
 

  

 

 

 

 

 

 

 
Caritas Norges innspill i forbindelse med Prop. 1S (2019-2020) Utenriksdepartementet. 
   
Caritas Norge takker for muligheten til å gi innspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomité  
på statsbudsjettet for 2020.  
 
Kap. 162 Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi  
 
Caritas er tilfreds med at matsikkerhet er etablert som en av Norges tematiske prioriteringer i 
utviklingspolitikken. I fjor lanserte regjeringen en opptrappingsplan om klimatilpasset landbruk og 
matsikkerhet i utviklingsland, som et svar på flertallsvedtaket i Utenriks - og forsvarskomiteen på 
Stortinget om å øke bevilgninger til kampen mot sult. I budsjettet for 2020 foreslås det å øke støtten 
med 100 millioner under kap. 162 post 71 Matsikkerhet og landbruk. Caritas mener dette er en svært 
beskjeden økning, og ikke tilstrekkelig til å nå målene i opptrappingsplanen. De 1,2 milliardene avsatt 
til kap. 162 post 71 Matsikkerhet og landbruk utgjør kun 3 prosent av det totale bistandsbudsjettet.  
 
Samtidig bemerker vi oss at støtten til Næringsutvikling og handel i post 70 reduseres. Dette mener vi 
er svært uheldig. Denne posten bidrar til å utvikle verdikjeder i landbruket i Sør – blant de mest 
effektive tiltakene for å utrydde sult - og innebærer at økningen på post 71 i stor grad nøytraliseres.    
 

• Konkrete forslag til omprioriteringer:  
Caritas ber om at regjeringens prioritering av landbruk og matsikkerhet reflekteres tydeligere i 
budsjettet for 2019, og at bevilgningen til kap. 162 post 71 Matsikkerhet og landbruk økes ytterligere 
eller at post 70 opprettholdes på 2019 nivå og midler til næringslivsutvikling øremerkes 
landbruk/matsikkerhet 
 

• Caritas ber også om følgende endringer i tekst: 
Bevilgningens mål: 
Gjeldende formulering: «Eksporten av varer og tjenester fra fattige land er økt».  
 
Forslag til ny formulering: «Eksporten av varer og tjenester fra fattige land er økt, og importbehovet  

    for matvarer er redusert».  
 
Under prioriteringer 2020  
Gjeldende formulering: «Skape bærekraftige arbeidsplasser i minst utviklede land i Afrika sør for  

Sahara»   
Forslag til ny formulering: «Skape bærekraftige arbeidsplasser i minst utviklede land i Afrika sør for  

    Sahara og i Norges partnerland for utviklingssamarbeid» 
  
Kap. 163 Klima, miljø og hav 
Caritas mener det er veldig positivt at post 70 økes betraktelig og skal «sees i sammenheng med 
oppfølging av handlingsplanen for bærekraftige matsystemer og bevilgning under kap. 162 
Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi, post 71 Matsikkerhet, fisk og landbruk». Vi vil likevel 
bemerke at med dette utgjør fortsatt klimatilpassing bare om lag 10% av klimasatsningen og det er 
langt til målet om 50 – 50 finansiering mellom reduksjon av utslipp og klimatilpassing.  
 
Kapittel 170: Støtten til sivilt samfunn  
Støtten holder seg på samme kronebeløp som i 2019. Dette er skuffende gitt regjeringens sterke 
understrekning av sivilsamfunnets avgjørende rolle i å bekjempe fattigdom og holde myndigheter til 
ansvar i en tid da organisasjoner og menneskerettighetsforkjempere opplever økende press. Norge 



 

  

 

 

 

 

 

 

kanaliserer en stor del av bistanden gjennom multilaterale kanaler, som ikke er den mest effektive 
måten å nå lokalt sivilt samfunn på. Dette ble også nylig påvist i Norad’s evaluering Evaluation of 
Norway's Multilateral Partnerships Portfolio - the World bank and UNDP 1/2019. Vi foreslår derfor at 
den foreslåtte økningen dekkes inn ved en tilsvarende reduksjon av multilateral bistand. 
  

• Caritas anmoder komiteen om å be regjeringen sikre at støtten til sivilt samfunn får samme 
økning som bistandbudsjettet som helhet, 7%.  

 
 
Kap. 150: Humanitær bistand Post – Post 70 Nødhjelp og humanitær bistand 

Caritas ønsker økningen og det styrkede fokuset på matsikkerhet i det humanitære innsatsen 

velkommen.  

 

Caritas støtter regjeringens arbeid for effektivisering og innovasjon i humanitær sektor, i tråd 

med forpliktelsene i «Grand Bargain»-erklæringen. Avgjørende for effektivisering av det 

internasjonale humanitære systemet er å styrke lokale organisasjoners rolle og kapasitet. 

Lokale organisasjoner har nettverk som muliggjør rask respons, har tillit som sikrer tilgang, 

og lokalkunnskap nødvendig for å definere effektive tiltak etter de behov som oppstår i en 

humanitær krise. Gjennom å styrke deres beredskap, og sørge for at de mottar en større del av 

ressursene, vil nødhjelpen bli langt mer kostnadseffektiv.  

 

Norge er forpliktet av «Grand Bargain»-erklæringen til å arbeide for å nå målet om at 25 % av 

den humanitære bistanden skal gå så direkte som mulig til lokale aktører. Tiltak for å nå 

denne målsettingen er imidlertid fraværende i statsbudsjettet.  

 

Caritas mener  

• Norge må stille krav til alle sine partnere, både de multilaterale og organisasjonene, 

om å øke andelen humanitære midler som kanaliseres til lokale organisasjoner.  

• Norge må stille krav til at det settes konkrete målsettinger knyttet til lokale 

organisasjoners deltakelse i humanitære koordineringsmekanismer i land der Norge 

bidrar med støtte til FNs humanitære operasjoner. 
  
  
Kap. 159 Regionbevilgninger 
Caritas bemerker at igjen ser vi en reduksjon, nærmere 20%, i støtten til Latin-Amerika under post 
77. Vi ber om at dette kuttet reverseres, spesielt i lys av de utfordringer vi ser på kontinentet som 
følge av migrasjonskrisene i Venezuela og Mellom Amerika.  
 

• Caritas ber også om følgende endringer i tekst: 
Gjeldende formulering: «Over regionbevilgningen for Latin-Amerika prioriteres bredt anlagte  

satsinger med vekt på reintegrering og jobbskaping i tidligere 
konfliktrammede områder».  

 
Forslag til ny formulering: «Over regionbevilgningen for Latin-Amerika prioriteres bredt anlagte  

satsinger med vekt på reintegrering og jobbskaping i tidligere    
konfliktrammede områder, samt tiltak innen helse, utdanning for 
venezuelanske migranter.   


