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1.Ukraina inför
presidentvalet

1.1 Politik
De kommande valen har överskuggat allt under början av 2004, även om
presidentvalskampanjen enligt den nya vallagen är en månad kortare än
förut och börjar formellt i juli. Att den demokratiska oppositionen skulle
ställa upp med Viktor Jusjtjenko blev klart tidigt. Presidentsidan dröjde
med att utnämna Viktor Janukovytj till kandidat, och ända tills tiden för
registrering gick ut visste man inte om president Kutjma skulle använda
sig av den möjlighet som en uttolkning av konstitutionsdomstolen gav
honom att ställa upp för en tredje mandatperiod. Dessutom visade det sig
att oppositionen hade splittrats när också socialistledaren Moroz deklare-
rade sin kandidatur.

Det som har splittrat oppositionen är framför allt frågan om hur en
ändring av konstitutionen bör hanteras. Socialistledaren har valt att liera
sig med presidentsidans försök att skifta maktbalansen från en stark
president till ett starkare parlament, trots att tidpunkten strax före valet
enligt t.ex. Europarådets Venedigkommission är mindre väl vald.

Mycket står på spel i presidentvalen, och misstankarna om att kam-
panjen skulle bli minst lika smutsig som år 1999 bekräftades i den serie
lokala fyllnadsval till parlamentet som kulminerade sent i våras i
Mukatjevo. Inför ögonen på ett stort antal inhemska och utländska
observatörer förfalskades valresultaten till förmån för presidentsidan.
Trots hård kritik från bl.a. Europarådet för ojämlika villkor för kandida-
terna har media i censurbrev uppmanats ignorera Jusjtjenkos kampanj,
att ibland släppa fram Moroz och framförallt rapportera positivt om
Janukovytj, vars kampanj bygger på stora administrativa resurser.

Reformtakten har saktat av och frågetecknen kring Ukrainas EU-
integration är många, även om integrationen finns kvar som ett långsik-
tigt strategiskt mål. Förhandlingarna om Ukrainas anslutning till WTO
fortsätter, men ekonomiminister Chorosjkovskyjs och vice utrikesminister
Tjalyjs avhopp har varit negativa för processen. Samarbetet med NATO
fortsätter utan formella steg mot ytterligare fördjupning.
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1.2 Tillväxt och fattigdom
Den positiva utvecklingen för Ukrainas ekonomi håller i sig för sjätte året
i rad och tillväxtsiffran publicerad i juni var nästan 12%. Valutan har
hållits stabil och inflationen under kontroll. En viss oro finns för överhett-
ning p g a att priserna inom industrin har ökat med 10% sedan årets
början och att tendensen även för matpriserna varit stigande.

Skattereformen från januari innebär en betydande sänkning av både
inkomstskatten för privatpersoner och företagens vinstskatt. Syftet med
reformen är framför allt att få företag och privatpersoner söka sig från
den gråa eller informella sektorn in i den formella ekonomin. Den gråa
sektorn uppskattas till 40% av ekonomin. Reformen har hittills nått satta
intäktsmål. Däremot fortsätter de omfattande problemen med moms-
reformen med negativa följder för investeringsklimatet och relationerna
med Valutafonden.

Budgeten reviderades i juni och har nu ett underskott på 2,3% av
BNP, vilket är mer än Valutafonden rekommenderat. Underskottet har
valkaraktär och beror bland annat på att den uppskjutna höjningen av
minimilönen samt pensionshöjningen genomförs en månad före oktober-
valet. Samtidigt finns oklarheter angående inkomster från privatiseringar
som endast delvis verkar ha inkluderats i budgeten.

Även om den ekonomiska uppgången har börjat minska fattigdomen
är en tredjedel av befolkningen fattiga. En viktig anledning är arbetslös-
heten som i hela landet ligger på 20% men som på landsbygden är
nästan dubbelt så hög. De mest utsatta är arbetslösa kvinnor och deras
barn, familjer med flera små barn, samt ensamma pensionärer utan
möjlighet till odling eller annan tilläggsinkomst.
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2. Givarsamfundet

Nedanstående figur ger en illustration av den rådande storleksordningen
mellan de bilaterala givarna.

