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1 Sammendrag

I denne proposisjonen blir det foreslått bevilget
115 mill. kroner til nødhjelp til flomofre i Pakistan.
Det samlede bidraget fra Norge til den humani-
tære responsplanen i Pakistan i 2010 vil etter dette
utgjøre 400 mill. kroner. 

2 Bakgrunn

Pakistan ble i juli i år rammet av den største flom-
men i landet siden 1929. Nærmere 1800 mennes-
ker har så langt mistet livet og over 20 millioner
mennesker er rammet. Blant disse trenger nær-
mere 11 millioner mennesker nødhjelp. 

Ødeleggelsene er enorme, over 1,9 millioner
hus gikk med i flommen, og veier, skoler, helse-
senter og annen infrastruktur er helt eller delvis
ødelagt. 24 000 kvadratkilometer med dyrket
mark er ødelagt. Dette tilsvarer landarealet til
Oppland fylke. Mange steder kan risikere å miste
de to neste avlingene. En ytterligere fare er at
vannbårne sykdommer og epidemier kan føre til
forverret helsesituasjon, underernæring og ytter-
ligere dødsfall. 

Flommen er en av de største naturkatastrofene
verden har sett i nyere tid, og det ekstreme i situa-
sjonen kan illustreres ved FNs generalsekretær
Ban Ki-Moons uttalelse om at flere mennesker er
rammet av denne flomkatastrofen enn tsunamien i
2004, jordskjelvet i Pakistan i 2005, syklonen Nar-

gis i Burma i 2008 og jordskjelvet på Haiti i 2010 til
sammen. 

FN og øvrige internasjonale humanitære orga-
nisasjoner har bidratt med nødhjelp til Pakistan.
Det pakistanske militæret er satt inn for å bistå i
hjelpearbeidet, noe som har vært avgjørende for å
redde mange ofre ut av avskårne og flomisolerte
områder. National Disaster Management Authori-
ty (NDMA) i Pakistan koordinerer nødhjelpsar-
beidet sammen med FNs humanitære koordine-
ringsmekanismer. 

På tross av en voldsom mobilisering av ressur-
ser, har nødhjelpen så langt kun nådd omtrent
halvparten av flomofrene. Årsaken er at omfanget
har vært for stort og nødhjelpstiltakene for små. I
tillegg er enkelte flomområder vanskelig tilgjen-
gelig for humanitære hjelpearbeidere. Myndighe-
tene, FNs humanitære apparat, øvrige organisa-
sjoner og sivilsamfunnet trenger økt bemanning
og midler for å bli bedre i stand til å drive effektiv
nødhjelp, igangsette tidlig gjenoppbygging og
ikke minst hindre ytterligere forverring av situa-
sjonen. 

FN lanserte ”Pakistan Initial Floods Emergen-
cy Response Plan” 11. august 2010. Totalbudsjet-
tet var på USD 459 mill. til nødhjelp de nærmeste
tre månedene. Nye behovsvurderinger er nå utar-
beidet som grunnlag for den reviderte humanitæ-
re responsplanen ”Floods Emergency Response
Plan”. Denne ble lansert av FN 17. september og
har et budsjett på USD 1 594 mill. Det innebærer
at det samlede budsjettbehov for humanitær re-
sponsen til flomofrene i Pakistan nå utgjør USD
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2 053 mill. Pr. 4. oktober i år hadde responsplanen
mottatt vel 35 prosent av budsjettbehovet fra inter-
nasjonale givere. Responsplanen vil dekke nød-
hjelp i seks måneder og tidlige gjenoppbyggings-
tiltak i ett år. De mer langsiktige gjenoppbyg-
gingsbehovene er ikke inkludert. Det pågår ar-
beid med kartlegging og behovsanalyser fra Ver-
densbanken og Asiabanken i samarbeid med FN
og myndighetene. De første resultatene fra disse
vurderingene vil foreligge i slutten av oktober. 

Regjeringen legger vekt på å yte rask humani-
tær bistand og bidra til den tidlige gjenoppbyg-
gingsfasen i Pakistan. Regjeringen har så langt ut-
betalt 115 mill. kroner til ulike nødhjelpsprogram-

mer for flomofre i Pakistan med grunnlag i den
midlertidige responsplanen fra FN. Budsjettmid-
lene ble disponert over kap. 163 Nødhjelp, huma-
nitær bistand og menneskerettigheter, post 70 Na-
turkatastrofer og post 71 Humanitær bistand og
ble utbetalt til humanitære programmer adminis-
trert av FN, Røde Kors-bevegelsen og frivillige hu-
manitære organisasjoner.

De ekstremt store behovene gjør at regjerin-
gen foreslår å øke det norske bidraget til flomofre
i Pakistan med ytterligere 285 mill. kroner med
følgende forslag til budsjettmessig inndekning un-
der bistandsbudsjettet for 2010:

Det samlede bidraget fra Norge til den humani-
tære responsplanen i Pakistan i 2010 vil etter dette
utgjøre 400 mill. kroner. 

