden så att flickor på ett 
säkert sätt kan gå till skolan eller att vacciner kan förva-
ras i rätt temperatur på hälsokliniker på landsbygden. Det 
kan också handla om att ge möjligheter för entreprenörer 
att producera varor och tjänster och därmed skapa pro-
duktiva arbetstillfällen.

I Power Africa utvecklar Sida sitt energisamarbete 
med framför allt Moçambique, Tanzania och Zambia. Det 
tidigare samarbetet med dessa länder har bidragit till att 
fler människor fått tillgång till el, bland annat genom stöd 
till program för landsbygdselektrifiering. Det har också 
bidragit till reformer av länders elmarknader och öppnat 
upp möjligheter för fler aktörer att aktivt delta i kraftpro-
duktion, distribution och decentraliserad försäljning av el. 

Sida identifierar nu projekt där privata och institutionel-
la investerare aktivt kan delta i utbyggnaden och förbätt-
ringarna av dessa länders och även av andra afrikanska 

Sverige beslöt i augusti 2014 att gå med i den stora satsningen 
Power Africa som initierats av USA:s president Barack Obama ett 
år tidigare. 

Sida genomför satsningen från svenskt håll och ska genom  
befintlig biståndsbudget och aktuella strategier stärka plane-
rade och pågående satsningar. 

Den svenska biståndsmyndigheten kommer att bidra med upp till 
1 miljard USD under tio år, genom gåvobistånd, lån och garantier. 

Sida hoppas kunna samarbeta med andra myndigheter i denna 
satsning, samt med näringslivet. Förhoppningen är också att  
mobilisera institutionellt kapital för att stärka insatserna inom 
ramen för Power Africa. 

Kontakt:

Projektledare Bengt Johansson: bengt.johansson@sida.se  
eller Anders Arvidson: anders.arvidson@sida.se
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Sidas energisamarbete med Moçambique har bidragit till att elektrifiera delar av landsbygden. 
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Kontroll av vattenkraftverk i Moçambique.
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länders kraftsektor. Ett viktigt verktyg för att engagera 
privata näringslivet är att se hur Sidas garantier kan möjlig-
göra investeringar för produktion och distribution av el. 