Det bilaterala tekniska biståndet till Ukraina 2002–2004
Källa: Ukrainas Ministerium för Ekonomi och Europeisk Integration

USA är fortsatt den enskilt största biståndsgivaren till Ukraina men
aviserar en minskning inför 2005. Genom det breda USAID program-
met och ytterligare en del direkt stöd via den politiska avdelningen på
ambassaden i Kiev har USA haft ett stort inflytande på både Ukraina
och andra givares förutsättningar att arbeta inom vissa sektorer. Domi-
nansen har varit kännbar inom demokratibiståndet, privata sektorn,
jordbruk, energi och media. Kanada arbetar allt mer med det civila
samhället och den stora ukrainska diasporan i Kanada håller volymen för
utvecklingssamarbetet stabil. Däremot är det troligt att Storbritannien
kommer att fasa ut sitt fattigdomsinriktade stöd till Ukraina inom de
närmaste fem–sex åren. Av de övriga bilaterala givarna har Tyskland
renodlat sitt bistånd till att gälla enbart investeringar i energisektorn,
Nederländerna flyttat fokus på sitt stöd på civila samhället och Schweiz
på rättstat, hållbar utveckling och investeringar i den privata sektorn.

Av multilaterala givare är den Europeiska Utvecklingsbanken störst,
medan EU:s Tacis-program är det största tekniska biståndsprogrammet i
Ukraina. Dessa två har sökt närmare samarbete under 2004. För Tacis
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diskuteras nu övergången till den nya europeiska grannskapspolitiken och
hur den konkretiseras i ett samarbetsprogram. Världsbankens land-
program är byggd kring en Programmatic Adjustment Loan med en portfölj
på 15 aktiva insatser. Bland dem finns insatser som rör skatter, vatten och
avloppssystem samt sociala program där Sverige samarbetar med ban-
ken.

Efter en svacka då givarnas samordning saknade systematik har
diskussioner igen förts inom givarkretsen för att hitta former för en
aktivare koordination. Om reformläget tillåter kan resultatet bli t ex
insatser där en liten grupp likasinnade givare arbetar med reformer
utifrån en gemensam sektorsyn. I givargruppen kan ingå förutom Sverige
såväl Världsbanken, EU, Schweiz, Storbritannien som Kanada. Den
ukrainska sidan har ambitionen att låta ekonomiministeriet få en starkare
roll som samordnare, men diskussionen om mandat och resurser är inte
avslutad.
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3.Sidas program i
Ukraina

Arbetet har fortsatt med insatser enligt riktlinjerna i landstrategin för
2002–2004. Samtidigt har ett arbete inletts för att ta fram en ny strategi för
de kommande fyra åren 2005–2008. Som en del av detta strategiarbete har
Sida kartlagt andra givares landprogram i Ukraina, studerat deras arbete
för att bekämpa fattigdomen och analyserat resultaten av de pågående
svenska insatserna. Som ytterligare delar i strategiarbetet har Sida kartlagt
jämställdhetsläget och situationen vad gäller bekämpning av HIV/AIDS.

Nedan sammanfattas kort utvecklingen på de sex verksamhetsområd-
ena gemensam säkerhet, demokratins fördjupning, ekonomisk omvand-
ling, social trygghet, miljö, utbildning och forskning. Bland insatserna för
demokratins fördjupning finns som nytt inslag valstöd inför president-
valen i oktober 2004.

3.1 Gemensam säkerhet
Enligt gällande landstrategi är målet inom migration att få till stånd ett
gränsöverskridande migrationspolitiskt samarbete i syfte att, i enlighet
med internationell lag och praxis, hantera flyktingströmmar vid EU:s
yttre gräns.

