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Sammanfattning

Denna rapport ger en överblick över de beslut och riktlinjer som styr
utvecklingssamarbetet samt Sidas verksamhet vad gäller Kuba år 2003. I
motsvarande rapport för 2001 finns en mer utförlig historisk tillbakablick
över det svenska biståndets utveckling på Kuba.
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1. Utvecklings-
samarbetets
bakgrund och
omfattning

1.1 Bakgrund om utvecklingssamarbetet med Kuba
Den 12 oktober 1995 beslutade regeringen att Sida ”genom internatio-
nella och svenska institutioner och organisationer får stödja initiativ i
Kuba som bidrar till att skapa förutsättningar för ekonomisk och politisk system-

öppning och som främjar demokratiska reformer och respekten för mänskliga rättigheter”
(se bilaga 1). EUs Råd antog i december 1996 en s k gemensam stånd-
punkt vad gäller relationen till Kuba. Ståndpunkten styr även
utvecklingssamarbetet och anger att ”målet för Europeiska Unionen i
dess förbindelser med Kuba är att uppmuntra en övergångsprocess till
pluralistisk demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och grund-
läggande friheter, samt en hållbar återhämtning och förbättring av det
kubanska folkets levnadsstandard” (se bilaga 2).

1.2 Utvecklingssamarbetets omfattning
Från regeringsbeslutet 1995 och fram till och med 2002 utbetalades totalt
75,6 miljoner kronor till utvecklingssamarbetet på Kuba. 2003 uppgick
utbetalningarna till 21.644.000 SEK, kulturutbyte och internationella
kurser inräknade.

Sverige har inget bilateralt samarbetsavtal för biståndet till Kuba. När
Kuba i april grep och fängslade 75 oliktänkande och avrättade tre båt-
kapare, protesterade EU:s medlemsstater på olika sätt, bland annat
genom att bjuda in dissidenter till nationaldagsmottagningar. Detta
föranledde Fidel Castro att på den kubanska helgdagen den 26 juli
förklara att Kuba avstår från EU:s bistånd. Detta uttalande kom senare
att preciseras; Kuba avstår från alla bilaterala projekt med EU:s med-
lemsstater. Däremot kan projekt som administreras av FN-systemet,
stiftelser, enskilda organisationer, solidaritetsrörelser, autonoma regioner,
lokala regeringar och det privata näringslivet fortsätta.

Det svenska utvecklingssamarbetet har möjligen försvårats, men inte
direkt förhindrats av det kubanska beslutet. Samtliga svenska projekt
administreras av FN, universitet, enskilda organisationer eller andra
fristående svenska och internationella institutioner, och har kunnat
fortgå. Eftersom representanter för den kubanska regeringen vägrade
träffa representanter för den svenska regeringen i biståndssammanhang,
har dock ambassadens roll i utvecklingssamarbetet under den andra
halvan av 2003 av nödvändighet påverkats (se även avsnitt 3.1).
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2. Inriktning och
projekt

Utifrån det svenska regeringsbeslutet och den europeiska gemensamma
ståndpunkten, bedriver Sida ett begränsat program för utvecklings-
samarbetet med Kuba, där det centrala är överföring av kunskaper,
utbyte av erfarenheter och kontaktskapande verksamhet.

Den av regeringen fastställda regionstrategin för Centralamerika och
Karibien 2001–2005 anger ramarna för verksamheten. Enligt strategin
ska ambitionen vara att ge ”ett fortsatt begränsat bistånd syftande till att
stimulera erfarenhetsutbyten med omvärlden och för att skapa förutsätt-
ningar för utvecklingsfrämjande reformer”.

Grunden för denna typ av bistånd är tilltron till de demokratiska
arbetsmetoderna och till det goda exemplets makt. I projekten eftersträ-
vas att den kubanska motparten ges tillgång till alternativa erfarenheter
av ekonomi, demokratiskt och decentraliserat beslutsfattande, samt
folkligt deltagande. Aktörer med potential att verka för förändringar kan
därigenom stärkas och uppmuntras. Ett brett spektrum av samarbetspart-
ners eftersträvas.

Mot bakgrund av den uppkomna situationen, syntes FN-organen
under 2003 ha fått en särskilt viktig roll för ett samordnat och effektivt
utvecklingssamarbete och som dialogpartner med Kuba. Sveriges redan
tidigare goda samarbete med UNDP fördjupades därför.

