
Sidas partnerskap 
med USAID 

INNOVATIVT FÖR ATT MINSKA 
FATTIGDOMEN
För att snabba på arbetet med att utrota 
den extrema fattigdomen i världen har 
Sida ett partnerskap med den amerikanska 
biståndsmyndigheten USAID. Parterna har 
beslutat att tillsammans stimulera innovativa 
och vetenskapligt testade lösningar samt att få 
fl er investerare ombord för att skala upp dessa.

Sida har länge samarbetat med USAID, men i och med ett 
MoU, Memorandum of Understanding från november 2013 
formaliserades det strategiska partnerskapet där gemen-
samma nämnare är vetenskap, teknologi, innovation och 
partnerskap. 

En rad olika utlysningsprogram, där entreprenörer 
eller andra aktörer kan söka stöd för sina innovationer, 
fi nns nu för att stimulera lösningar för människor som 
lever i fattigdom.

Målet med samarbetet är nämligen att utnyttja 
vetenskapligt beprövade innovationer som kan vara pro-
dukter eller modeller, ofta utformade med modern tek-
nologi, för att lösa utvecklingsproblem. Genom att få med 
fl er partners, inte minst investerare som vågar satsa på 

produkterna, kan lösningarna nå ut på en större marknad 
och därmed nå miljontals människor som lever i fattig-
dom. Investerare som går in för att göra det möjligt att 
skala upp lösningar kan vara företag eller fi lantroper som 
Gates Foundation. 

Inga nya medel tillkommer inom partnerskapet. Istället 
har Sida och USAID kommit överens om att tillsammans 
satsa 400 miljoner USD under fyra år, av befi ntlig budget. 
Det motsvarar ungefär 300 miljoner SEK per år för Sidas del.

Pågående insatser 
Ett fl ertal gemensamma insatser och utlysingsprogram 
– så kallade Grand Challenges – fi nns idag inom partner-
skapet. Tre av dessa ska inom områdena vatten, jordbruk 

Ett exempel på en innovativ lösning är Practical Actions metod för att kunna odla pumpor på tidigare obrukbar mark i Bangladesh.
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och demokratisk samhällsstyrning få fram lösningar som 
möter upp lokala, regionala eller globala utvecklingspro-
blem. Sedan 2013 har partnerskapet även inkluderat ett 
samarbete för att stärka rättigheterna hos homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och queer. Under hösten 2014 
initierades ytterligare tre insatser. En satsning ska stärka 
civilsamhället, en annan området resiliens och en tredje 
är ett utlysningsprogram som ska vaska fram lösningar i 
ett ännu bredare perspektiv, nämligen Global Innovation 
Fund. Se rutan ovanför.

Exempel på lösningar
Idag uppskattas att tre av fyra människor som lever i 
fattigdom har en inkomst kopplad till jordbruk. Därför 
har Sida och USAID valt att fokusera en Grand Challenge 
inom jordbruk kopplat till livsmedelsförsörjning. Genom 
”Powering Agriculture” finns idag ett flertal utvalda 
innovativa lösningar som kan och är på gång att skalas 
upp. Ett exempel är den soldrivna vattenpumpen, Clean 
Irrigation Solution som istället för bränsledrivna motor-
pumpar kan minska koldioxidutsläppen med upp till 250 
kilogram per 1 000 bevattnade kvadratmeter årligen.  

• Powering Agriculture: www.poweringag.org.

• Securing Water for Food: www.securingwaterforfood.org 

• Making All Voices Count: www.makingallvoicescount.org

•  LGBT Global Development Partnership: http://www.sida.se/
Svenska/aktuellt-och-press/nyheter/2013/April-2013/Nytt-
innovativ-grepp-for-att-starka-hbt-personers-rattigheter-/

• Global Innovation Fund: http://www.globalinnovation.fund/ 

•  Global Resilience Partnership: http://www.globalresilience-
partnership.org/ 

•  Civil Society Innovation: http://www.sida.se/English/Partners/
Civil-society-organisations/How-to-cooperate/civil-society-
nnovation-program/

•  Dialog kring initativet Power Africa samt inom satsningar på  
institutionellt kapital i biståndet.

Kontakt:

Cecilia Oppenheim, projektledare på Sida.  
Cecilia.oppenheim@sida.se

A
rt

. n
o.

: s
id

a6
18

42
sv

, u
rn

:n
bn

:s
e:

Si
da

-6
18

42
sv

 P
ri

nt
: E

di
ta

 2
01

5

INSATSER INOM SIDAS PARTNERSKAP MED USAID
Den soldrivna pumpen har potential att nå 800 miljoner 
jordbrukare som idag har långt till närmaste brunn och 
vattnar med hinkar. Ett annat exempel på en innovativ 
lösning kommer från ”Securing Water for Food” och 
möjliggör odling på platser där översvämningar är före-
kommande. Genom en effektiv vattenanvändning och nya 
odlingstekniker kan lokala jordbrukare nu odla närings-
rika pumpor på tidigare obrukbar mark. Organisationen 
Practical Action får nu stöd för att skala upp denna metod.

Varför partnerskap med just USAID?
I dagens globala värld är biståndet numera endast en 
liten del av ekonomisk tillväxt och utveckling. Samarbete 
med andra parter är nödvändigt för att kunna satsa mer i 
fattigdomsbekämpningen och nå längre med insatserna. 
Partnerskapet är en del av Sidas strävan att stärka sam-
arbetet med andra biståndsaktörer, arbeta med nya meto-
der samt hitta nya finansiärer för utvecklingsprojekt. 

De lösningar som vaskas fram genom de olika utlysningsprogrammen ska ha ett hållbarhetsfokus och gagna såväl människan som miljön.
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Tack vare ett fröband, som står lodrät upp, blir grödor starkare utan att 
kräva för mycket vatten. Fröbandet är framtaget av Reel Gardening och kan 
användas för småhushåll och skolor.
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