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Norsk Folkehjelps innspill til ny regjeringsplattform 
høsten 2021 
   
September 2021 
 
Norsk Folkehjelp gratulerer med godt valg. Som fagbevegelsens humanitære 
solidaritetsorganisasjon med aktivitet i over 30 land, og med flere tusen frivillige i Norge, både 
innen den førstehjelp og redning og inkluderings- og antirasismearbeid, har vi store 
forhåpninger til et nytt politisk flertall. 
 
I dette dokumentet har vi lagt inn innspill på både nasjonal og internasjonal politikk, der alle 
forventingene hviler på ønsket om en ny politisk retning som ivaretar våre grunnleggende 
målsetninger: Rettferdig fordeling av makt og ressurser, og vern av liv og helse.   
Vi har laget samtlige formuleringer som «regjeringen vil» punkter, for å gjøre det som enkelt 
som mulig for dere som kanskje skal i gang med krevende forhandlinger i tida som kommer.  
 
Dersom dere har spørsmål eller ønsker utdypning, er det bare å ta kontakt.  
 
 
Beskyttelse av sivile i krig og konflikt: 
 
regjeringen vil: 
 

• Signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og i påvente av dette ønske 
den velkommen og delta som observatør på statspartsmøtene til traktaten. Gjøre 
kjernefysisk nedrustning til en diplomatisk topp-prioritet for Norge, og herunder gjenreise 
det humanitære initiativet på atomvåpen og støtte forskning, kunnskap og sivilt 
samfunnsengasjement som utfordrer status quo på atomvåpen.  

 
• Ta lederskap på beskyttelse av sivile i krig og konflikt, spesielt gjennom fortsatt aktiv 

implementering av konvensjonene som forbyr antipersonellminer og klasevåpen, men 
også i utviklingen av nye mekanismer for å beskytte sivile mot eksplosive våpen brukt i 
byer samt autonome våpensystemer.  

 
Utviklingspolitikk og Menneskerettigheter: 
 
regjeringen vil: 

   
• Sette bekjempelse av ulikhet og omfordeling av makt og ressurser som sitt fremste mål 

for utviklingspolitikken - og viderefører et høyt nivå på bistanden (minimum 1% av BNI).   
 

• Kraftig trappe opp støtten til styrking av sivilsamfunn, og representative og demokratiske 
arbeidstakerorganisasjoner, og bidra aktivt internasjonalt til å motvirke trenden med 
stadig redusert handlingsrom for det sivile samfunnet.  
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• Bruke bistandsbudsjett til å øke støtten til utviklingen av universelle offentlige 

velferdstjenester 
 

• Sikre at norske selskaper og offentlige innkjøpere ivaretar folkeretten og 
menneskerettighetene gjennom veiledninger og forskrifter også i konfliktområder. 

 
• Utvide åpenhetsloven til å gjelde alle bedrifter med virksomhet eller tilhørighet i Norge 

og anstendig arbeid.   
 

• Ta ledelse i å forhandle frem en internasjonal skattekonvensjon og trappe opp sletting av 
gjeld.   

 
• Utarbeide en mekanisme for å øke klimafinansieringen uten at det går på beksostning av 

andre satsinger innen bistandsbudsjettet, og legge til rette for rettferdig grønn 
omstilling som sikrer at klimainnsatsen kommer fattige og sårbare grupper til gode.   

 
• Anerkjenne Palestina som en egen stat, uten forhåndsbetingelser. 

 
• Sikre rettferdig fordeling av vaksiner gjennom å jobbe for enighet i WTO om et unntak for 

patenter på behandling og vaksiner mot Covid19.   
   
 
Frivillighet og beredskap 
De frivilliges betydning for redningstjenesten er anerkjent på alle nivåer i Norge. De bidrar med 
nødvendig kompetanse, utstyr og mannskaper som det offentlige ikke kan stille med.  
 
regjeringen vil: 
 

• Øke rammetilskuddet til de frivillige organisasjonene    
Antall oppdrag for de frivillige beredskapsorganisasjonene øker hvert år. Norsk 
Folkehjelp mener at økt rammetilskudd er viktig for å sikre forutsigbare rammer og 
nødvendig utvikling for de frivillige i redningstjenesten.  

 
• Innføre fritak for engangsavgift på redningsbiler    

Fritak for engangsavgift vil gjøre det betydelig lettere for de frivillige å investere i biler 
som er bedre egnet for redningstjeneste. I likhet med annet utstyr som 
redningsgruppene trenger, blir penger til kjøretøy samlet inn på frivillig basis.  

 
• Sikre gratis tilgang til nødnett for frivillige beredskapsorganisasjoner     

Nødnett er helt avgjørende for god og effektiv samhandling mellom de mange 
samarbeidspartnerne i redningstjenesten (politi, helse og de frivillige). Hele 
redningstjenesten opplever økning i antall redningsoppdrag, og at oppdragene krever 
høyere tempo og bedre koordinering enn for bare får år siden.      

 
• Sikre full og rettighetsfestet momskompensasjon    

Full og rettighetsfestet momskompensasjon er et viktig bidrag til en bedre og mer 
forutsigbar økonomi for de frivillige i redningstjenesten. Alt utstyret som en 
redningsgruppe kjøper inn, er finansiert gjennom dugnadsarbeid. 
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Flyktning og integrering 
  
En antirasistisk regjeringsplattform  
Rasisme er et demokratisk problem som har alvorlige konsekvenser for hele samfunnet. Vi har 
alle et ansvar for å stå opp mot rasisme, og vi trenger større innsats på våre fellesarenaer, på 
arbeidsplassen, på skolen, på helsesenteret og der vi bor. For å vise at vi tar kampen på 
alvor, må vi en tidlig og bred innsats mot rasisme og det får vi ved å ha en antirasistisk 
regjeringsplattform. 
 
regjeringen vil: 
  

• Øke innsatsen på antirasistisk kompetanse- og holdningsarbeid i arbeidslivet i tett 
samarbeid med fagbevegelsen  

• Styrke den antirasistiske kompetansen hos ansatte i offentlig sektor, og da særlig hos 
politiet, NAV, barnehager, skoler og i helsevesenet  

• Gi gratis rettslig veiledning og rettslig bistand for mennesker utsatt for rasisme i Norge.   
• Føre en inkluderende frivillighetspolitikk ved å øke tilskuddsordninger som er rettet mot, 

og engasjerer og involverer minoritetsbefolkningen   
• Styrke forskning på rasisme  
• Opprette et nasjonalt kompetansesenter om rasisme  

  
Flyktning og asyl 
 
Norge må ta sin del av ansvaret for den globale situasjonen for verdens flyktninger, både 
via FN sine systemer men også ved å ha føre en human asyl- og innvandringspolitikk, og 
bidra i sammen med andre europeiske land.   

 
regjeringen vil: 
  

• Forenkle prosessen med familiegjenforening enklere  
• Øke innsatsen for at alle innvandrere får fast og varig arbeidstilknytning  
• Innføre en human og solidarisk asyl- og innvandringspolitikk  
• Tar globalt lederskap for en mer rettferdig flyktningpolitikk  
• Tar imot 5000 overføringsflyktninger  
• Innfører et permanent, lovlig opphold til ureturnerbare asylsøkere som har oppholdt seg i 

landet over en viss tid  
  


