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Behov for en ekstraordinær bevilgning til humanitær bistand i 2021 

 

Mennesker i konflikt- og kriserammede områder, som allerede var blant verdens 

mest sårbare, har blitt særlig hardt rammet av de økonomiske konsekvensene av 

koronapandemien. Restriksjoner, nedstenging og økonomisk nedgang har ført til 

at mange har mistet jobb og livsgrunnlag, blitt hjemløse og tvunget til å kutte antall 

måltider til familien. Mange vil ikke ha råd til å sende barna sine tilbake på skolen. 

Antallet mennesker med behov for humanitær hjelp har økt med 40 prosent, 

sammenlignet med før pandemien. Gapet mellom humanitære behov og 

tilgjengelige midler er større enn noensinne, samtidig som bistandsbudsjettene er 

under press i mange giverland.   

 

Norge gir i år 6,3 milliarder kroner til nødhjelp. Det er en økning fra tidligere år, 

men langt fra nok til å matche den dramatiske økningen i behov. Vi mener derfor 

at Norge bør bidra med ytterligere midler i den ekstraordinære humanitære 

situasjonen vi befinner oss i som en følge av pandemien.  

 

Norges totale bistandsbudsjett ble redusert med 1.3 milliarder i 2021. Vi foreslår 

å reversere dette kuttet gjennom en ekstraordinær bevilgning til humanitær 

bistand av samme størrelse.  

 

Det er avgjørende at bevilgningen kommer i tillegg til det nåværende 

bistandsbudsjettet slik at det ikke går på bekostning av langsiktig bistand som også 

skal dekke økende behov som en følge av pandemien. For et land som Norge, vil 



 

en slik ekstra bevilgning utgjøre en beskjeden økning av budsjettet. Til 

sammenligning, vil det utgjøre rundt én prosent av det regjeringen beregnet å 

bruke på koronatiltak i Norge i løpet av 2020. Siden det haster å øke støtten til en 

rekke kriser, bør en slik økning vedtas i forbindelse med revidert budsjett.  

 

En ekstraordinær bevilgning til humanitær bistand vil redde liv og møte akutte 

behov i de verste humanitære krisene. I flere av disse står befolkningen nå også i 

fare for å rammes av omfattende hungersnød, slik som i Jemen og Sør-Sudan. Uten 

en rask og betydelig økning i de humanitære bidragene til disse krisene, kan 

konsekvensene bli katastrofale.  

 

En humanitær krisepakke fra Norge vil også kunne sende et viktig signal 

internasjonalt. Storbritannia, tradisjonelt et av verdens mest generøse giverland, 

har varslet dramatiske kutt i støtten til blant annet Jemen, Syria, Somalia og Sør-

Sudan. Flere av de andre giverlandenes bistandsbudsjetter faller også i takt med 

BNP. Vi mener Norge bør følge EUs eksempel, som nylig annonserte at de øker sitt 

humanitære budsjett med hele 60 prosent for å bidra til å redusere 

finansieringsgapet. 

 

Se vedlagte notat for mer informasjon om de humanitære konsekvensene av 

pandemien og behovet for en slik bevilgning i år.  

 

Vi imøteser videre dialog om denne saken.  
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