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1 % av Norges brutto nasjonalprodukt (BNI) må gå til bistand  

Verden står i en ulikhetskrise, demokratiet er på tilbakegang og vi står ovenfor nedgangstider i store 

deler av verden. International IDEA's ´Global State of Democracy 20221´ slo i november fast at over 

halvparten av verdens demokratier opplever kvalitativ tilbakegang, samtidig som tiltroen til demokratiet 

som styreform forvitrer. Flere er blitt fattige og vi står midt i en global matkrise hvor ikke bare fordeling, 

men tilgang til mat er verre enn noen gang før ifølge Verdens matvareprogram2.  

I krisetider kan bistand være en sårt trengt og stabil finansieringskilde for de som rammes hardest. 

Derfor er det mer enn noen sinne grunnleggende at bistanden opprettholdes på 1 % og går til tiltak som 

defineres som offentlig godkjent utviklingsbistand. Andre tiltak som bidrar til oppnåelse av 

bærekraftsmålene, men som ikke er godkjent offentlig godkjent utviklingsbistand (ODA) må komme 

utenom 1% av BNI.  Bistanden har en enorm innvirkning på livene til veldig mange mennesker, og kan 

også brukes strategisk for å bidra til omfordeling av makt og rikdom3.  

Budsjettforliket på slutten av 2022 åpnet muligheten for å tenke nytt rundt finansiering av bistand og 

store bidrag til gjenoppbygging i Ukraina. Regjeringen har åpnet for en ny finansieringsmulighet ved å 

åpne for uttak fra oljefondet er et nødvendig svar på ekstraordinære behov både i Ukraina og en 

kriserammet verden. Norsk Folkehjelp oppfordrer til å fortsette å se på hvordan våre egne 

finansieringskilder kan bidra når det gjelder globale fellesgoder som klimafinansiering. Rekordhøye 

inntekter fra energieksport grunnet krigen i Ukraina sammenfaller med ekstreme finansieringsbehov 

både til humanitære kriser og for å få bukt med den galopperende ulikheten globalt.  

Norsk Folkehjelp vil arbeide for at:  

• Det fastslås at 1 % av BNI skal gå til bistand (ODA godkjent) 

• Klimainvesteringer må finansieres med midler som kommer i tillegg til bistandsprosenten, slik 

Norge har forpliktet seg til. 

 

 

                                                           
1 https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-of-democracy-2022?lang=en 
2 https://www.wfp.org/global-hunger-crisis 
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