Den regionala Söderköpingsprocessen fick 2003 ett sekretariat i Kiev.
Sekretariatet, som finansieras av EU och får stöd från bland annat
svenska Migrationsverket, har inlett sin verksamhet och bidrar till att
göra det regionala utbytet mellan de tio länderna hållbart. Bilateralt har
fortsatt stöd handlat om att bygga upp Ukrainas kapacitet att ta emot
asylsökanden och hantera asylärenden.

Målet för insatser som handlar om icke-spridning av kärnämnen är
att öka den gemensamma säkerheten i närområdet och förebygga vidare
spridning av massförstörelsevapen genom ökad kärnämneskontroll, samt
möjliggörande av uppfyllandet av de krav och åtaganden som åligger
landet genom icke-spridningsavtalet.

De tidigare förbättringarna av det nationella systemet för kontroll av
kärnämnen har kompletterats och underhållits för att hjälpa Ukraina
uppfylla kraven från IAEA. Satsningen på utbildning och informations-
spridning avseende nukleär exportkontroll kom igång i början av 2004
och har tagits väl emot. Den organisation som Sverige hjälpte grunda
1998 för att fungera som ett stöd till lagstiftningsarbetet och som en
utredningsresurs har på senare tid visat förmåga att agera av egen kraft.
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3.2 Demokratins fördjupning
Målet för stödet till demokratins fördjupning är att stärka institutioner
och främja aktivt medborgerligt deltagande och en demokratisk kultur,
inklusive respekt för mänskliga rättigheter. Aktuella områden är lokalt
självstyre, massmedia, jämställdhet, samarbete med enskilda organisatio-
ner, insatser för att stödja mänskliga rättigheter, samt valstöd.

Experimentet med att införa lokalt självstyre i Irpin har haft en
avslutande fas med bland annat ett stort seminarium för att dra lärdomar
av erfarenheterna. På lokalt plan har kontakterna och samarbetet fung-
erat men under rådande politiska förhållanden har projektet inte kunnat
lyfta erfarenheterna till nationell nivå.

Stödet till media genom Media Development Loan Fund och stöd till
journalistutbildning har fortsatt. Insatserna stödjer pluralismen, men
miljön för mediastödet har under senare tid och i synnerhet under
valåret utvecklats negativt med ökande ägarkoncentration i tv-media och
återkommande inslag av censur.

Inom stödet till jämställdhet har en utvärdering pågått av Olga och
Oleg-projekten. Olga syftar till utbildning av kvinnliga politiker och Oleg
till att flytta fokus på män och deras roll i samhället. Som ett inslag i båda
finns bilden av män och kvinnor i media. Därutöver har arbetet fortsatt
inom ramen för Equal Opportunities-projektet med UNDP som genomför-
ande organisation. Projektet har bland annat publicerat en statistisk
genomgång av situationen för kvinnor på olika områden, avsedd att
användas som hjälp i samhällsplanerering.

Samarbetet mellan svenska och ukrainska enskilda organisationer har
ökat. De kontaktmöten som organiserades 2004 i Malmö, Göteborg,
Stockholm och Kiev var välbesökta, och det ökande intresset har resulte-
rat i att permanenta kontaktpunkter planeras i Kiev och Donetsk.
Svenska Institutet har ansvarat för flera teater- och musiksatsningar samt
samhällsrelaterade aktiviteter såsom visningar av filmen Lilja 4ever och
utställningen Design for Every Body som fått stor publik och väckt positiv
uppmärksamhet för sättet att presentera problematiken kring människo-
handel och funktionshinder.

Arbetet som har gjorts för att bygga upp ukrainsk kapacitet för att
minska och motverka just människohandel visar uppmuntrande resultat
jämfört med den i övrigt oroande utvecklingen på rättsområdet. Medve-
tenheten hos riskgrupper har ökat och såväl religiösa samfund som
enskilda organisationer har mobiliserats i kampen.

