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Et av verdens mest fruktbare
jordbruksland

Sarkofagen i Tsjernobyl. 
Et av mange tiltak for å 
sikre kjernefysisk 
materiale. 

Oppussing og isolering av 
offentlige bygg sparer 
miljø og energi. Her fra en 
førskole i Zhytomyr. 
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Norsk støtte til Ukraina utgjør 
200 millioner kroner i 2016

Rettsstatsreform og godt styresett

Energireform og -effektivisering

Humanitær bistand

Økonomisk reform og handel

Prosjekter gjennomføres innen fire prioriterte områder i 
samarbeid med norske, ukrainske og internasjonale 
organisasjoner og myndigheter.

Hva

Hvorfor

En fungerende rettsstat er en forutsetning for demokrati 
og økonomisk vekst. Forutsigbarhet, rettssikkerhet og 
respekt for grunnleggende menneskerettigheter danner 
det beste grunnlaget for norsk-ukrainsk samarbeid.

Hva

Hvorfor
Ukraina har enorme muligheter for å redusere sitt 
energiforbruk og utvikle nye energikilder. Dette vil ha 
positive effekter for miljø, økonomi og energisikkerhet. 

Norge finansierer prosjekter som bidrar til økt 
energieffektivitet og utvikling av energisektoren innen 
fornybar og fossil energiutvinning, samt sikring av 
kjernefysisk materiale.

Hva

Hvorfor

Ukraina har en omfattende industri- og landbruks-
produksjon. Landet har stort potensiale for å øke 
samhandelen med Norge og andre europeiske land. Økt 
handel vil ha stor betydning for ukrainsk økonomi.

Norge støtter prosjekter innen næringsutvikling, 
kompetansebygging av tilsynsmyndigheter, organisasjoner 
som fremmer næringslivskontakt og gir råd om tilgang til 
det europeiske fellesmarkedet.

Hva

Hvorfor

Konflikten i Øst-Ukraina har store menneskelige 
omkostninger. Ifølge FN rammer den humanitære 
situasjonen nesten 5 millioner mennesker. Nær 10.000 er 
drept, og mer enn 2,3  millioner er flyktninger eller internt 
fordrevne. Behovet for humanitær hjelp er stort.

Norge gir støtte til frivillige norske, ukrainske og 
internasjonale organisasjoner for humanitært arbeid i 
berørte områder.

Internt fordrevne 
barn får oppfølging i 
samtalegrupper.

Årlig deltar skole-
personell over hele 
Ukraina i prosjekt for 
demokratiopplæring i 
skolen.
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Norge støtter aktører i justissektoren og organisasjoner 
i det sivile samfunn. Vi bistår med rådgivning til 
ukrainske myndigheter og demokratiopplæring til 
statlige og ikke-statlige aktører.

Oslo er like nært Kyiv som Paris

En stor og moderne IT-sektor

" Norge støtter Ukraina for 
å bidra til reformer, 
økonomisk vekst og 
politisk stabilitet.

- Børge Brende

Norsk støtte til 
Ukraina
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Natalija ankom Odessa fra 
Donetsk i 2014. På grunn 
av mangel på jobb-
muligheter og praktiske 
utfordringer som 
alenemor ønsket hun å 
starte sin egen bedrift, 
men manglet kunnskap og 
finansiering. Gjennom 
International Organization

for Migration mottok 
Natalija undervisning og etter hvert stipend til å starte 
for seg selv. Hun opprettet bedriften «Zlatsjno» (korn) 
som produserer frokostblandinger. Zlatsjno har i dag 
6 blandinger som selges i økologiske matbutikker, på 
kaféer og på matmarkeder. Natalija har ansatt to 
internt fordrevne personer for å hjelpe andre i 
samme situasjon.

Energi og miljø

Entreprenørstipend
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SPARE (Skole-
prosjektet for 
anvendelse av 
ressurser og energi) er 
et av verdens største 
skoleprosjekt om 
energi, klima og miljø. I 
Ukraina er 600 lærere 

og 15 000 elever i alderen 9-14 år med i prosjektet. 
Målet er å få fokus på energi- og ressursbruk i 
skolevesenet. Elevene på SPARE-skoler lærer om 
fornybar energi, effektiv energibruk, resirkulering, 
farlig avfall mm. Skolene gjennomfører enkle 
energibesparende prosjekter og formidler 
kunnskapen fra disse til lokalsamfunnet. Eksempel på 
tiltak er tetting av vinduer og forbedring av anlegg for 
lys og varme.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i 
Europa (OSSE) har siden våren 2014 hatt en 
egen sivil observatørstyrke i Ukraina. De 
fleste av de om lag 700 observatørene er i 
dag i de konfliktrammede områdene i øst. 
Observatørstyrkens hovedoppgave er 
overvåking av våpenhvilen. Sylvia Rognvik er 
blant de 29 (sept. 2016) norske kvinner og 
menn som til nå har tjenestegjort i denne 
styrken. Sylvia har vært stasjonert i Luhansk 
by som befinner seg på separatistkontrollert 
område. Hun har hatt som primæroppgave å 
observere brudd på våpenhvilen og 
rapportere om humanitære behov. 

OSSE-observatører

Norsk støtte siden 2014

Langsiktighet er nøkkelen til å oppnå gode 
resultater. Siden lanseringen av tiltakspakken i 
2014 har en rekke initiativer kommet godt i gang.

Nye gatelys sparer energi og kostnader Foto: NEFCO/Patrik 
Rastenberger

Over 800 ofre for menneskehandel har fått støtte 
til å komme seg tilbake til hverdagen. 
200 har mottatt medisinsk hjelp.

Mer enn 300 internt fordrevne personer har fått 
undervisning i entreprenørskap. 130 av disse 
har fått tilskudd til å starte egen bedrift.

Noen resultater

7 sentre for internt fordrevne personer er 
pusset opp. 300 hjem har blitt reparert.

73 offentlige bygg har blitt isolert og/eller fått 
bedre systemer for lys og varme. Mer enn 
10 000 elever har fått godt inneklima og godt 
arbeidslys i sine klasserom.

Det er opprettet et offentlig register over
mineralressurser. Dette skal bidra til oversikt og 
åpenhet etter europeisk standard.

Gjennom støtte til Europarådet har Norge 
bidratt til utvikling og gjennomføring av 
ukrainske reformer, f.eks. innen justissektoren 
og arbeid med menneskerettigheter.
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