Under 2003 avsåg mer än hälften av utbetalningarna olika insatser på
det ekonomiska området.

2.1 Ekonomiområdet
2.1.1 Utbildning av funktionärer
I ett samarbete med det statliga universitetet i Uruguay har ett utbild-
ningsprogram i nationalekonomi utvecklats. Syftet är att överföra kun-
skap och erfarenheter om ekonomisk analys och politik från marknads-
baserade ekonomier. Programmet utformades ursprungligen som ett
triangelsamarbete mellan Kuba, och universitet i Sverige och i den
latinamerikanska Sydkonen, framför allt i Uruguay och Chile. Mål-
gruppen är kubanska ekonomer och funktionärer inom ekonomi- och
finansministerierna, samt centralbanken. Under åren 1996–2001 deltog
850 kubaner i olika former av utbildningar inom programmet, vars
kostnad uppgick till 26,8 MSEK.
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I juni 2002 ingick Sida och Institutionen för nationalekonomi vid
universitetet i Montevideo ett nytt treårsavtal för perioden 2002–2004. Det
nya avtalet omfattar stöd med 18,6 MSEK. Programmet är en fortsättning
av tidigare verksamhet, men innehåller också nya komponenter, t ex kurser
i Argentina och erfarenhetsutbyte med Vietnam.

Sammantaget innebär den nya programfasen:

– fem teoretisk-praktiska kurser i ekonomisk politik, i Uruguay, Chile
och Argentina, för totalt 90 kubanska tjänstemän

– sju fördjupningskurser i olika ämnen för totalt 270 tjänstemän

– fyra forskningsprojekt på det nationalekonomiska området

– publikation av tre läroböcker i nationalekonomi

– kubanska forskares och tjänstemäns deltagande i internationella
ekonomiska seminarier

– tre seminarier för erfarenhetsutbyte mellan Kuba och Vietnam, i
Stockholm, Havanna och Hanoi

Utbetalningarna under 2003 uppgick till SEK 7.200.000.

2.1.2 Ekonomiska basdata och nationalräkenskaper
Sverige finansierade under åren 1996–2001 en omfattande studie av den
kubanska ekonomin, genomförd av FNs ekonomiska kommission för
Latinamerika, CEPAL. Studien pekade bland annat på att de kubanska
nationalräkenskaperna inte omfattade de nya ekonomiska aktörerna och
därför inte var tillförlitliga. Trots att Kuba har både infrastruktur och
erfarenhet när det gäller nationell statistik, har nationalräkenskaperna
inte anpassats till den internationellt använda FN-normen SNC-93, och
är därför inte jämförbara med andra länders.

Studien framhöll behovet av att ha pålitliga faktaunderlag för att fatta
korrekta beslut om den ekonomiska politiken. CEPAL utarbetade därför i
samarbete med den kubanska statistikmyndigheten ONE, Oficina Nacional

de Estadisticas, ett program för att förbättra bland annat kalkylmetoder
och klassificeringar. Sida anslog år 2001 6 MSEK till programmet.
Målen är att:

– utbilda personal inom den kubanska statsförvaltningen i hantering
och vidareutveckling av nationalräkenskapssystemet

– strukturera om den ekonomiska statistik som ONE ansvarar för och
analysera övriga officiella informationskällor

– aktualisera de ekonomiska klassificeringarna enligt riktlinjerna för
SCN-93

– fastställa ett nytt basår för att erhålla tidsserier som stämmer överens
med SCN-93

Målgruppen är ekonomi- och finansministerierna, statistikmyndigheten
och centralbanken. CEPAL administrerar programmet, som inleddes
2002 och beräknas pågå till och med 2004. Under 2003 utbetalades SEK
1.500.000.
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2.1.3 Studie om kunskapsbaserad ekonomi
IKED, International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise

Development, i Malmö och Universitetet i Havanna har beviljats totalt
SEK 2.560.000 för ett tvåårigt projekt, som ska försöka identifiera
svagheter och styrkor i Kubas aktuella innovativa system och utbilda en
ny generation kubanska ekonomer i den kunskapsbaserade ekonomin.
Projektet har som målsättning att underlätta Kubas integration i ett
globalt system, där landets kunskapsbaserade ekonomi kan utvärderas,
mätas och följas upp, samt jämföras med andra länders. Utbetalningen
under 2003 uppgick till SEK 836.000.

