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S�mlet norsk �ist�nd i 2005 v�r på 17,9 mrd. kroner. Av dette �eløpet  
�le 5,1 mrd. kroner (28,7 pst.) gitt som generelle �idr�g til de multil�ter�le 
org�nis�sjonene. Øremerkede tilskudd gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner 
(såk�lt multi-�il�ter�l �ist�nd) utgjorde 4,1 mrd. kroner (22,7 pst), og 
�il�ter�l støtte, �l�nt �nnet gjennom n�sjon�le myndigheter og frivillige  
org�nis�sjoner, utgjorde 7,9 mrd. kroner (44 pst.).

T��ell 1 viser hvord�n den s�mlede �il�ter�le �ist�nden (inkludert  
multi-�il�ter�l �ist�nd) �le fordelt mellom verdensdelene.

Det �le gitt norsk �il�ter�l �ist�nd til 110 l�nd i 2005. T��ell 2 viser de  
35 l�nd som mottok mest støtte fr� Norge. Denne støtten h�r gått gjennom 
n�sjon�le myndigheter, frivillige org�nis�sjoner (i Norge og i s�m�r�eids-
l�ndet) og gjennom intern�sjon�le institusjoner. Inns�tsen h�r �åde gått  
til l�ngsiktig s�m�r�eid og til hum�nitære tilt�k.

Denne r�pporten gir en nærmere oversikt over det �il�ter�le utviklings-
s�m�r�eidet mellom Norge og 22 �v de l�ndene som mottok mest norsk 
�ist�nd i 2005. R�pporten fokuserer på result�ter på prioriterte områder 
i s�m�r�eidet, generelle utviklingstrekk i l�ndene og �eskriver det norske 
�idr�get i denne s�mmenhengen. 

Ingen �v result�tene som �eskrives er result�ter �v norsk inns�ts �lene. 
Det norske �idr�get er �lltid ��re ett �v flere �idr�g som kommer i tillegg  
til den viktigste inns�tsen – inns�tsen som l�ndene selv gjør.

Forord

Tabell 1. Bilateral bistand i 2005 fordelt  
på verdensdeler.
 

Verdensdel                  Mill kroner                Prosent

Afrik�                                4607,5                     38,7

Asi� og O�e�ni�                 3251,4                     27,3

L�tin-Amerik�                       581,3                      4,9

Midt-Østen                          749,1                      6,3

Europ�                               817,8                     6,9

Glo��le tilt�k                   1,910,1                    16,0
Totalt                            11.917,1                   100,0 

Tabell 2. Bilateral bistand1 i 2005 fordelt  
på de 35 største mottakerland, midler til  
flyktningetiltak i Norge ikke medregnet
 

Land  Beløp  
   i 1000 NOK

  1    Sud�n 629 674
  2    P�kist�n 530 530
  3    Det p�lestinske området 476 390
  4    Mos�m�ik 437 513
  5    Sri L�nk� 420 822
  6    T�nz�ni� 388 394
  7    Afgh�nist�n 342 859
  8    M�l�wi 308 367
  9    Z�m�i� 304 950
10    Ug�nd� 291 679
11   Indonesi� 290 436
12    Etiopi� 232 742
13    B�ngl�desh 210 435
14    Ser�i� og Montenegro 196 227
15    Nep�l 157 668
16    Gu�tem�l� 134 969
17    Angol� 132 069
18    Som�li� 123 836
19    DR Kongo 123 399
20    Bosni�-Her�egovin� 110 934
21    Eritre� 99 560
22    Cro�ti� 99 476
23    Vietn�m 98 968
24    Sør-Afrik� 92 693
25    Ni��r�gu� 90 145
26    M�li 88 878
27   Ir�k 87 059
28    Zim���we 86 187
29   Kin� 84 963
30    M�kedoni� 79 519
31   Indi� 76 269
32   M�d�g�sk�r 75 578
33   Keny� 62 982
34    Øst-Timor 58 470
35    Colom�i� 58 298

1) inkludert multi-�il�ter�l �ist�nd
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Indikatorer på utviklingsnivå

På l�nd-sidene finnes et sett �v indik�torer som gir 

et �ilde �v utviklingsnivået i l�ndet. T�llene er hentet 

fr� intern�sjon�le kilder som FN, Verdens��nken  

og OECD, men t�llene er likevel ofte usikre og litt 

�vhengig �v definisjoner og �eregningsmetoder,  

og de k�n være forskjellige fr� det som oppgis i det 

enkelte l�nd. De må derfor �lltid leses i s�mmen-

heng med øvrig inform�sjon om l�ndet.

Kilder

FN: Millennium Development Go�ls Indi��tors 

We�-side: mdgs.un.org

OECD Utviklingskomite DAC St�tisti��l T��les 

We�-side: www.oe�d.org/d��

Verdens��nken: World Development Indi��tors 

We�-side: www.world��nk.org/d�t�

Tr�nsp�ren�y Intern�tion�l 

We�-side: www.tr�nsp�ren�y.org
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Etter m�nge år med v�nstyre, 

væpnet konflikt, grove �rudd  

på menneskerettighetene og en prekær  

hum�nitær situ�sjon gjennomførte den  

demokr�tiske repu�likken Kongo (DRC)  

30 juli 2006 første runde �v det første 

demokr�tiske v�lg på om l�g 40 år. Etter-

som ingen �v k�ndid�tene fikk h�lvp�rten 

�v stemmene i denne runden, sk�l �ndre 

v�lgomg�ng gjennomføres høsten 2006. 

Den hum�nitære situ�sjonen i DRC er 

forts�tt svært �lvorlig, og det r�pporteres 

st�dig om vold og overgrep mot sivil�efolk-

ningen- særlig mot kvinner og ��rn. Det 

�nt�s �t oml�g 4 millioner mennesker h�r 

omkommet som følge �v krig siden 1998, 

og mer enn 1,6 millioner �nslås å være  

internflyktninger. I tillegg h�r m�nge tuse-

ner flyktet over grensene til n��ol�ndene. 

Norge støttet i 2005 DRC med tot�lt 

123,277 mill. kroner. Av denne støtten 

gikk 74 mill. kroner over den hum�nitære 

�evilgningen. Midlene �le i stor gr�d 

konsentrert om å sk�ffe husly, medisinsk 

hjelp og reintegrering �v ��rnesold�ter. 

Det �le også gitt støtte til tilt�k for å 

hjelpe ofre for seksuell vold, nødhjelp  

til internt fordrevne og reintegrering �v 

rw�ndiske flytninger. Kvinner og ��rn v�r 

fokus for m�nge �v progr�mmene. Av de 

40 mill. kroner som Norge i 2005 �evilget 

i overg�ngs�ist�nd til DRC gikk en stor 

�ndel til reintegrering �v ��rnesold�ter 

i regi �v �åde FN og norske frivillige 

org�nis�sjoner som Kirkens Nødhjelp 

(KN), Pinsemenighetens Ytremisjon (PYM) 

og Christi�n Relief Network (CRN). Målet 

for dette �r�eidet h�r vært å sikre trygg 

reintegrering �v jenter og gutter frigitt fr� 

væpnede grupper. En generell støtte til 

overg�ngsprosessen i DRC h�r �litt k�n�li-

sert gjennom UNDP for å støtte opp under 

for�eredelsene til demokr�tiske v�lg. I

tillegg h�r Norge støttet ulike tilt�k innen 

fred, forsoning og demokr�ti i regi �v sivil 

s�mfunns org�nis�sjoner. 

Til s�mmen 9,277 mill. kroner �le i 2005 

k�n�lisert gjennom Bist�ndsnemnd� til 

norske frivillige org�nis�sjoner. Støtten 

gikk i hoveds�k til org�nis�sjoner med  

lok�le kirkelige p�rtnere i DRC som h�r 

h�tt tilt�k innen �l�nt �nnet helse og  

utd�nning s�mt enkelte spesielle kvinne- 

og miljøtilt�k. 
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Bilateral bistand1) til DR Kongo fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 46 102 37,1 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 17 273 13,9 %

Godt styresett 31 250 25,2 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 29 621 23,8 %

Totalt 124 246 100,0 %
1) Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktingetilt�k i Norge

Samlet bilateral bistand til DR Kongo fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling 
St�t-til-st�t med mer1) 3 104 2,5 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 72 764 58,6 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 48 378 38,9 %

Totalt 124 246 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Fakta 
Anslått folketall (2004): 55,8 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 110 USD (MUL)
Økonomisk vekst (BNP) 2000-04: 3,5%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004)
Jord�ruk, industri, tjenester: Ikke tilgjengelig 
Indeks for menneskelig velferd (HDI): Nivå 2003:
0,385 (l�v) Endring 1990-2003: -0,037 
Underernæring blant barn under 5 år (2001): 31,1% 
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 205 Endring
(1990-2004): 0
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 9,9 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 3,2%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 29,6%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 12,0%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr
�vskoging i prosent �v 1990): -5% 
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 8,4%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,1
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): J�
Forsvarsutgifter, som andel av BNP (2004): 
Ikke tilgjengelig 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 32 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 28,6%
Samlet norsk bistand (2005): 124,246 mill. kroner 

Mer informasjon om DR Kongo finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske 

�m��ss�den i Lu�nd�: www.norueg�.�o

Utenriksdep�rtementets l�ndside for DRC: 

www.l�ndsider.no/l�nd/kongodemrep

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Den norske støtten til Angol� 

st�rtet på 80-t�llet. Fr�m til  

2002 h�dde den i første rekke form �v 

nødhjelp. Etter freds�vt�len i �pril 2002 

�le s�m�r�eidet mer konsentrert rundt 

freds�ygging, styresett, n�turressurs- 

forv�ltning og utd�nning. 