Valstödet omfattar både utbildning av valförrättare i OSSEs regi, ett
tjugotal valobservatörer för att förebygga valfusk, och systematisk uppfölj-
ning och publicering av ett par centrala ämnen i valkampanjen.
Uppföljningen görs av Razumkov-centret som är en respekterad tanke-
smedja i Ukraina. Under beredning är också stöd till opinions-
undersökningar före och under valen för att öka öppenheten i val-
processen och motverka manipulation.

3.3 Ekonomisk omvandling
Stödet till ekonomisk omvandling syftar till att stärka den ekonomiska
reformprocessen och bidra till väl fungerande marknadsekonomi och
livskraftigt näringsliv samt stabila, rättssäkra förhållanden. Aktuella
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områden är anpassning till Världshandelsorganisationens regelverk,
avreglering och införande av marknadsekonomiskt system, förvaltnings-
reform, jordbruk samt utveckling av små och medelstora företag.

Hållbarheten har säkrats för två svenska insatser. Det tioåriga stödet
till en lantmäterireform avslutades 2003 men fick till slut under våren
2004 en fortsättning i stor skala när parlamentet godkände ett Världs-
bankslån som tidigare stoppats. Ett annat Världsbankslån kommer att
fortsätta det kapacitetsbyggande som Sverige inlett på statistikområdet.

Moderniserande och sysselsättningsskapande insatser på landsbygden
behövs för att minska fattigdomen i Ukraina. Introduktionen av
jordbruksmetoder som pågått i Kahovka genom Scanagri fortsätter, men
marknadsanpassningen av jordbruk genom IFC, Världsbankens privat-
sektorarm, har nu avslutats i Kherson. De goda resultaten har lett till
fortsatta aktiviteter i en grannregion. Dessutom har beredningen av en
insats för att modernisera mejeriverksamhet avslutats och verksamheten
inleds under hösten. Flera givare stödjer Ukrainas anslutning till
Världshandelsorganisationen WTO eftersom anslutningen hittills haft
hög prioritet. Den politiska situationen med avhopp och presidentval gör
att arbetet går långsammare. Det svenska stödet består av expertis som
står till förfogande vid behov. En annan typ av expertis som Sverige har
ställt till Ukrainas förfogande är kopplad till ett större Världsbankslån för
modernisering av Ukrainas skatteadministration.

Ett långvarigt stöd till offentlig upphandling i Ukraina har bidragit till
en reform av den centrala nivån. För att ge möjlighet att föra ut reform-
arbetet också till regionerna har en insats påbörjats i Kherson som försöks-
region. Förberedelser har gjorts under våren i samarbete med lokala
myndigheter för att genomföra en serie utbildningsinsatser på plats.

Handelskammarsamarbetet har haft problem att hitta rätt form, men
parterna arbetar för att lösa problemen. Resultaten av utbildnings-
insatserna har därför hittills varit ojämna.

Två nya insatser som är under beredning berör arbetsmarknaden i
Ukraina. Den ena handlar om rehabilitering till arbete av vuxna
funktionshindrade genom AMS, den andra insatsen är ett samarbete
mellan näringslivet, LO och TCO för att introducera den svenska
samarbetsmodellen i Ukraina.

Inom ramen för internationella utbildningsprogram pågår en upp-
skattad verksamhet som berör verksamhetsområdet ekonomisk omvand-
ling. Ukrainska studenter eller tjänstemän har möjlighet att delta i ett
antal kurser i Sverige. Ämnena varierar från skogscertifiering till utbild-
ning av unga företagsledare. Kurserna är populära och antalet sökanden
stort i förhållande till de få tillgängliga platserna.

3.4 Social trygghet
Avsikten med stödet till social trygghet är att ge det hög prioritet, bredda
det och inrikta det på utveckling av sociala omsorgssystem. Fokus bör
vara på utsatta barn, smittsamma sjukdomar som tuberkulos och HIV/
AIDS. Långsiktighet bör finnas för attityd- och strukturförändringar.

