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Beskrivning av bilden:
Bilden är en tematisk karta över de olika typerna av bistånd som Sverige har genom Sida och var en enskild kommuns kommunala
partnerskap passar in i den större bilden. Ett kommunalt partnerskap är en del av det svenska långsiktiga utvecklingssamarbetet, som syftar
till att långsiktigt bekämpa fattigdom och verka för att länder blir mer demokratiska. Under denna biståndstyp finns åtta olika temaområden
som regeringen definierar i sitt regleringsbrev. Biståndet inom dessa åtta områden fördelas till under olika ”sektorer”, varav ICLD får
resurser genom ”Decentralisering, regional och lokal demokrati”. ICLD ger därigenom stöd till svenska kommuner och regioner att
genomföra sina kommunala partnerskap.
Om de olika nivåerna i organisationsträdet:
Nivå 1 (statlig myndighet): Överst i skissen syns Sida, som är den statlig myndighet som fördelar mer än hälften av det svenska biståndet.
Nivå 2 (biståndstyp): Två olika typer av bistånd finns, det humanitära biståndet och långsiktigt utvecklingssamarbete.
Nivå 3 (tematiskt område): Under dessa respektive biståndstyper finns en indelning av 8 olika tematiska områden som Sida ger stöd till.
Det finns olika sätt att definiera dessa teman, denna definition är från regeringens regleringsbrev och återges i Sidas årsredovisning.
”Övriga sektorer” är ett av de 8 tematiska områdena.
Nivå 4 (sektorer): Dessa tematiska områden har i sin tur en rad sektorer under sig som är ytterligare detaljerade kategorier av det tematiska
området, Sida redovisar storleken på stödet inom sektorerna i sin årsredovisning. Bilden ovan är avgränsad till de största sektorerna inom
det tematiska området, då det finns ett mycket stort antal (se Sidas årsredovisning 2019 sid 73).
Nivå 5 (aktörer och projekt): Inom respektive sektor ges finansiering till olika organisationer och projekt. Inom denna sektor är ICLD den
största aktören, stöd ges även till projekt som drivs av SKR.
Nivå 6 (svenska kommuner och internationella partnerkommuner): ICLD finansierar svenska kommuner och regioner att bedriva
partnerskap i något av 19 olika samarbetsländer.
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