Fredsbygging
Angol� er et �v l�ndene i verden med 

flest utl�gte miner. Disse må fjernes 

fr� store l�ndområder for �t �efolkningen 

sk�l kunne ferdes trygt og for å kunne 

drive jord�ruk. Norge �idr�r gjennom Norsk 

Folkehjelp til det n�sjon�le progr�mmet for 

minerydding. Det er ryddet 3,5 millioner 

kv�dr�tmeter med l�ndområder og kl�rert 

31 minefelt, veier og �roer. Om l�g 

110 000 mennesker h�r h�tt nytte �v 

mineryddingen, enten fordi de h�r vært  

i st�nd til å flytte hjem, eller fordi de h�r 

�egynt med jord�ruk på mineryddede 

områder.

Styresett og menneskerettigheter
Norge støtter UNDPs di�log og  

s�m�r�eid med myndighetene om  

offentlige reformer innen desentr�lisering 

�v pl�nlegging, �udsjett og regnsk�p, 

innen fengselsvesenet, domstoler og riks-

revisjonen. Sivilt s�mfunn innen områdene 

menneskerettigheter, fri rettshjelp og 

Angola

Bilateral bistand1) til Angola fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 55 257 41,0 %

Hiv/�ids 440 0,3 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 4 250 3,2 %

Godt styresett 41 409 30,7 %

Miljø og energi 3 727 2,8 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 29 604 22,0 %

Totalt 134 687 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Samlet bilateral bistand til Angola fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 13 470 10,0 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 61 226 45,5 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 13 801 10,2 %

Region�le frivillige org�nis�sjoner 3 500 2,6 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 299 0,2 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 42 391 31,5 %

Totalt 134 687 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner
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�orgerrettsopplæring støttes også. Det  

er et s�m�r�eid mellom St�tistisk Sentr�l-

�yrå i Norge og Angol�s n�sjon�le st�tis-

tikkinstitutt. Målet er å �edre st�tistikk- 

��sen til instituttet, slik �t regjeringen  

h�r et �edre grunnl�g for pl�nlegging  

og offentlig tjenesteyting.

Utdanning
M�nge ��rn gikk ikke på skole under 

krigen, og det er en utfordring å gi 

flere ��rn utd�nning. S�mtidig vil myndig-

hetene øke kv�liteten på undervisningen, 

slik �t flere fullfører skolen. Norge støtter 

utd�nningsprosjekter gjennom  frivillige 

org�nis�sjoner og UNICEF. Gjennom støtte 

til Flyktninghjelpen �idro Norge til  �ygging 

�v skoler og �t over 30 000 ��rn fikk 

utd�nnelse.

Naturressursforvaltning
Et s�m�r�eid mellom norske og  

�ngol�nske oljemyndigheter h�r  

�idr�tt til utvikling �v et lovverk for  

oljesektoren og forskrifter om miljø og  

sikkerhet. Dette s�m�r�eidet videreføres 

med norsk f�glig �ssist�nse. Med �ssis-

t�nse fr� Norges V�ssdr�gs- og energi-

direktor�t (NVE) h�r Angol�s myndigheter 

k�rtl�gt l�ndets v�nnressurser, som k�n  

�li en �etydelig strømkilde i fremtiden.  

Det norske H�vforskningsinstituttet  

h�r med fin�nsiering fr� Norge innledet  

et s�m�r�eid med det �ngol�nske  

Fiskeridep�rtementet.

Fakta 
Anslått folketall (2004): 15,5 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 930 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 8,1%
Økonomisk struktur,  som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 9%, industri 58%, tjenester 33% 
Underernæring blant barn under 5 år (2001): 31%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,445 (l�v) 
Endring 1990-2003: Ikke tilgjengelig  
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 260 
Endring (1990-2004): 0
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 17 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 3,7%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 27,8%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under 
utdanning (2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdoms-
skole og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 15,0%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -3%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 12,1%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,0
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): J� 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 9,1% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 74 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 6,6%
Samlet norsk bistand (2005): 134,687 mill. kroner 

Mer informasjon om Angola finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den i Lu�nd�: 

www.norueg�.�o

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Angol�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/�ngol� 

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no



6 7

Etiopia

Sud�n

Eritre�
Jemen

Etiopi�

Ug�nd�

Som�li�

Keny�

Dij�outi

Bilateral bistand1) til Etiopia fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 70 247 28,6 %

Hiv/�ids 6 525 2,7 % 

Økonomisk utvikling og h�ndel 45 561 18,6 %

Godt styresett 38 041 15,5 %

Miljø og energi 23 401 9,5 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 61 429 25,1 %

Totalt 245 205 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Samlet bilateral bistand til Etiopia fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 78 192 31,9 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 107 006 43,6 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 4 515 1,8 %

Region�le frivillige org�nis�sjoner 750 0,3 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 2 462 1,0 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 52 280 21,3 %

Totalt 245 205 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

En viktig del �v Norges utviklings-

s�m�r�eid med Etiopi� er tilt�k 

som k�n �idr� til fred, forsoning og st��i-

litet. I tillegg er s�m�r�eidet konsentrert 

om menneskerettigheter, demokr�ti og 

godt styresett, l�nd�ruk og hiv/�ids.

Fred, forsoning og stabilitet
Etter m�nge år med væpnet konflikt 

er en stor del �v Etiopi�s l�ndom- 

råder minel�gt. Det hindrer �åde tr�ns-

port og jord�ruk på de uts�tte områdene. 

Norge støtter det n�sjon�le mineryddings-

progr�mmet gjennom UNDP. Over seks 

millioner kv�dr�tmeter l�ndområder er �litt 

ryddet for miner. Støtte gjennom Norsk 

Folkehjelp h�r �idr�tt til et��leringen �v  

en n�sjon�l enhet med minehunder. 

Menneskerettigheter, demokrati  
og styresett

Etiopi� er inne i en demokr�ti-

seringsprosess. L�ndet 

gjennomførte p�rl�mentsv�lg i m�i 2005, 

men n�sjon�le og intern�sjon�le o�serv�-

tører f�nt store m�ngler ved gjennomfør-

ingen. Gjennom UNDP �idro Norge med 

støtte til v�lgfor�eredelsene. Norsk støtte 

til tv-overførte folkemøter under v�lgk�mp-

en er trukket frem som en viktig f�ktor 

for den store folkelige mo�iliseringen.

Etiopi� er pilotl�nd for regjeringens inter-

n�sjon�le �r�eid mot kjønnslemlestelse 

(FGM) �v jenter. Norge h�r i en årrekke 

s�m�r�eidet med lok�le, intern�sjon�le 

og norske org�nis�sjoner om �ekjempelse  

�v FGM. Inns�tsen skjer i nært s�m�r�eid 

med myndighetene i l�ndet.

Med norsk støtte h�r Universitetet  

i Addis A�e�� opprettet et nytt institutt  

for kommunik�sjon og journ�listikk. Tot�lt  

h�r 81 studenter �litt t�tt opp på m�ster- 

studiet i journ�listikk. 

Landbruk
L�nd�ruk er leveveien for et stort fler-

t�ll �v Etiopi�s �efolkning. M�ngle-

nde regn �idr�r til �t det hvert år knytter 

seg stor usikkerhet til �vlingene og hus-

dyrholdet. Flere millioner mennesker h�r 

�ehov for �kutt m�tv�re�ist�nd hvert år.