2.1.4 Interamerican Dialogue
Inter-American Dialogue, IAD, är en amerikansk tankesmedja och mötes-
plats för intellektuella och politiker i den amerikanska hemisfären. IAD
har väl etablerade kontakter på högsta nivå bland beslutsfattare, akade-
miker och finansiella institutioner i Latinamerika och USA. Sida har
sedan år 2000 gett stöd till IAD för dess ansträngningar att få till stånd en
dialog mellan Kuba och IFI, International Financial Institutions, d v s Världs-
banken, Internationella Valutafonden (IMF) och Interamerikanska
utvecklingsbanken (IDB). En arbetsgrupp med representanter från IFI
och IAD har bildats, för att bedriva analysarbete och hålla kontakt med
officiella aktörer inom Kubas ekonomi. Ett konkret resultat av IADs
arbete är att företrädare för IFI de senaste fyra åren kunnat delta och
göra presentationer vid det årliga stora ekonomiseminariet som anordnas
i Havanna. Sidas bidrag under 2003 uppgick till SEK 550.000.

2.1.5 Mikrokrediter till småföretagsamhet genom UNDP.
I slutet av 2002 beslutade Sida stödja UNDPs Programme for Human

Development at the Local Level, PDHL. Programmet, som inleddes 1999 och
som fått stöd från Italien, Spanien, Schweiz, Storbritannien, Belgien och
Frankrike, har som målsättning att etablera en mekanism för integrerad,
uthållig utveckling, med folkligt deltagande, på lokal nivå, i enlighet med
Millenniemålen. De lokala ekonomiska aktörerna ska stärkas genom stöd
till nytänkande och innovationer inom fyra områden:

1. Teknisk och administrativ decentralisering.

2. Kvalitativ och kvantitativ förbättring av social service.

3. Lokal ekonomisk utveckling.

4. Ett integrerat jämställdhetsperspektiv.

Det svenska stödet på SEK 870.000 ska stimulera lokala entreprenörer
genom att tillhandahålla verktyg och mekanismer för att identifiera,
formulera och genomföra småföretagsamhet. Stödet ska användas till:

– en fond för mikrokrediter

– ett utbildningsprogram för lokala aktörer i att göra affärsplaner och
tänka affärsmässigt

– erfarenhetsutbyte mellan Kuba och Centralamerika kring lokal
ekonomisk utveckling med folkligt deltagande
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Ett antal mikrokrediter har beviljats under 2003. En konsult från brasili-
anska SEBRAE (brasiliansk institution till stöd för små och medelstora
företag) har varit i Kuba vid flera tillfällen under 2002 och 2003 för att
utbilda i småföretagsamhet. I november 2003 besökte en grupp kubaner
Sida-finansierade projekt för lokal utveckling i Centralamerika.

2.2 Övriga insatser för erfarenhetsutbyte och dialogfrämjande
2.2.1 Ubildning i mänskliga rättigheter
Sida har sedan många år ett samarbete med det välkända och respekte-
rade interamerikanska institutet för mänskliga rättigheter, IIDH, i Costa
Rica. 43 kubaner hade fram till och med 2002 deltagit i IIDHs kurser i
mänskliga rättigheter, eller andra MR-aktiviteter. Av dessa var 16 jurister,
14 representanter för ministerier eller parlamentet, och 13 från olika
organisationer i det civila samhället (från massorganisationer till MR-
organisationer).

Sedan 1996 har IIDH samarbetat med den nationella sammanslut-
ningen för jurister på Kuba, Unión Nacional de Juristas de Cuba, UNJC,
med ett program som främst omfattar seminarier och kurser på området
mänskliga rättigheter. Tre böcker har publicerats, bland annat en sam-
manställning av de internationella MR-instrument som Kuba anslutit sig
till. Sidas bidrag till IIDHs arbete på Kuba 2003 uppgick till SEK
150.000.

2.2.2 Samarbete med Institutionen för social arbete vid Göteborgs universitet
1998 inleddes kontakter mellan Institutionen för socialt arbete vid
Göteborgs universitet och en forskargrupp vid den sociologiska institutio-
nen vid Havannas universitet. Den nybildade forskargruppen inriktade
sitt arbete på sociala problem och socialt arbete. Sida finansierade ett
akademiskt utbyte mellan de båda institutionerna under år 2000. Detta
utbyte fortsatte, med separat finansiering från Linnaeus-Palme-program-
met, medan Sida beslutade att finansiera ett tvåårigt gemensamt forsk-
ningsprojekt med SEK 410.000. Forskningen fokuserar på:

– det professionella sociala arbetets teorier och metoder

– omsorg om särskilt utsatta grupper

– kön och socialt arbete

Det första seminariet ägde rum i Göteborg den 26–30 augusti 2002, och
nästa i Havanna i april 2003. 2003 beslutades att ge ett tilläggsstöd till
projektet för utgivning av gemensam antologi/lärobok om socialt arbete.
Utbetalningen 2003 uppgick till SEK 337.000.

