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Støtte til sivilsamfunnet er en del av løsningen på kriser og konflikt  

Når krise og krig rammer er lokalt sivilsamfunn helt avgjørende for å kunne få ut hjelp til de som 

trenger det. Lokalt sivilsamfunn er også viktig for å skape demokratiske endringer.  

Sivilsamfunnet trår til i kriser  

Krigen i Ukraina har vist oss hvordan mennesker mobiliserer når de rammes av krig og urett. 

Ukrainere både i landet og i eksil har gjennom fagbevegelse, organisasjoner og nettverk sørget for at 

hjelpen kommer frem til de mest utsatte. Folk står sammen om å få hverandre i sikkerhet, få ut 

livsviktig informasjon og rapportere om krigsforbrytelser og overgrep. Når mennesker står sammen 

utgjør det en enorm motstandskraft.   

Det samme skjer i en rekke kriger og konflikter rundt om i verden. I Myanmar ble militærjuntaen tatt 

på senga av sivilbefolkningens motstand. Fagbevegelsen og organisasjonenes evne til å mobilisere og 

stå imot har gjort det umulig for juntaen å få kontroll over landet. Lokale organisasjoner når ut med 

hjelp til dem som er på flukt i de farligste områdene.   

Sivilsamfunnet er avgjørende i motstand mot undertrykkende regimer 

I Sudan kastet folket den brutale diktatoren Omar al-Bashir i 2019. Fortsatt er det uklart om 

revolusjonen overlever, men det er folkelig organisering som driver motstanden og kampen for et 

nytt Sudan. Gjennom 10 års krig og massiv undertrykkelse i Syria har de syriske organisasjonene fått 

hjelpen fram, samtidig som de har holdt kampen for et bedre og mer demokratisk Syria levende. I 

Palestina utgjør folkelig mobilisering stammen i motstandskampen mot okkupasjonen. I Colombia 

har folkelige organisasjoner vært helt avgjørende for å få til politiske endringer som gjør det mulig at 

fred kan bli en realitet og fredsavtaler omsatt i praksis.   

Norsk Folkehjelp mener at folk står sterkere sammen og tror på kraften i å mobilisere og organisere 

folk også i krig og konflikt og vil arbeide for at:  

• Lokalt sivilsamfunn skal gis mer makt og ressurser i humanitære kriser, for eksempel ved å 

øremerke bistandsmidler til lokalt sivilsamfunn.  

• I situasjoner hvor det er nødvendig med humanitær respons må 

sivilsamfunnsorganisasjoner fortsatt få være politiske og jobbe for samfunnsendringer.  

 