I s�m�r�eid med FNs m�t- og l�nd�ruks-

org�nis�sjon (FAO) støtter Norge �r�eidet 

med å et��lere systemer for produksjon 

og distri�usjon �v lok�lt tilp�ssede såfrø 

i tørkeuts�tte områder. For eksempel �le 

tre såfrø��nker opprettet i Østre H�rerge 

i 2005. Norge �idro til opprettelse �v tre 

veterinærklinikker i nom�des�mfunn  

i Af�r-regionen. Det h�r gitt �edre  

dyrehelse og �edret m�tv�resikkerhet.

Hiv/aids
Ifølge myndighetene er 4,4 prosent 

�v �efolkningen hiv-smittet. Norsk 

støtte til lok�le frivillige org�nis�sjoner h�r 

�idr�tt til �t sju sentre for frivillig testing 

og �eh�ndling er opprettet.

Fakta 
Anslått folketall (2004): 70,0 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 110 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 3,7%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 47%, industri 10%, tjenester 44%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,367 (l�v) 
Endring 1990-2003: +0,056 
Underernæring blant barn under 5 år (2000): 47%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 166 
Endring (1990-2004): -38
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 8,5 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 4,4%
Barn i barneskolen (2004): 46,4% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): Ikke tilgjengelig
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole 
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
81/ 61/ 34 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 21,4%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -14%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 16,9%
Korrupsjonsnivå, Ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,2
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC: Nei
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 4,3% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 26 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 23%
Samlet norsk bistand (2005): 245,205 mill. kroner 

Mer informasjon om Etiopia finnes på: 

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i Addis A�e��: www.norw�y.org.et

Utenriksdep�rtmentets l�ndside for Etiopi�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/etiopi�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Norge h�r støttet og s�m�r�eidet 

med Eritre� siden frigjøringen i 

1993, �il�ter�lt (st�t til st�t), multil�ter�lt 

og gjennom frivillige org�nis�sjoner. S�m-

�r�eidet er nå konsentrert om fred, forso-

ning og region�l st��ilitet s�mt demokr�ti, 

menneskerettigheter og godt styresett.

Fred, forsoning og regional stabilitet
Forholdet til Etiopi� h�r stor innvirk-

ning på situ�sjonen inn�d i Eritre�. 

Norge eng�sjerer seg i �r�eidet med å få 

til di�log mellom p�rtene. Norsk støtte 

går også til �ktører som forsøker å �ygge 

f�glige og kulturelle nettverk over l�nde-

grensen.

Demokrati, menneskerettigheter  
og godt styresett

Menneskerettighetssitu�sjo-

nen i Eritre� er v�nskelig. Den 

politiske opposisjonen h�r liten frihet, og 

�rrest�sjoner �v motst�ndere �v regimet 

er ikke uv�nlig. Forholdet til Etiopi� �lir 

i stor gr�d �rukt som �egrunnelse for 

�efolkningens �egrensede frihet.

Norge h�r støttet �yggingen �v en lærer-

høyskole med i �lt 6000 studenter. Norge 

støtter også den n�sjon�le ungdomsunion-

en, som fremmer kunnsk�p om demokr�ti 

og menneskerettigheter. Unionen h�r 

��. 200 000 medlemmer.  

I tillegg støtter Norge et institusjonss�m�r-

�eid mellom Eritre�s n�sjon�le st�tistikk-

�yrå og det norske st�tistiske sentr�l�yrå 

med formål å øke tilg�ngen på relev�nt 

inform�sjon og st�tistikk for n�sjon�le 

pl�nleggingsformål.

Eritrea

Sud�n
Eritre�

Etiopi�

Jemen

S�udi Ar��i�

Som�li�

Dij�outi

Bilateral bistand1) til Eritrea fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 23 785 19,6 %

Hiv/�ids 6 800 5,6 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 20 036 16,5 %

Godt styresett 10 186 8,4 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 60 513 49,9 %

Totalt 121 320 100,0 %
1) Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Samlet bilateral bistand til Eritrea fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 34 725 28,6 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 44 996 37,1 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 410 0,3 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 3 711 3,1 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 37 479 30,9 %

Totalt 121 320 100,0 %
1) Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Fakta 
Anslått folketall (2004): 4,2 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 190 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 3,3%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 15%, industri 24%, tjenester 61%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): Nivå 2003: 
0,444 (l�v) Endring 1990-2003: Ikke tilgjengelig 
Underernæring blant barn under 5 år (2002): 40%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 82 
Endring (1990-2004): -65
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 6,3 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år (2005): 
2,4%
Barn i barneskolen (2004): 47,8% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): Ikke tilgjengelig
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole 
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
80/56/15 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 22%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -4%
Vernet areal for biologisk mangfold (2005): 3,2%
Korrupsjonsnivå, TIs persepsjonsindeks (2005): 2,6
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): J� 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2003): 19,4% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 61 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 28,5%
Samlet norsk bistand (2005): 121,320 mill. kroner 

Mer informasjon om Eritrea finnes på: 

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i Asm�r�: www.norw�y.gov.er

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Eritre�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/eritre�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no
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Norge s�mmen med �ndre givere k�n�lise-

rer sin støtte til helsevesenet gjennom et 

omf�ttende s�mordnet progr�m. I tillegg 

støttes det n�sjon�le tu�erkuloseprogr�m-

met. Norge �idr�r også med støtte til den 

n�sjon�le �idskommisjonen og til utd�n-

ning �v leger. Innt�ket på medisinstudiet 

økte fr� 20 studenter i 2002 til 60 i 2005. 

Gjennom Kirkens Nødhjelp �idr�r Norge til 

å øke k�p�siteten innen sykepleierutd�n-

ningen.

Landbruk
De grunnleggende pro�lemer med 

f�ttigdom, m�nglende overskudd 

�l�nt små�rukere og utpint l�nd�ruksjord 

er st�dig ikke løst. M�tsikkerhet for�lir 

et presserende pro�lem. Mer enn 4.8 

millioner �v en �efolkning på �irk� 12,6 

millioner mennesker h�dde �ehov for 

m�tv�rehjelp våren 2006. Norge v�r en 

�etydelig �idr�gsyter til s�m�r�eidet  

om håndteringen �v m�tv�rekrisen.

Norge h�r støttet myndighetene i deres  

�r�eid med å utvikle en kl�r politikk for 

l�ngsiktig m�tsikkerhet og �ærekr�ftig 

l�nd�ruksutvikling. Norge h�r videreutvik-

let s�m�r�eidet med l�nd�ruksuniversi-

tetet for å styrke n�sjon�l l�nd�ruksf�glig 

forsknings- og utd�nningskompet�nse 

med økt fokus på pr�ktisk orientert forsk-

ning og formidling i s�m�r�eid med lok�l-

s�mfunn. Andelen kvinnelige studenter h�r 

økt fr� �irk� 10 prosent til �irk� 40 prosent 

i løpet �v de siste fem årene. Norge h�r 

�idr�tt med omf�ttende støtte til den  

n�sjon�le org�nis�sjonen for små�ønder. 

Et �evisst fokus på kvinner og likestilling 

h�r medført �t kvinner nå er godt represen-

tert i hele org�nis�sjons�pp�r�tet også  

når det gjelder viktige lederstillinger. 

T�nz�ni�

Mos�m�ikM�l�wi
Z�m�i�

Samlet bilateral bistand til Malawi fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 187 634 59,3 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 71 697 22,7 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 12 814 4,1 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 3 000 0,9 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 344 0,1 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 40 691 12,9 %

Totalt 316 181 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Malawi fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 93 541 29,6 %

Hiv/�ids 19 230 6,1 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 100 073 31,7 %

- hvor�v generell �udsjettstøtte2) 57 670 18,2 %

Godt styresett 27 989 8,9 %

Miljø og energi 1 253 0,4 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 74 094 23,4 %

Totalt 316 181 100,0 %
1) Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd

2) DAC-sektor 510.10 Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)

Fakta 
Anslått folketall (2004): 12,6 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 160 USD (MUL)
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 1,8%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004):
Jord�ruk 39%, industri 17%, tjenester 44%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,404 (l�v) 
Endring 1990-2003: +0,033 
Underernæring blant barn under 5 år (2002): 22%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 175 
Endring (1990-2004): -66
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 18 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år
(2005): 14,1%
Barn i barneskolen (2004): 95,3% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 24%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole 
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
102/ 81/ 54 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 13,6%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -13%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 16,4%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,8
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2001): 0,8%
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 38 USD
Bistand som andel av BNI (2004): 25,9%
Samlet norsk bistand (2005): 316,181 mill. kroner

Mer informasjon om Malawi finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i Lilongwe: www.norw�y.mw

Utenriksdep�rtementets l�ndside for M�l�wi: 

www.l�ndsider.no/l�nd/m�l�wi

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Det er stort �r�eidspress på sykepleiere i M�l�wi 
på grunn �v m�ngel på helsepersonell. Norge �idr�r 
med støtte til utd�nning �v sykepleiere og leger. 
Foto: Ken Oppr�nn

M�l�wi h�r vært et �v Norges 

hoveds�m�r�eidsl�nd siden 1997. 