2.2.3 Kubansk nutidshistoria
Southamptons universitet i England fick 2003 ett stöd på 170.000 SEK för
det samhällsvetenskapliga forskningsprojektet ”Cuban Voices: Histories,

Testimonies, Memories. Cultivating Civil Society”. 10 kubanska forskare inom
historia och sociologi, samt lika många forskare i Europa och Nordame-
rika, alla med erfarenhet av arbete med oral history (muntligt förmedlad
historia) har som målsättning att samla in vittnesmål om folkliga synsätt på
landets nutidshistoria och hur revolutionen 1959 påverkade människors liv.
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2.2.4 Seminarium om välfärdspolitik
Den 2–4 april 2003 genomfördes i Havanna ett seminarium om ”Social

Achievements in Cuba and the Future of  the Welfare State in Sweden in the

Globalisation Era”. Från kubansk sida deltog 40 personer från universitetet
i Havanna, från olika forskningsinstitut, samt från myndigheter som
handlägger sociala frågor. Tio forskare från universiteten i Stockholm,
Göteborg och Uppsala representerade Sverige. Seminariet anordnades
av CEE, Centre for European Studies i Havanna, ITTC, International Technology

Transfer Consultants, i Lund och IKED, International Organisation for Knowledge

Economy and Enterprise Development, i Malmö. Sida och Svenska Institutet
finansierade seminariet med sammanlagt knappt 400.000 SEK.

2.2.5 Statistik
Inom ramen för CEPALs samarbete med ONE (se avsnitt 2.1.2) genom-
fördes under 2003 ett studiebesök på SCB i Sverige. Besöket resulterade i
planer på ett fortsatt utbyte mellan SCB och ONE.

2.2.6 Civila samhället
Utbyte har också skett mellan olika organisationer och kyrkor i Sverige
och på Kuba. Till exempel fick Svenska kyrkan stöd med SEK 335.000
för ett ungdomskörutbyte mellan svenska och kubanska kyrkor. En
delegationsresa till Kuba ägde rum i december 2003. Förhoppningen är
att ett mer långvarigt samarbete ska utvecklas, där det musikaliska utbytet
är ingången till ett arbete kring kyrkans roll i samhället.

Olof  Palmes Internationella Center beviljades 2002 ett bidrag på
SEK 700.000 för sitt samarbete med Cuban Committee for Democracy, CCD, i
USA. CCD, som grundades av dialoginriktade exilkubaner, arbetar för
en fredlig försoningsprocess, för demokratisering av Kuba, samt för en
normalisering av relationerna mellan USA och Kuba. Arbetet bedrivs
genom två kontor; ett i Washington för lobbyverksamhet och ett i Miami
för övrig verksamhet. Det aktuella projektet har som mål att stärka
dialogen mellan de moderata exilkubaner som representeras av CCD
och regeringsrepresentanter i Havanna, samt fortsätta arbetet med
lobbyverksamhet.

Grafiska Fackföreningen i Stockholm fick SEK 77.000 för att under 2003
genomföra ett besöksutbyte med företrädare för Lättindustriarbetar-
förbundet på Kuba. Vid ett besök i Havanna i januari och ett svarsbesök i
Stockholm i maj diskuterades ett samarbete inom följande områden:

– utbyte av fackliga erfarenheter och arbetssätt

– fackligt arbete och globaliserad ekonomi

– internationellt fackligt arbete

– skapande av kontaktnät på lokal och regional nivå

Disussionerna utmynnade i en gemensam handlingsplan och en ansökan
till Sida om fortsatt stöd.
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2.3 Kontraktsfinansierat tekniskt samarbete
Denna biståndsform finansierar kunskapsöverföring genom svenska
experter till kubanska myndigheter och institutioner. KTS förutsätter viss
egenfinansiering från mottagarlandets sida, samt förmåga att definiera
kravprofiler för de tjänster som efterfrågas och att delta i upphandling av
dessa.