Omdisponering av 115 mill. kroner fra kap.
150, post 78 Regionbevilgning for Afrika er mulig-
gjort ved betalingsutsettelse grunnet forsinkelser
vedrørende regionale programmer innen energi
og klimatilpasning under planlegging i det sørlige
Afrika. 

3 Revidert responsplan 

Det er store udekkede behov for nødhjelp og gjen-
oppbygging. I første omgang er rask og effektiv
nødhjelp kritisk viktig der høyest prioritet gis til
helse, vann/sanitet, mat, husly og beskyttelse av
sivile. Parallelt må det planlegges for gjenoppbyg-
ging etter de omfattende ødeleggelsene. Infra-
struktur og jordbrukssektor vil stå sentralt. Det
samme gjelder reetablering av offentlige tjenester
som helsetilbud og utdanning. Dyrkingsseson-
gen startet i månedsskiftet september/oktober,
og det er kritisk at jorda blir dyrkningsklar og
såfrø distribuert. Feiler dette kan det gå mot en
alvorlig matvarekrise neste år. Andel sårbare

grupper med behov for nødhjelp er stor. Kvinner
og barn vil trenge spesialtilpassede løsninger for
beskyttelse og humanitær assistanse. 

Responsplanen må tilpasses behovene i ulike
deler av landet. I nordområdene vil den humani-
tære innsatsen etter hvert dreies mot tidlig gjen-
oppbygging, mens det i sør vil være behov for om-
fattende nødhjelp i en lengre periode. 

4 Behov for samordnet innsats og 
koordinering

Det har vært utfordringer knyttet til koordinering
og rask respons. Regjeringen vil arbeide for å
sikre god koordinering internasjonalt og i krise-
områdene. FNs kontor for humanitær koordine-
ring (OCHA) vil ha en sentral rolle, sammen med
øvrige ledende organisasjoner innen de tolv etab-
lerte sektorer/”clusters”. Samtlige organisasjoner
som mottar norsk støtte vil ha et selvstendig
ansvar for å bidra til best mulig koordinering.

Regjeringen vil legge vekt på at pakistanske
myndigheter i størst mulig grad trekkes inn i ut-
forming og gjennomføring av nødhjelpsarbeidet. I
tillegg bør pakistanske myndigheter omallokere

Tabell 2.1 

Fra kap/post Sum

150.78 Regionbevilgning for Afrika 115,0 mill. kroner

151.78 Regionbevilgning for Asia 6,4 mill. kroner

162.70 Overgangsbistand (GAP) 20,0 mill. kroner

163.70 Naturkatastrofer 50,5 mill. kroner

163.71 Humanitær bistand 93,1 mill. kroner

Sum 285,0 mill. kroner
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egne midler til nødhjelp og gjenoppbygging, samt
sikre humanitære organisasjoner rask og uhin-
dret tilgang til flomofrene. 

Den humanitære innsatsen må sees i sammen-
heng med pågående arbeid med å kartlegge ska-
deomfanget og framtidige planer om langsiktige
utviklingstiltak. Det er allerede på det rene at det
vil koste flere milliarder dollar å gjenoppbygge de
ødelagte samfunnene i Pakistan. Humanitær støt-
te til tidlig gjenoppbyggingstiltak må fungere som
en viktig katalysator for den mer langsiktige inn-
satsen. 

5 Innretningen av den norske støtten

Regjeringen vil legge vekt på å nå de mest sårbare
gruppene. Kvinner og barn er særlig utsatt og det
er viktig å gi dem den beskyttelse og assistanse de
trenger. 

Norge skal også bidra til å unngå epidemier,
underernæring og dødsfall. I tillegg til nødhjelpen
vil Regjeringen støtte tidlig gjenoppbyggingstil-
tak og på den måten sikre en smidig overgang
mellom nødhjelp og den mer langsiktige bistan-
den. 

Flere organisasjoner har kapasitet til å gjøre
mer og pengene fra Norge vil bli fordelt til FNs
humanitære organisasjoner, Røde Kors-bevegel-
sen og humanitære hjelpeorganisasjoner med er-
faring fra Pakistan.

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver un-
der et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget
om hjelp til flomofre i Pakistan.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om hjelp til flomofre i Pakistan i samsvar med et vedlagt for-
slag.
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Forslag

til vedtak om hjelp til flomofre i Pakistan

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

150 Bistand til Afrika,

78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, reduseres med . . . . . . . . . . . . . 115 000 000

fra kr 2 808 500 000 til kr 2 693 500 000

163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter,

70 Naturkatastrofer, kan overføres, økes med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 000 000

fra kr 375 000 000 til kr 490 000 000
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tær bistand og bidra til den tidlige gjenoppbyg-
gingsfasen i Pakistan. Regjeringen har så langt ut-
betalt 115 mill. kroner til ulike nødhjelpsprogram-

mer for flomofre i Pakistan med grunnlag i den
midlertidige responsplanen fra FN. Budsjettmid-
lene ble disponert over kap. 163 Nødhjelp, huma-
nitær bistand og menneskerettigheter, post 70 Na-
turkatastrofer og post 71 Humanitær bistand og
ble utbetalt til humanitære programmer adminis-
trert av FN, Røde Kors-bevegelsen og frivillige hu-
manitære organisasjoner.