S�m�r�eidet er konsentrert om områdene 

styresett og menneskerettigheter, økonom-

iske reformer og �udsjettstøtte, jord�ruk 

og helse med spesiell vekt på hiv/�ids. 

I tillegg til den norske støtten forv�lter 

Norge den svenske støtten til hoveds�ts-

ningsområdene, med unnt�k �v �udsjett-

støtten og jord�ruk.

Styresett og menneskerettigheter
Innen styresettområdet h�r 

M�l�wi s�tt i g�ng en rekke 

reformer. Gjennom flere og �edre kontroll-

mek�nismer sk�l de offentlige institusjo-

nene i større gr�d �nsv�rliggjøres overfor 

�efolkningen. S�mtidig sk�l det �li enklere 

for folk å henvende seg til myndighetene. 

Revidering �v lovverket for styrking �v 

kvinner og ��rns rettigheter h�r �litt 

videreført i 2005. 

Med �ntikorrupsjons�yrået i spissen 

h�r k�mpen mot korrupsjon fått større 

ressurser enn tidligere. Det h�r ført til 

etterforskning og rettss�ker mot flere høyt 

profilerte offentlige personer, men retts-

systemet er lite effektivt, og det er lite 

fortg�ng i rettss�kene.

Norge støtter flere progr�mmer knyttet til 

å styrke og utvikle demokr�tiet i M�l�wi, 

og er en �v de sentr�le giverne i �r�eidet 

med å styrke lok�ldemokr�tiet. Norge gir 

også støtte til sivilom�udsm�nnen, men-

neskerettighetskommisjonen og �ntikorrup-

sjons�yrået. Støtten h�r �idr�tt til å gjøre 

disse institusjonene �edre kjent �l�nt �e-

folkningen. St�dig flere h�r også �enyttet 

seg �v dem.

Økonomiske reformer og budsjettstøtte
M�l�wis økonomi h�r vært preget 

�v sv�k styring med �etydelige 

�udsjettunderskudd fin�nsiert gjennom 

låneoppt�k. Myndighetene er i ferd med  

å iverksette reformer innen offentlig  

fin�nsforv�ltning. Det h�r ført til større 

kontroll med og styring �v offentlige  

�udsjetter til prioriterte oppg�ver.

Norge gir tilskudd til l�ndets st�ts�udsjett 

i nært s�m�r�eid med �ndre givere. Fr� 

norsk side støttes økonomiske reformer 

gjennom s�m�r�eid med m�l�wiske institu-

sjoner som Riksrevisjonen, Pl�nleggings-

dep�rtementet og det st�tistiske sentr�l-

�yrået. En ny husholdsundersøkelse om 

�efolkningens levekår er delfin�nsiert �v 

norske midler. Undersøkelsen h�r gitt 

myndighetene økt kunnsk�p om f�ttig-

dommen i l�ndet og hvilke områder som 

må prioriteres.

Helse
M�l�wi står overfor svært store  

utfordringer i helsesektoren. Under-

ernæring og feilernæring er ut�redt, spes-

ielt i år med �vlingssvikt i l�nd�ruket. 

M�l�ri�, urent drikkev�nn og dårlige helse-

tjenester fører til høy spe��rnsdødelighet. 

Den største utfordringen er likevel hiv/�ids-

epidemien. Den er en vesentlig års�k til �t 

den forventede leve�lderen h�r gått fr� 

48 år i 1990 til 38 år i 2004. 

Det er en kritisk m�ngel på utd�nnet  

personell i helsevesenet. Myndighetene 

h�r med støtte fr� �l�nt �ndre Norge s�tt  

i g�ng ekstr�ordinære tilt�k for å �edre 

tilg�ngen på personell.

Hiv-forekomsten ligger ifølge myndighe-

tene på 14 prosent. Det er tegn som tyder 

på �t �nt�ll nye smittede �l�nt ungdom er 

i ferd med å fl�te ut. I juni 2004 �egynte 

den n�sjon�le �ids-kommisjonen å distri�u-

ere gr�tis medisin til hiv-smittede. I løpet 

�v 2005 mottok nesten 40 000 hiv- 

smittede medisin. 

Malawi

M�l�wis jord�ruk er sår��rt for tørke, og våren 2006 str�kk ikke m�treservene til. Myndighetene 
håndterte krisen på en god måte og unngikk en hum�nitær k�t�strofe. Norge støttet håndteringen 
�v m�tv�rekrisen. Foto: Ken Oppr�nn
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S�m�r�eidet mellom Norge og Mos�m�ik 

innen energisektoren h�r pågått siden 

1970-t�llet. Norge �idr�r med f�glig  

�ssist�nse til den st�tlige forv�ltningen �v 

l�ndets v�nnkr�ft- og petroleumsressurser. 

Det norske Oljedirektor�tet og Norges 

v�ssdr�gs- og energidirektor�t (NVE)  

s�m�r�eider med Mos�m�ik på disse 

feltene. S�m�r�eidet h�r �l�nt �nnet 

resultert i �t myndighetene h�r utviklet et 

regelverk for petroleumssektoren. De h�r 

også innført et nytt regelverk for elektrisi-

tetssektoren og inngått �vt�ler med uten-

l�ndske selsk�per om utvikling �v g�ss-  

og oljefelt. Norge �istår også i ut�yggingen 

�v et l�ndsdekkende strømnett. 

Fiskeri
Fiskerisektoren er svært viktig for 

Mos�m�ik. Den er en kilde til inn-

tekter og eksport, s�mtidig som den  

sysselsetter en stor del �v �efolkningen. 

Fisk utgjør også en stor del �v kostholdet,  

og er en viktig kilde til proteiner for den  

f�ttigste delen �v �efolkningen. 

Innen fiskerisektoren s�m�r�eider Norge 

med Mos�m�ik på to nivåer. Det ene er 

utforming �v politikk og forv�ltning og 

forskning på fiskerinæringen. Her s�m-

�r�eider myndighetene i Mos�m�ik med  

Fiskeridirektor�tet og H�vforsknings- 

instituttet i Norge. Det �ndre progr�mmet 

fokuserer på utvikling innen småsk�l�fiske, 

v�nnforsyning, helse, utd�nning og vei- 

�ygging, og det sk�l heve levest�nd�rden  

i f�ttige kystområder. 

T�nz�ni�

M�d�g�sk�r

M�l�wi

Zim���we

Z�m�i�

Botsw�n�
N�mi�i�

Angol�

Sør-
Afrik� Sw�zil�nd

Mos
�m

�ik

Samlet bilateral bistand til Mosambik fordelt på ulike kanaler i 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 341 547 78,0 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 43 816 10,0 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 4 918 1,1 %

Region�le frivillige org�nis�sjoner 345 0,1 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 230 0,1 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 46 799 10,7 %

Totalt 437 656 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Mosambik fordelt på resultatområder i 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 138 561 31,7 %

Hiv/�ids 8 811 2,0 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 144 275 33,0 %

- hvor�v generell �udsjettstøtte2) 101 000 23,1 %

Godt styresett 51 999 11,9 %

Miljø og energi 92 120 21,0 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 1 889 0,4 %

Totalt 437 656 100,0 %
1) Inkludert multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2) DAC-sektor 510.10 Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)

Fakta 
Anslått folketall (2004): 19,4 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 270 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 8,5%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 22%, industri 31%, tjenester 47%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,379 (l�v) 
Endring 1990-2003: +0,068 
Underernæring blant barn under 5 år (2003): 24% 
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 152 
Endring (1990-2004): -83
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 10 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 16,1%
Barn i barneskolen (2004): 71% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): Ikke tilgjengelig
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole  
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
83/ 70/ 46 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 34,8% 
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -4%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 8,6%
Korrupsjonsnivå, TIs persepsjonsindeks (2005): 2,8
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC: Nei
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 1,2% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 63 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 21,4%
Samlet norsk bistand (2005): 437,656 mill. kroner

Mer informasjon om Mosambik finnes på: 

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i M�puto: www.norw�y.org.mz

Utenriksdep�rtmentets l�ndside for Mos�m�ik: 

www.l�ndsider.no/l�nd/mos�m�ik

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Mos�m�iks v�nnressurser k�n �li en �etydelig inn-
tektskilde for l�ndet. Gjennom s�m�r�eid med 
Norges V�ssdr�gs- og Energidirektor�t, NVE, �le 
konsesjon for ut�ygging �v et �v Afrik�s største 
v�nnkr�ftverk, Mph�nd� Unkuw�, ut�r�eidet i 2005. 
Foto: Trygve Bølst�d

Mosambik

Utviklingss�m�r�eidet mellom 

Norge og Mos�m�ik st�rtet  

i 1977. Siden freds�vt�len i 1992 h�r 

Mos�m�ik vært et �v Norges hoveds�m-

�r�eidsl�nd. L�ndet er en �v de største 

mott�kerne �v norsk �ist�nd. 