Insatserna för bekämpning av HIV/AIDS handlar om dels en mass-
mediakampanj för att öka medvetenheten, dels arbete med utsatta
grupper i Kherson där situationen är särskilt oroande. Insatserna har
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fungerat väl på projektnivå men lämnades utan sammanhang när det
nationella programmet som de ingår i anklagades för korruption. En
tillfällig lösning har hittats för att gå vidare, och finansiering finns genom
Global Fund, men problemen har inneburit att man har förlorat dyrbar
tid i kampen mot epidemin.

Världsbankens projekt med en fond för sociala investeringar har haft
initiala svårigheter med rekrytering och upphandling. Den svenska
konsultinsatsen kom igång under våren, men andra delar har haft en
långsam start och projektresultaten betecknas ännu så länge som otill-
fredsställande.

Beredningen har gått vidare med en insats för att hjälpa det unga
ministeriet för familj och ungdom att lämna den gamla institutions-
inriktningen och utveckla en standard för vård av barn i fosterfamiljer
och i förlängningen generellt andra vårdformer. Också det pågående
projektet med utsatta barn i Dnipropetrovsk har ambitionen att fungera
som en katalysator för nya vårdformer. Det intresse som har vuxit fram
under genomförandet bör kunna leda till reformer även på nationell
nivå.

3.5 Miljö
Stödet syftar till miljömässigt hållbar utveckling inom områden där det
finns bred svensk kompetens. Områden där insatser kan genomföras är
vatten- och avloppshantering, energieffektivisering och -besparing.
Stödet har formen av kunskapsuppbyggnad eller kapacitetsutveckling.
Samordning bör ske med internationella finansieringsinstitutioner.

Ministeriet för miljö och naturresurser delades 2003 i ett miljö-
ministerium och ett annat för naturresurser. Institutionerna är fortfa-
rande svaga och samordningen bristfällig. Initiala kontakter har tagits
mellan miljöministeriet i Ukraina och Energimyndigheten i Sverige, men
diskussionerna måste fortsätta för att definiera områden där ett svenskt
stöd till institutionsbyggande har möjlighet att åstadkomma konkreta
resultat. Däremot verkar OECD:s initiativ att med hjälp av Naturvårds-
verket introducera ett modernt system för integrerad miljö-
tillståndsgivning i Ukraina leda till ett projekt.

DemoÖst har ökat resurserna för Ukraina, men de institutionella
svagheterna har gjort det svårt för programmet att nå ut. En
informationssatsning i våras genom miljöministeriet ser emellertid ut att
ha nått nya grupper av sökanden.

Fjärrvärmeprojektet i Kiev och vatten- och avloppsprojektet i Lviv
pågår för fullt och uppmärksammas i lokal media. De omfattande arbe-
tena finansieras i båda fallen av Världsbanken med parallellfinansiering
av Sida. Enligt plan är stödet till investeringarna i fjärrvärme klart att
fasas ut i slutet av 2004.

Ukrainas elmarknadsreform har diskuterats med berörda myndighe-
ter och med andra aktiva givare, men beredningen har gått långsamt.
Det politiska läget verkar inte vara gynnsamt för reformen.



11

4. Aktiviteter under
den gångna
perioden

Verksamheten har förutom löpande uppgifter såsom rapportering,
givarmöten, kontakter med myndigheter, informationsgivning, delta-
gande i seminarier och rundabordsmöten med mera, omfattat följande
aktiviteter:

– Förberedelser inför en ny landstrategi för 2005–2008 har pågått sedan
början av året med analyser och kartläggning av verksamhetsresultat,
fattigdom, andra givare, jämställdhet och HIV/AIDS-läget. Insam-
lingen av information till resultatanalys har gjort att
projektuppföljningen har varit systematisk och kontakterna täta under
första halvåret 2004.