2.3.1 Strålskydd
I slutet av år 2000 godkände Sida bidrag på 4 MSEK till ett projekt-
samarbete mellan Statens Strålskyddsinstitut, SSI, och det kubanska
centret för strålskydd, Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones, CPHR.
Samarbetet inleddes i februari 2001. Den första fasen avslutades med ett
seminarium i Havanna i februari–mars 2002. Fas två inleddes i mars
2002 och avslutades med ett seminarium i Havanna i juni 2003. Insatsen
är huvudsakligen en utbildningsinsats på strålskyddområdet och omfattar
9 praktiktjänstgöringar och 9 vetenskapliga besök av kubanska specialis-
ter på svenska institutioner, samt 18 expertmissioner av svenska experter
på kubanska institutioner.

2.4 Start Syd-programmet i Latinamerika
Kuba ingår i Start Syd-programmet i Latinamerika, som under 2002
hade en budget på drygt 3 MSEK. Programmet erbjuder kredit-
möjligheter för svenska företag som vill starta affärsprojekt. Målet är att
bidra till en effektiv överföring av kunskap och kompetens till företagen i
de aktuella länderna. Inga insatser har kommit igång på Kuba.

2.5 Kubanskt deltagande i Sidas
International Training Programme, ITP
Det finns ett stort intresse från kubansk sida för deltagande i de interna-
tionella kurser som ingår i Sidas International Training Programme.
Under 2003 deltog 8 kubaner till en ungefärlig kostnad av 725 000 SEK.

2.6 Kulturutbyte
År 2002 inleddes ett intensifierat kulturutbyte mellan Sverige och Kuba,
administrerat av Svenska Institutet och olika kubanska motparter, bland
andra kulturstiftelsen Fundación Ludwig. Planen för ett treårigt utbyte
omfattar områdena dans, teater, litteratur, film, musik, konst/design och
museiverksamhet. Under 2003 besökte åtta kubaner Sverige och 16
svenskar Kuba. Bland annat genomfördes en svensk filmvecka. En svensk
koreograf  satte upp en dansföreställning med en grupp kubanska dan-
sare. En utställning om svensk design förbereddes. Under hela året
arbetade SI och Svenska Författarförbundet i samarbete med kubanska
författarförbundet UNEAC med en specialutgåva av den kubanska
tidskriften Unión. Ett urval av poesi, debattartiklar, drama och romaner,
ska spegla det svenska samhället av idag och aktuell svensk kulturdebatt.

Inom ramen för Svenska Institutets aktiviteter på Kuba skedde också
utbyte på samhällsområdet, framför allt vad gäller förebyggande arbete
och behandling av HIV/AIDS, med Karolinska Institutet och det kuban-
ska hälsoministeriet. Kostnaderna för kulturutbytet med Kuba uppgick
under 2003 till 764.000 SEK.
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2.7 Humanitärt stöd och katastrofhjälp
Ett år efter de svåra skadeverkningarna av orkanen Michelle drabbades
Kuba i september och oktober 2002 av orkanerna Isidore och Lili. Värst
utsatt blev provinsen Pinar del Río. Mer än 75.000 bostäder förstördes
helt eller delvis. Sida beslutade under 2003 att bevilja UNDP 4 MSEK
för återuppbyggnad av 71 bostäder, samt vatten- och avloppssystemet, i
byn Cortés. Arbetet var vid Sidas besök i mars 2004 i full gång och
förutses, med en viss försening, vara färdigt i maj 2004.



12

3. Övrigt
utvecklings-
samarbete med
Kuba

Utvecklingssamarbetet med Kuba har, enligt UNDPs senaste samman-
ställning, ökat från 66,4 MUSD 1997 till 96,6 MUSD år 2001. Närmare
en tredjedel består av katastrofhjälp och humanitärt bistånd. Därefter
kommer institutionellt stärkande/decentralisering, 15 procent, och social
utveckling, 14 procent.

3.1 EU-kommissionen
EU-kommissionen var 2001 den största givaren med 28, 7 MUSD,
motsvarande 30 procent av det totala utvecklingssamarbetet med Kuba.
Kommissionen gav tidigare främst humanitärt stöd till Kuba (86 MEuro
fram till 2001). År 2000 beslutade kommissionen att fasa ut det humani-
tära stödet och koncentrera utvecklingssamarbetet på ekonomiska refor-
mer och det civila samhällets utveckling.