S�m�r�eidet h�r helse, fiskeri og energi 

som prioriterte områder s�mt direkte, 

u�unden støtte til st�ts�udsjettet som 

fremfor �lt er ment å �rukes til k�mpen 

mot f�ttigdom. Norge støtter også diverse 

tilt�k for godt styresett. Innen �lle hoved-

s�tsningsområdene �idr�r Norge med 

støtte til institusjons- og kompet�nse�yg-

ging i det offentlige. Den offentlige forv�lt-

ningen i l�ndet er sv�k. Utd�nningsnivået 

i det offentlige er l�vt, og det er m�ngel 

på kv�lifisert personell. L�ve lønninger 

fører til �t kv�lifisert personell søker seg 

til priv�t sektor eller utl�ndet. 

Fattigdomsbekjempelse og godt 
styresett

S�mmen med 17 �ndre givere gir 

Norge generell støtte til st�ts�ud-

sjettet. Støtten sk�l �idr� til å redusere 

f�ttigdom, reformere offentlig fin�ns- 

forv�ltning og øke verdisk�pingen. 

Gjennom �udsjettstøtten k�n myndig- 

hetene selv prioritere ressursene til å 

gjennomføre l�ndets f�ttigdomsstr�tegi. 

Budsjettstøtten gir giverne mulighet til  

å føre di�log med myndighetene om 

�l�nt �nnet reformer for godt styresett 

og �nsv�rliggjøring �v den offentlige 

forv�ltningen.

Korrupsjonen i offentlig sektor er en stor 

utfordring i Mos�m�ik. President Gue�uz� 

h�r s�tt k�mpen mot korrupsjon høyt på 

d�gsorden. Dette h�r åpnet for tettere 

di�log med myndighetene om fin�nsfor-

v�ltning og korrupsjon. Norge fokuserer  

på større åpenhet og �nsv�rliggjøring 

�v myndighetene i s�m�r�eidet med 

Mos�m�ik.

Helse
Mos�m�ik h�r i løpet �v de siste 

årene h�tt stor fremg�ng innen 

helse. B�rnedødeligheten �le redusert 

med en tredjedel i perioden 1997 til 2003. 

Til tross for den positive utviklingen er 

utfordringene store. B�re h�lvp�rten �v 

�efolkningen h�r tilg�ng på grunnleggende 

helsetjenester. 

M�l�ri� er den største dødsårs�ken �l�nt 

��rn. Myndighetene jo��er for å fore�ygge 

m�l�ri�, �l�nt �nnet ved utdeling �v mygg-

nett. M�ngel på kv�lifisert helsepersonell 

er et stort pro�lem, særlig på l�nds�ygd�. 

Ikke minst er hiv/�ids-epidemien en års�k 

til dette, fordi helsepersonell selv �lir  

smittet og syke. Andelen hiv-smittede  

i �efolkningen ligger på 16,2 prosent. 

Myndighetene regner med �t �nt�ll men-

nesker som vil trenge �eh�ndling, vil øke 

fr� 230 000 i 2006 til 415 000 i 2009. 

Norge støtter myndighetenes helsesektor-

progr�m og gjennomføringen �v den 

n�sjon�le helsestr�tegien. Innen hiv/�ids 

støtter Norge også FNs �efolkningsfonds 

(UNFPA) progr�m rettet mot fore�ygging 

og inform�sjon om seksuelt overfør��re 

sykdommer og hiv/�ids �l�nt ungdommer.

Energi
Mos�m�ik h�r store ressurser innen 

v�nnkr�ft, n�turg�ss, olje og kull 

s�mt forny��re energikilder som sol og 

vind. De store ressursene k�n dekke 

Mos�m�iks eget energi�ehov, og i tillegg 

føre til store inntekter fr� eksport i frem-

tiden. Men det er store utfordringer knyttet 

til forv�ltning �v energien og ut�ygging 

�v strømnettet. Kun seks prosent �v 

Mos�m�iks �efolkning h�r tilg�ng på 

strøm.

Fisk er en vesentlig næringskilde for �efolkningen i Mos�m�ik, og utvikling �v fiskerisektoren er en viktig 
del �v k�mpen mot f�ttigdom. Norge �idr�r �åde med økonomisk og f�glig �ssist�nse til forskning  
og forv�ltning innen fiskerinæringen. Foto: Ellen Hofsv�ng
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Fjorten år uten sentr�lregjering 

h�r medført �lvorlige komplik�-

sjoner for n�sjon�l og region�l st��ilitet. 

Bist�nden fr� Norge til Som�li� er derfor 

konsentrert om å �idr� til fred, forsoning 

og st��ilitet s�mt hum�nitær inns�ts og 

gjenopp�ygging. 

Fred, forsoning og stabilitet
Konflikt og n�turk�t�strofer h�r ført 

til �t et stort �nt�ll mennesker h�r 

�litt drevet på flukt internt i Som�li�,  

i regionen og glo��lt. Støtten til Som�li� 

sees derfor nøye i s�mmenheng med 

støtte til fred, forsoning og st��ilitet 

i øvrige l�nd på Afrik�s Horn. Norge h�r 

gitt støtte til en �egynnende kompet�nse-

�ygging i de føder�le overg�ngsistitusjon-

ene. På grunn �v den u�vkl�rte m�ktsitu�-

sjonen og sterke kl�n��serte motsetninger, 

viste det seg imidlertid v�nskelig å oppnå 

fungerende institusjoner i 2005.

Som�lil�nd i nord h�r lykkes i å et��lere 

en region�l �dministr�sjon med folkev�lgt 

p�rl�ment og president. Det �le gitt støtte 

til velgeropplæring og v�lgo�serv�sjon i 

Som�lil�nd i for�indelse med den vellyk-

kede gjennomføringen �v det region�le 

p�rl�mentsv�lget i 2005. Støtte h�r �litt 

gitt til å sk�pe v�rige løsninger for de flykt-

ninger som h�r vendt til��ke til Som�lil�nd. 

Norge �idro også til inntektssk�pende 

Somalia

DR Kongo

Sud�nCh�d

Etiopi� Som�li�

Keny�
Ugnd.

Erit.

Den Sentr. Afr. Rep.

Samlet bilateral bistand til Somalia fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Totalt % av samlet 
St�t-til-st�t med mer1) 78 389 38,9 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 38 386 19,0 %

Lok�l frivillige org�nis�sjoner 2 000 1,0 %

Intern�sjon�l frivillige org�nis�sjoner 3 500 1,7 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 79 498 39,4 %

Totalt 201 772 100,0 %
1) Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2) Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Somalia fordelt på resultatområder, 2005

Målområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 26 668 13,2 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 3 367 1,7 %

Godt styresett 10 355 5,1 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 161 382 80,0 %

Totalt 201 772 100,0 %
1) Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Fakta 
Anslått folketall (2004): 8,0 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 
Ikke tilgjengelig (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) 2000-04: Ikke tilgjengelig
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk, industri, tjenester: Ikke tilgjengelig 
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: Ikke tilgjengelig 
Endring 1990-2003: Ikke tilgjengelig 
Underernæring blant barn under 5 år (1999): 25,8%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 225
Endring (1990-2004): 0
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 11,0 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,9%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig  
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): Ikke tilgjengelig
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole  
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
Ikke tilgjengelig  
Kvinneandel i p�rl�mentet (2006): 7,8%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -14%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 0,7%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,1
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): J� 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 
Ikke tilgjengelig 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 24 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): Ikke tilgjengelig
Samlet norsk bistand (2005): 201,772 mill. kroner 

Mer informasjon om Somalia finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i N�iro�i: www.norw�y.or.ke

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Som�li�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/som�li�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

�r�eid og gjenopp�ygging gjennom FN og 

frivillige org�nis�sjoner �åde i Som�li�  

og Som�lil�nd.