– Den ukrainska sidan har informerats om landstrategiprocessen och
uppmanats samordna sina initiativ, vilket resulterat i ett flertal önske-
mål om stöd.

– Inför presidentvalet har givare gått samman för att organisera en
systematisk bevakning av olika aspekter av valkampanjen. Sverige har
deltagit aktivt i flera av arbetsgrupperna.

– Projektförberedelser har inkluderat framför allt valstöd, men också
insatser inom miljö och social trygghet.

– Ett par artiklar i det i övrigt färdigförhandlade proceduravtalet mellan
Sverige och Ukraina har föranlett fortsatta diskussioner med
ekonomiministeriet.

– Kontoret har haft täta kontakter med andra givare i syfte att hitta
former för effektivare samverkan. Kontakter har tagits framför allt
med EU, Världsbanken och likasinnade biståndsgivare som Storbri-
tannien, Schweiz och Kanada.
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5.Planering för
verksamhetsperioden
juli–december 2004

Eftersom slutpunkten för landstrategiarbetet har flyttats fram för att
Utrikesdepartementet med den så kallade Östutredningen skall kunna ha
ett fullständigare underlag inför diskussionerna, fortsätter förberedelserna
under hösten för att mynna ut i ett förslag i början av 2005. Fram-
flyttningen innebär att överläggningarna angående landstrategin äger
rum under första halvåret 2005.

Den största enskilda händelsen att bevaka under hösten blir president-
valet i Ukraina i oktober och en sannolik andra valomgång i november.
En annan prioriterad fråga att bevaka är förhandlingarna mellan EU och
Ukraina om hur grannskapspolitiken konkretiseras i en aktionsplan.
Löpande uppgifter omfattar rapportering, kontakter med myndigheter
och civila samhället, informationsgivning, deltagande i seminarier och
rundabordsmöten. Arbetet med projektuppföljning och – beredning sker
i ett nära samarbete mellan hemmaorganisationen och fältet.

Samordning med andra givare är av speciell vikt under perioden. Dels
bör tidigare uppkomna förslag till samarbete diskuteras vidare, dels
behövs planering för att kunna samverka parallellt med pågående land-
strategiprocess.

De långvariga diskussionerna för att ta fram ett proceduravtal mellan
Sverige och Ukraina bör kunna avslutas under hösten.

Beredning av insatser kommer att fortsätta vad gäller bland annat
näringsliv, skog, kriminalvård, arbetsmarknad, hälsovård, standards på
det sociala området, fattigdomsstudier, demokrati och media.

Kontakter mellan fält och hemmaorganisation omfattar två besök i
Kiev och fältets deltagande i Sida-Europas planeringsdagar i St Peters-
burg i september, samt möte för avdelningens fältchefer i Stockholm i
oktober.
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Annex
Sidas halvårsrapport 2004:  Ukraina

Verksamhetsområde S Contribution DAA TOTAL Disb 2004 FC 2004

G Gemensam säkerhet             C 76001687 Non-prolif: UKR               3 700 000 435 624 436 000

A 76002447 SKI export control            939 000 0 250 000

76002516 Nuclear ctrl UKR 03           1 985 750 7 041 7 041

76002568 Migration 03 Ukraine          1 177 031 0 1 177 031

76002569 SKI technical support         562 700 0 250 000

76003120 UKR Non-Prolif 04-07          9 130 000 1 000 000 2 100 000

G Gemensam säkerhet              Total 17 494 481 1 442 665 4 220 072

D Demokratins fördjupn. C 76001948 PAR in Ukr, phase 2           12 000 000 668 075 668 075