I mars 2003 invigde kommissionen en EU-delegation i Havanna.
Strax därefter påbörjades den kedja av händelser som ledde till att Kuba
tackade nej till de bilaterala EU-projekten (se avsnitt 1.2). För kommissio-
nen har detta inneburit att en rad projekt stoppas. Några av de större
stoppade projekten kommer att återupptas, men istället administreras av
UNDP. Sammanlagt ledde detta till att EU-kommissionens bistånd till
Kuba 2003 låg på en något lägre nivå än åren dessförinnan, 14 MUSD.
Medlemstaterna gjorde 2003 totalt utbetalningar på drygt 35 MUSD.

3.2 Svenska enskilda organisationer
Erikshjälpen är för närvarande den enda svenska enskilda organisation
som har representation i Kuba. Erikshjälpen har främst arbetat i de
centralt belägna provinserna Sancti Spíritus och Ciego de Avila, med ett
EU-finansierat projekt för att förse ett 20-tal dagcenter och ålderdomshem

med vattencisterner, spisar, kylskåp och fläktar. Med egna medel och
medel från ”Världens barnkampanj” har Erikshjälpen dessutom finansie-
rat ett skolkök för drygt 6000 elever och gett stöd till en dövskola. Under
2003 förhandlade Erikshjälpen med UNDP och biståndsmyndigheten
MINVEC, Ministerio de la Inversión Estranjera y la Colaboración Económica, om
ett samarbete inom ramen för PDHL (se avsnitt 2.1.6) i Sancti Spiritus.

Under 2003 inkluderade Diakonia ett pilotprogram på Kuba i sin
ansökan till Sida om stöd i Latinamerika.
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3.3 FN-systemet
FN-systemet svarade 2001 för ett utvecklingssamarbete med Kuba på
17,7 MUSD, vilket motsvarade 18 procent av det totala biståndet.
UNDP betalade ut 7 MUSD av egna medel, en ökning med 73 procent
jämfört med föregående år. Detta hänger främst samman med Programme

for Human Development at the Local Level (se avsnitt 2.1.6). Näst störst av FN-
organen är World Food Programme, med utbetalade 2,4 MUSD. Däref-
ter kommer UNFPA och UNICEF, båda strax under 2 MUSD, samt
WHO.

3.4 Övriga givare
Bilaterala projekt stod för hälften av det totala biståndet, 47,6 MUSD år
2001. Störst bland de enskilda givarländerna var Kanada och Spanien.
Kanada och Frankrike är de enda länderna för vilka Kuba är ett priorite-
rat samarbetsland. Kanada, Spanien och Frankrike har pågående samar-
betsavtal med Kuba. Under 2003 förändrades situationen för det europe-
iska biståndet drastiskt och så gott som samtliga bilaterala projekt med
EUs medlemsländer stoppades (se avsnitt 1.2 och 3.1).

Det finns enbart en handfull representanter för ländernas biståndsor-
gan på plats i Havanna. Det gäller kanadensiska CIDA, spanska AECI,
italienska Cooperación Italiana, japanska JICA, schweiziska COSUDE,
och i viss mån svenska Sida.
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4. Administration,
bemanning

En utsänd handläggare vid ambassaden i Havanna ansvarar för
utvecklingssamarbetet och finansieras till hälften av Sida. Under perio-
den oktober 2001 till oktober 2003 förstärktes ambassaden med en
biträdande bilateral expert (BBE).
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Bilaga 1
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Country Fact Sheet: CUBA 2004-02-24
(Sorces: Human Development Report 2003, Reporters without borders
world wide press freedom index, Länder i fickformat)

Population: 11 300 000 (2002)

GDP per capita (PPP-USD): 5 259  (2001)

Human Development Index Ranking: 52 out of  175 countries (2003)

Life expectancy at birth (years): 76, 5 (2000–2005)

Adult literacy rate (% age 15 and above): 96,8 (2001)

Under-five mortality rate (per 1000 live births): 9 (2001)

Maternal mortality ratio reported (per 100 000 live births): 33 (1985–
2001)

Population with access to improved sanitation (%): 98 (2000)

Public expenditure on health (as % of  GDP): 6,1 (2000)

Public expenditure in education (as % of  GDP): 8,5 (1998–2000)

Worldwide press freedom index ranking: 134 out of  139 countries (2002)
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Bilaga 4
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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
www.sida.se, info@sida.se