Humanitær innsats, gjenoppbygging
Den svært l��ile sikkerhetssitu�sjonen  

i Som�li� uten sentr�le myndigheter,  

kom�inert med gjent�gende tørke, h�r 

medført en svært �lvorlig hum�nitær 

situ�sjon. Det �le k�n�lisert �etydelige 

hum�nitære midler vi� FNs felles�ppell  

og frivillige org�nis�sjoner til helse, v�nn 

og s�nitære forhold, husly, kortsiktige 

utd�nningstilt�k og m�tv�resikkerhet.  

Det �le også gitt støtte til FN-ledede tilt�k 

i for�indelse med tsun�mi-k�t�strofen 

som r�mmet kystområdene nordøst  

i l�ndet.

I Som�lil�nd g� Norge støtte vi� FN og 

frivillige org�nis�sjoner til mer l�ngsiktige 

prosjekter inne helse og utd�nning, s�mt 

reintegrering �v til��kevendte flyktninger,  

i tett s�m�r�eid med region�le myndig-

heter. I Som�li� for øvrig �le det også gitt 

støtte til tilt�k �v mer l�ngsiktig k�r�kter 

innen helse, utd�nning, v�nn, likestilling 

og sysselsetting. P�r�llelt med støtte til 

dekning �v umiddel��re �ehov �idro Norge 

til oppst�rt �v en felles �ehovsgjennom-

g�ng som sk�l d�nne grunnl�get for  

n�sjon�le prioriteringer for l�ngsiktig  

utvikling i hele Som�li�.
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Norge og Sør-Afrik� h�r et �ety-

delig økonomisk, politisk og 

kulturelt s�m�r�eid. Deler �v s�m�r�eidet 

er fin�nsiert med �ist�ndsmidler. Det 

gjelder områdene styresett og menneske-

rettigheter, miljø- og n�turressursforv�lt-

ning, forskning og høyere utd�nning og 

energi. St�t-til-st�t-s�m�r�eidet mellom 

Norge og Sør-Afrik� st�rtet 1994.

Styresett og menneskerettigheter
Det sivile s�mfunnet står 

sterkt i Sør-Afrik�. L�ndet h�r 

utviklet sterke demokr�tiske institusjoner 

i tiden etter �p�rtheid. De siste årene h�r 

det imidlertid vært store demonstr�sjoner 

mot m�nglende offentlige tjenester, og 

styrking �v offentlig sektors tjeneste- 

lever�nser er en stor utfordring.

Den norske støtten er særlig innrettet mot 

å verne om kvinner og ��rns rettigheter, 

�l�nt �nnet gjennom støtte til den n�sjo-

n�le menneskerettighetskommisjonen 

som �r�eider for �t seksuelt mis�rukte 

kvinner og ��rn får støtte fr� rettssyste-

met. Norge støtter et universitetss�m�r-

�eid om l�ndrettigheter som h�r �idr�tt  

til oppfølging og politikkinnspill til  

myndighetene, som et ledd i �r�eidet  

med å styrke f�ttiges rett til l�nd.

Sør-Afrika
Zim���we

Sw�zil�nd

Mos�m�ik

Lesotho

N�mi�i�
Botsw�n�

Sør- 
Afrik�

Bilateral bistand1) til Sør-Afrika fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling 
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 34 603 37,3 %

Hiv/�ids 5 598 6,0 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 17 251 18,6 %

Godt styresett 20 368 22,0 %

Miljø og energi 13 950 15,0 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 924 1,0 %

Totalt 92 693 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Samlet bilateral bistand til Sør-Afrika fordelt på ulike kanaler, 2005 (NOK 1000)

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 49 879 53,8 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 28 750 31,0 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 585 0,6 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 10 241 11,0 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 3 239 3,5 %

Totalt 92 693 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2) Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Fakta 
Anslått folketall (2004): 45,5 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 3630 USD 
(middels) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 3,2%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 3%, industri 32%, tjenester 65% 
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,658 (middels)
Endring 1990-2003: -0,077 
Underernæring blant barn under 5 år (1999): 12%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 67 
Endring (1990-2004): +7
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 2,3 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 18,8%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 6,1%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 32,8%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): 0%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 6,1%
Korrupsjonsnivå, TIs persepsjonsindeks (2005): 4,5
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 1,5% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 14 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 0,3%
Samlet norsk bistand (2005): 92,693 mill. kroner 

Mer informasjon om Sør-Afrika finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i Pretori�: www.norw�y.org.z�

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Sør-Afrik�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/sor�frik�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Miljø- og naturressursforvaltning
S�m�r�eidet innen miljø og n�tur- 

ressurser h�r fokus på reduksjon  

�v forurensning og vern �v �iologisk 

m�ngfold. Norge gir støtte til sør�frik�nske 

miljøinstitusjoner. Støtten �idro i 2005 til 

�t et luftovervåkningssystem �le opprettet 

i Dur��n. 

Innen fiskerisektoren �idr�r Norge med 

�åde økonomisk og f�glig støtte. S�m�r-

�eidet h�r i 2005 �l�nt �nnet �idr�tt til 

fiskeridirektor�tets fordeling �v fiskekvoter 

for 15 år fr�mover. Den norske støtten  

sk�l også �idr� til å styrke forv�ltning,  

forskning og oppdrett. 

Forskning og høyere utdanning
Norges støtte til høyere utd�nning  

h�r �idr�tt til �t innt�ket �v under- 

representerte grupper h�r økt. Norge og  

Sør-Afrik� h�r et��lert et s�m�r�eid om 

støtte til felles forskningsprosjekter. I 2005 

pågikk 39 s�m�r�eidsprosjekter mellom 

forskere og studenter i de to l�ndene.

Energi
Den norske støtten sk�l �idr� til �t 

lovgivning og reguleringsr�mmeverk 

kommer på pl�ss og styrke institusjoner 

i energidep�rtementet og underliggende 

et�ter.

I j�nu�r 2005 �le det inngått en 

freds�vt�le mellom frigjørings- 

�evegelsen SPLM og regjeringen i Kh�-

toum. Gjennomføringen �v flere punkter 

i freds�vt�len er forsinket. Norge leder 

kommisjonen som overvåker gjennomfø-

ringen �v freds�vt�len. I m�i 2006 �le det 

også undertegnet en freds�vt�le for D�rfur. 

Sikkerhetssitu�sjonen og den hum�nitære 

situ�sjonen i D�rfur er svært v�nskelig 

og det store �nt�llet internt fordrevne h�r 

ikke kunnet vende hjem. Norge støtter 

AUs overvåking �v freds�vt�len. 

Norges utviklingssamarbeid med Sudan
Et hovedmål for norsk støtte er å �idr� 

til retur og reintegrering �v flyktninger og 

internt fordrevne. Viktige k�n�ler for norsk 

�ist�nd er to flergiverfond som �dmini-

streres �v Verdens��nken: ett fond for 

Sør-Sud�n og ett n�sjon�lt fond for �ndre 

krigsr�mmede områder. I tillegg gis støtte 

gjennom norske institusjoner, frivillige 

org�nis�sjoner og FN. 

Utdanning
I Sør-Sud�n går ��re ett �v fem ��rn 

på skole og ��re 27 % �v disse er 

jenter. Kun 6 % �v lærerne h�r formell ut-

d�nning. Muligheter for ��rn�s skoleg�ng 

er en viktig f�ktor i flyktningers og internt 

fordrevnes �eslutninger om å vende hjem. 

Sudan

DR Kongo

Sud�n
Tsj�d

Etiopi�

Keny�
Ugnd.

Egypt

Erit.

Li�y�

Den Sentr. Afr. Rep.

Samlet bilateral bistand til Sudan fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Totalbeløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 41 689 6,6 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 207 163 32,6 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 1 433 0,2 %

Region�le frivillige org�nis�sjoner 3 420 0,5 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 28 760 4,5 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 6 787 1,1 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 346 469 54,5 %

Totalt 635 722 100,0 %
1) Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2) Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Sudan fordelt på resultatområder, 2005

Målområde Totalbeløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 114 796 18,1 %

Hiv/�ids 4 502 0,7 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 221 004 34,8 %

Godt styresett 117 783 18,5 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 177 638 27,9 %

Totalt 635 722 100,0 %
1) Inkludert multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Norsk støtte h�r �idr�tt til skole�ygg og 

undervisningsm�teri�le i returområdene 

i Sør-Sud�n og i Nu��fjellene. Norge h�r 

også �idr�tt med rådgivere til utd�nnings-

ministeriet i Ju�� og med studiestipend  

for kvinner fr� Sør-Sud�n. 

Helse
Norsk støtte h�r muliggjort drift �v 

flere distriktssykehus i Sør-Sud�n. 