76002043 Olha, phase 2                 4 825 000 289 173 289 173

76002743 Short term consult USIF       255 000 15 056 15 056

76002870 Evaluation PAR                157 000 153 582 153 582

A 76001906 Irpen experiment              8 460 000 1 456 170 2 537 089

76002432 Faculties of journalism       2 750 000 64 987 572 533

76002580 Self government Crimea        5 000 000 1 093 231 2 500 000

76002611 UNDP Gender Programme         4 000 000 498 000 1 400 000

76002650 Anti trafficking i UKR        9 000 000 3 000 000 3 000 000

76002796 MDLF Ukrainian Ind. Media     2 500 000 0 380 000

76002896 Support to OSCE               1 000 000 1 000 000 1 000 000

76002929 Olga & Oleg (gender)          6 200 000 983 907 1 650 000

76002930 Oleg 2, Men and Gender        4 100 000 1 057 382 1 892 753

76002959 Kriminalvårdstyrelsen         82 200 81 889 82 200

76003040 Razumkov Election Monitor     600 000 600 000 600 000

76003055 Procurement Consultant        78 000 8 350 78 000

76003089 Study visit UNDP -KvFo        185 350 181 924 185 350

78000160 Ukraine/election/04           1 810 000 42 390 1 810 000

P 76003184 Exit Poll Project             150 000 0 150 000

D Demokratins fördjupning        Total 63 152 550 11 194 116 18 963 811

E Ekonomisk omvandl.       C 76002921 Study visit Min of Labour     90 000 90 000 90 000

A 76001565 Forestry masterplan ph II     6 000 000 994 849 1 000 000

76001698 Forestry consulting Ukr       129 000 35 623 71 466

76002474 Chamber of commerce coope     4 000 000 630 375 1 956 313

76002511 Agriculture phase 2           7 775 000 3 214 605 3 775 000

76002708 New Managers for Ukr.         2 200 000 800 000 1 500 000

76002819 Sub-supplier project Ukr      690 000 290 448 690 000

76002888 WTO Swedish Advisor           243 000 16 000 162 000

76002890 Support to Oversight Pane     300 000 77 376 200 000

76002956 Public Procurement/Kherso     630 000 0 630 000

76003111 IFC project in Mykolaiv       13 090 000 0 2 610 000

76003124 IFC Vinnitsa Dairy Proj       10 683 000 0 2 185 000

E Ekonomisk omvandling           Total 45 830 000 6 149 276 14 869 779

S Social trygghet               C 76002970 Preventing early orphanh.     97 000 90 864 90 864

A 76002272 Vulnerable children pha 1     10 000 000 1 197 825 6 001 642

76002384 HIV Media campaign            3 000 000 0 1 000 000

76002723 Ukrainian Social Inv Fund     9 030 000 199 549 4 003 123

76003042 Studies of HIV/AIDS           235 000 0 235 000

S Social trygghet                Total 22 362 000 1 488 238 11 330 629

M Miljö                         A 76000629 Lviv W&WW Grant agreement     48 000 000 2 176 404 4 500 000

76001003 Kiev Energy Efficiency        16 800 000 1 035 858 1 634 810

76002151 Ukraine, Electr Market        923 250 0 67 244

76002238 Supervision TA Lviv           676 541 115 952 291 314

76002635 DemoE4 pump stations Ukr      2 197 576 103 312 106 123

76003136 DemoE7 Gasburners Odessa      1 140 000 0 330 000

P 76002385 Dniepr Water Pricing          1 0 1

M Miljö                          Total 69 737 368 3 431 526 6 929 492

Grand Total 218 576 399 23 705 821 56 313 783

DAA TOTAL = Avtalat belopp

Disb 2004 = Utbetalat jan-sept 2004

FC 2004 = Prognos 2004
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Att halvera fattigdomen i världen till år 2015 är vår tids
största utmaning. Det kräver samarbete och uthållighet.
Samarbetsländerna ansvarar för sin utveckling.
Sida förmedlar resurser och utvecklar kunskap och
kompetens. Det gör världen rikare.

STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT
UTVECKLINGSSAMARBETE

105 25 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 20
Telefon: 08-698 50 00
Telefax: 08-698 56 15
sida@sida.se, www.sida.se