De ekstremt store behovene gjør at regjerin-
gen foreslår å øke det norske bidraget til flomofre
i Pakistan med ytterligere 285 mill. kroner med
følgende forslag til budsjettmessig inndekning un-
der bistandsbudsjettet for 2010:

Det samlede bidraget fra Norge til den humani-
tære responsplanen i Pakistan i 2010 vil etter dette
utgjøre 400 mill. kroner. 

Omdisponering av 115 mill. kroner fra kap.
150, post 78 Regionbevilgning for Afrika er mulig-
gjort ved betalingsutsettelse grunnet forsinkelser
vedrørende regionale programmer innen energi
og klimatilpasning under planlegging i det sørlige
Afrika. 

3 Revidert responsplan 

Det er store udekkede behov for nødhjelp og gjen-
oppbygging. I første omgang er rask og effektiv
nødhjelp kritisk viktig der høyest prioritet gis til
helse, vann/sanitet, mat, husly og beskyttelse av
sivile. Parallelt må det planlegges for gjenoppbyg-
ging etter de omfattende ødeleggelsene. Infra-
struktur og jordbrukssektor vil stå sentralt. Det
samme gjelder reetablering av offentlige tjenester
som helsetilbud og utdanning. Dyrkingsseson-
gen startet i månedsskiftet september/oktober,
og det er kritisk at jorda blir dyrkningsklar og
såfrø distribuert. Feiler dette kan det gå mot en
alvorlig matvarekrise neste år. Andel sårbare

grupper med behov for nødhjelp er stor. Kvinner
og barn vil trenge spesialtilpassede løsninger for
beskyttelse og humanitær assistanse. 

Responsplanen må tilpasses behovene i ulike
deler av landet. I nordområdene vil den humani-
tære innsatsen etter hvert dreies mot tidlig gjen-
oppbygging, mens det i sør vil være behov for om-
fattende nødhjelp i en lengre periode. 

4 Behov for samordnet innsats og 
koordinering

Det har vært utfordringer knyttet til koordinering
og rask respons. Regjeringen vil arbeide for å
sikre god koordinering internasjonalt og i krise-
områdene. FNs kontor for humanitær koordine-
ring (OCHA) vil ha en sentral rolle, sammen med
øvrige ledende organisasjoner innen de tolv etab-
lerte sektorer/”clusters”. Samtlige organisasjoner
som mottar norsk støtte vil ha et selvstendig
ansvar for å bidra til best mulig koordinering.

Regjeringen vil legge vekt på at pakistanske
myndigheter i størst mulig grad trekkes inn i ut-
forming og gjennomføring av nødhjelpsarbeidet. I
tillegg bør pakistanske myndigheter omallokere

Tabell 2.1 

Fra kap/post Sum

150.78 Regionbevilgning for Afrika 115,0 mill. kroner

151.78 Regionbevilgning for Asia 6,4 mill. kroner

162.70 Overgangsbistand (GAP) 20,0 mill. kroner

163.70 Naturkatastrofer 50,5 mill. kroner

163.71 Humanitær bistand 93,1 mill. kroner

Sum 285,0 mill. kroner
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egne midler til nødhjelp og gjenoppbygging, samt
sikre humanitære organisasjoner rask og uhin-
dret tilgang til flomofrene. 

Den humanitære innsatsen må sees i sammen-
heng med pågående arbeid med å kartlegge ska-
deomfanget og framtidige planer om langsiktige
utviklingstiltak. Det er allerede på det rene at det
vil koste flere milliarder dollar å gjenoppbygge de
ødelagte samfunnene i Pakistan. Humanitær støt-
te til tidlig gjenoppbyggingstiltak må fungere som
en viktig katalysator for den mer langsiktige inn-
satsen. 

5 Innretningen av den norske støtten

Regjeringen vil legge vekt på å nå de mest sårbare
gruppene. Kvinner og barn er særlig utsatt og det
er viktig å gi dem den beskyttelse og assistanse de
trenger. 

Norge skal også bidra til å unngå epidemier,
underernæring og dødsfall. I tillegg til nødhjelpen
vil Regjeringen støtte tidlig gjenoppbyggingstil-
tak og på den måten sikre en smidig overgang
mellom nødhjelp og den mer langsiktige bistan-
den. 

Flere organisasjoner har kapasitet til å gjøre
mer og pengene fra Norge vil bli fordelt til FNs
humanitære organisasjoner, Røde Kors-bevegel-
sen og humanitære hjelpeorganisasjoner med er-
faring fra Pakistan.

Utenriksdepartementet 

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver un-
der et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget
om hjelp til flomofre i Pakistan.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om hjelp til flomofre i Pakistan i samsvar med et vedlagt for-
slag.
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Forslag

til vedtak om hjelp til flomofre i Pakistan

I

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner

150 Bistand til Afrika,

78 Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, reduseres med . . . . . . . . . . . . . 115 000 000

fra kr 2 808 500 000 til kr 2 693 500 000

163 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter,

70 Naturkatastrofer, kan overføres, økes med . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 000 000

fra kr 375 000 000 til kr 490 000 000