Disse h�r vært eneste �eh�ndlingstil�ud 

for �efolkningen i store områder. Opplæ-

ring �v helsepersonell h�r vært en del �v 

dette �r�eidet. Norge h�r også støttet en 

vellykket k�mp mot guine�orm. I Nu��fjel-

lene h�r Norge fin�nsiert innkjøp �v viktige 

medisiner og sk�ffet til veie rent drikke-

v�nn. Gjennom UNICEF h�r Norge �idr�tt 

til �edret v�nnforsyning og �edrede s�ni-

tærforhold for mennesker som returnerer  

til sine hjemsteder. 

Matvaresikkerhet
I flere områder i Sør-Sud�n er 

�efolkningen forts�tt �vhengig �v 

nødhjelp. Års�kene er m�nglende redsk�p 

og såkorn, dårlige tr�nsportmuligheter og 

sv�kt ut�ygde m�rkedsmek�niser. Norsk 

støtte h�r �l�nt �nnet �idr�tt til �ygging �v 

kornl�gre, org�nisering �v omsetningsledd 

og produksjon �v enkle redsk�per. 

Humanitær bistand
Retur og reintegrering �v flyktninger  

og internt fordrevne fr� Sør-Sud�n og  

D�rfur h�r vært et prioritert område  

for norsk �ist�nd. 240 000 mennesker  

returnerte til Sør-Sud�n i 2005. 

Fakta 
Anslått folketall (2004): 35,5 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 530 USD (MUL)
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 6,0%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004) 
Jord�ruk 39%, industr 25%, tjenester 36%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,512 (l�v/middels) 
Endring 1990-2003: +0,084 
Underernæring blant barn under 5 år (2000): 41%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 91 
Endring (1990-2004): -29
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 5,9
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år (2005): 
1,6%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 22,8%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole 
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
87/ 93/ Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 14,7%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -12%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 4,7%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,1
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): J�
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2003): 2,2%
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 25 USD
Bistand som andel av BNI (2004): 4,5%
Samlet norsk bistand (2005): 635,722 mill. kroner

Mer informasjon om Sudan finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i Kh�rtoum: www.norw�y-sud�n.org

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Sud�n: 

www.l�ndsider.no/l�nd/sud�n

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no
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Utdanning
T�nz�ni� h�r nådd tusenårsmål  

nummer tre om lik tilg�ng til grunn-

skole for jenter og gutter. I forhold til 

tusenårsmål nummer to om å få �lle ��rn  

i skolepliktig �lder i utd�nning h�r 90,5 

prosent nå �egynt på skolen. Myndighet-

ene h�r også h�tt som mål å øke kv�li- 

teten på grunnutd�nningen. 36,1 prosent  

�v de som gikk ut �v grunnskolen i 2005  

kom inn på videregående skole. Det er  

en fremg�ng på 6 prosent fr� året før. 

Norge h�r støttet myndighetenes grunn- 

utd�nningsprogr�m og h�r sånn sett 

�idr�tt til �t tusenårsmål nummer tre  

h�r �litt nådd. Norge h�r dreiet noe �v sin 

støtte mot høyere utd�nning, fordi �nt�llet 

studenter på dette nivået er l�vt. Universi-

tetet i D�r es S�l��m og Mzum�e universi-

tet h�r mott�tt norsk støtte til å drive  

med forskning på ulike felt. Mzum�e  

s�m�r�eider �l�nt �nnet med Høgskolen  

i Agder innen kjønnsforskning.

Hiv/aids
Ifølge myndighetene er �ndelen �v 

�efolkningen som er hiv-smittet 

nå 6,5 prosent. Myndighetene h�r s�tt i 

g�ng et n�sjon�lt omsorgs- og �eh�nd-

lingsprogr�m i k�mpen mot epidemien. 

Alle �ids-syke sk�l få til�ud om gr�tis 

livsforlengende medisiner. Norge h�r gitt 

støtte til myndighetenes n�jon�le pl�n for 

�ekjempelse �v hiv/�ids som h�r �idr�tt  

til et �edre �eh�ndlingstil�ud for �ids-

syke, der flere h�r fått tilg�ng på gr�tis 

medisiner. H�ydom Luther�n Hospit�l h�r 

også mott�tt støtte fr� Norge for å drive 

forskning på �ruk �v de livsforlengende 

medisinene som �idssyke h�r �ehov for.

Samlet bilateral bistand til Tanzania fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 306 777 79,0 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 45 660 11,8 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 9 315 2,4 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 1 019 0,3 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 145 0,0 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 25 494 6,6 %

Totalt 388 410 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Tanzania fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 64 716 16,7 %

Hiv/�ids 29 046 7,5 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 152 804 39,3 %

- hvor�v generell �udsjettstøtte2)  100 000 25,7 %

Godt styresett 90 058 23,2 %

Miljø og energi 51 450 13,2 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 335 0,1 %

Totalt 388 410 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2)  DAC-sektor 510.10 Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)

T�nz�ni�
DR Kongo

Keny�
Rw�nd�

Burundi

Mos�m�ik
Z�m�i�

Fakta 
Anslått folketall (2004): 37,6 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 320 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 6,8%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 45%, industri 17%, tjenester 39%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,418 (l�v) Endring 1990-2003: -0,017 
Underernæring blant barn under 5 år (1999): 29%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 126 
Endring (1990-2004): -35
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 15,0 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 6,5%
Barn i barneskolen (2004): 85,9% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 21,6%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
96/ Ikke tilgjengelig/ 41 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 30,4%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -15%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 38,4%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,9
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 3,0% 
Bistandsnivå, per inn�ygger (2004): 46 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 16,2%
Samlet norsk bistand (2005): 388,410 mill. kroner 

Mer informasjon om Tanzania finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i D�r es S�l��m: www.norw�y.go.tz

Utenriksdep�rtementets l�ndside for T�nz�ni�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/t�nz�ni�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

9 �v 10 ��rn i T�nz�ni� får grunnskoleutd�nning. 
Norge støtter det n�sjon�le utd�nningsprogr�mmet. 
Foto: Per Kristi�n Lunden

T�nz�ni� h�r vært et �v Norges 

hoveds�m�r�eidsl�nd siden 

1960-t�llet, og er det l�ndet som tot�lt  

h�r mott�tt mest �ist�nd fr� Norge. 

T�nz�ni�s str�tegi for f�ttigdomsreduksjon 

og økonomisk vekst �le l�nsert i 2005. 

Dette er en vidtf�vnende str�tegi med 

tre overordnede mål; 1) økonomisk vekst 

og reduksjon �v inntektsf�ttigdom, 

2) for�edring �v grunnleggende sosi�le 

tjenester og 3) godt styresett og �nsv�r-

lighet. T�nz�ni� h�r også en omf�ttende 

reform�gend� innenfor offentlig sektor 

innen fin�nsforv�ltning, offentlig tjeneste-

yting, lok�lforv�ltning med mer.

Norsk �ist�nd til T�nz�ni� er innrettet for 

å støtte opp om myndighetenes politikk 

og målsettinger for utvikling. De viktigste 

s�tsningsområdene er styresett, utd�n-

ning, k�mpen mot hiv/�ids, utvikling �v 

l�nds�ygd� gjennom å for�edre veinettet 

og �idr� til elektrifisering s�mt å �idr� til 

for�edringer i l�ndets forv�ltning �v 

n�turressursene. 

 

Budsjettstøtte
S�mmen med 13 �ndre givere yter 

Norge generell støtte til T�nz�ni�s 

st�ts�udsjett. Støtten sk�l �idr� til å 

implementere mydighetenes str�tegi for 

f�ttigdomsreduksjon og økonomisk vekst, 

forsterke fin�nsforv�ltningen og et��lere 

økonomisk st��ilitet i l�ndet. Budsjettstøt-

ten gir giverne �edre mulighet til å føre 

di�log med myndighetene om �l�nt �nnet 

reformer for godt styresett og åpenhet 

rundt offentlige institusjoner, s�mtidig 

som mek�nismen �ev�rer n�jon�lt eier-

sk�p og �nsv�r for prosessene. Norge 

g� i 2005 100 millioner kroner i generell 

�udsjettstøtte til T�nz�ni�.

Styresett
I 2005 �le det s�tt i g�ng nye  

reformer innen offentlig fin�nsfor-

v�ltning. Bedre fin�nsforv�ltning sk�l gi 

mer effektiv utnyttelse �v offentlige midler 

s�mt et��lere �edre kontrollmek�nismer 

for hvord�n pengene �lir �rukt i det  

offentlige. Gjennom en omf�ttende desen-

tr�liseringsprosess forsøker de sentr�le 

myndighetene å overføre �nsv�ret for 

offentlige tjenester til de lok�le myndig- 

hetene. Reformene innen lok�lforv�lt- 

ningen gikk inn i en ny f�se i 2005, der  

tjenestene �edre sk�l tilp�sses lok�le 

�ehov og åpne for tettere s�m�r�eid  

med �efolkningen.

Korrupsjon er et stort pro�lem også i 

T�nz�ni�. En n�sjon�l �ntikorrupsjonpl�n 

er ut�r�eidet, og �edre rutiner for r�pport-

ering og mer åpenhet h�r ført til �t flere 

r�pporterer om korrupsjon. Norge h�r gitt 

støtte til gjennomføringen �v �ntikorrup-

sjonspl�nen og h�r i tillegg støttet  

inform�sjonsk�mp�njer og utredninger  

om korrupsjon.

Vei
Under regntiden r�mmes deler �v 

T�nz�ni� �v flom, noe som ofte 

gjør veiene ufr�mkommelige. Det kreves 

derfor store ressurser for å vedlikeholde 

veiene i l�ndet. Myndighetene h�r �evilget 

mer penger til dette de siste årene, med 

positive result�ter. 

Norge h�r støttet veisektoren i T�nz�ni� 

gjennom fire tiår. Ved siden �v støtten til 

ut�ygging og vedlikehold �v �ygdeveier, h�r 

det vært fokus på utvikling �v institusjoner. 

Vegdirektor�tet i Norge s�m�r�eider med 

s�mferdselsdep�rtementet, vegdirektor�-

tet og kommun�l-dep�rtementet i T�nz�ni�. 

Formålet er �t veisektoren sk�l drives mer 

effektivt, og �t �eredsk�pen i for�indelse 

med flom sk�l �li �edre.

Tanzania

Nye og �edre veier gjør nødvendig tr�nsport r�skere og enklere. Norge h�r støttet veisektoren i T�nz�ni� 
gjennom fire tiår. Foto: Per Kristi�n Lunden
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utenl�ndske investorer �litt skeptiske, og 

�r�eidspl�sser står i f�re for å �li l�gt ned. 

Ut�yggingen �v strømnettet går tregt. Det 

er ��re mellom 6 og 7 prosent �v Ug�nd�s 

�efolkning som h�r tilg�ng på strøm.

Norge h�r støttet reformer �v institusjoner 

og investeringer i elektrisitetsektoren. Det 

h�r �idr�tt til å redusere underskuddet 

på strøm og til en mer effektiv håndtering 

�v strømkrisen. Ug�nd� er et pilotl�nd for 

prosjektet «Næringsutvikling i Sør», som 

t�r sikte på å fremme verdisk�pning og 

lønnsom produksjon i f�ttige l�nd. Det er 

�litt l�gt til rette for økt s�m�r�eid mellom 

ug�ndisk og norsk næringsliv. Norge h�r 

også gitt støtte vi� FNs org�nis�sjon for  

industriell utvikling (UNIDO) som driver 

opplæring �v entreprenører og hånd- 

verkere. 

Sosial utvikling
Ug�nd� h�r h�tt stor fremg�ng 

innen utd�nning. Andelen �v 

��rn som �egynner på skolen h�r økt 

kr�ftig de siste 15 årene. Andelen som 

fullfører grunnskolen h�r gått opp fr�  

27 prosent i 1996 til 50 prosent i 2004.  

Bilateral bistand1) til Uganda fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 77 326 26,4 %

Hiv/�ids 15 227 5,2 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 89 478 30,5 %

- hvor�v generell �udsjettstøtte2) 52 253 17,8 %

Godt styresett 34 656 11,8 %

Miljø og energi 16 508 5,6 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 60 095 20,5 %

Totalt 293 290 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2)  DAC-sektor 510.10 Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)

Samlet bilateral bistand til Uganda fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 128 752 43,9 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 97 867 33,4 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 3 000 1,0 %

Region�le frivillige org�nis�sjoner 300 0,1 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 3 000 1,0 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 2 158 0,7 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 58 213 19,8 %

Totalt 293 290 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Ug�nd�
DR Kongo

Sud�n

Keny�

T�nz�ni�

Rw�nd�

Burundi

Fakta 
Anslått folketall (2004): 27,8 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 250 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 5,8%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 32%, industri 21%, tjenester 47%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,508 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,099 
Underernæring blant barn under 5 år (2001): 23%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 138
Endring (1990-2004): -22
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 8,8 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 6,7%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 23,4%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole 
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
99/ 81/ 62  
Kvinneandel i parlamentet (2006): 23,9%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -26%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 26,3%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,5
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 2,5% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 42 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 17,3%
Samlet norsk bistand (2005): 293,290 mill. kroner 

Mer informasjon om Uganda finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i K�mp�l�: www.norw�y.go.ug

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Ug�nd�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/ug�nd�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Det er nesten like m�nge jenter som 

gutter som går på skolen, men jentene 

f�ller oftere fr�. Det er stor m�ngel på 

lærere, og kv�liteten på undervisningen er 

dårlig. Flyktninghjelpen mott�r støtte over 

�ist�nds�udsjettet fr� Norge til å �ygge 

skoler og lære opp lærere i Nord-Ug�nd�. 

På grunn �v konflikten der er det få ��rn 

som går på skole.

Ug�nd� er et foreg�ngsl�nd i k�mpen mot 

hiv/�ids. Forekomsten �v hiv h�r ifølge 

myndighetene ligget st��ilt litt over seks 

prosent de siste årene. Norge h�r gitt 

støtte til den n�sjon�le �idskommisjonen, 

som koordinerer tilt�kene mot hiv/�ids. 

Inns�tsen h�r �litt mer enhetlig og dermed 

mer effektiv. Norge h�r også støttet  

Uni�efs l�ndprogr�m for ��rn som er r�m-

met �v hiv/�ids og ��rn som h�r mistet 

foreldrene sine på grunn �v epidemien.

Budsjettstøtte
Budsjettstøtten er en generell støtte 

til Ug�nd�s st�ts�udsjett. Den sk�l 

�rukes til k�mpen mot f�ttigdom. Hvord�n 

midlene �est k�n �enyttes til dette  

formålet, �estemmes �v myndighetene  

i mott�kerl�ndet i di�log med giverne.

Ug�nd� v�r et �v de første l�nd-

ene som mottok norsk �ist�nd. 

Den norske støtten er konsentrert om 

områdene styresett og menneskerettig-

heter, sosi�l utvikling og økonomisk 

vekst og næringsutvikling. Norge gir også 

�udsjettstøtte til Ug�nd�. Dessuten h�r 

Norge et stort hum�nitært eng�sjement 

i Nord-Ug�nd�.

I underk�nt �v 20 norske org�nis�sjoner 

mott�r �ist�ndsmidler til sitt eng�sjement 

i Ug�nd�, og l�ndet er en �v de største 

mott�kerne �v støtte gjennom den norske 

sivilt s�mfunnsk�n�len. Inns�tsen er  

særlig rettet mot styresett, utd�nning 

og �nnen sosi�l utvikling.

Styresett og menneskerettigheter
Store offentlige reformer h�r 

�litt gjennomført for å gjøre 

forv�ltningen i l�ndet mer effektiv og  

for å gi �efolkningen større innsikt i hv�  

offentlige midler �lir �rukt til. I dette  

�r�eidet h�r myndighetene forsøkt å gi 

de lok�le distriktene mer h�ndlingsrom 

og mer ressurser. Myndighetene h�r 

ut�r�eidet en pl�n for å �ekjempe korrup-

sjon, men sentr�le insitusjoner som for 

eksempel �ntikorrupsjons�yrået får lite 

midler tilført for å gjennomføre pl�nen. 

Menneskerettighetene �lir st�dig �rutt  

i Ug�nd�. Det er spesielt ille nord i l�ndet, 

som er r�mmet �v væpnet konflikt. Der 

h�r militæret overt�tt en del �v oppg�v-

ene som politiet v�nligvis h�r. Sold�tene 

h�r liten eller ingen opplæring i menneske-

rettigheter, og det skjer st�dig overgrep. 

Den lok�le gerilj�en Lord’s Resist�n�e 

Army står for en stor del �v ovegrepene. 

Den politiske opposisjonen h�r fått  

større frihet til å uttrykke seg, men  

myndighetene �eskylder dem st�dig  

for forræderi hvis de er for kritiske. 

Norge h�r gitt støtte til rettssystemet 

og �r�eidet med å få fortg�ng i retts-

s�ker. Økt fortg�ng h�r gitt �efolkningen 

større tillit til rettssystemet enn tidligere. 

I Nord-Ug�nd� h�r Norge støttet frivillige 

org�nis�sjoners opplæring �v militæret i 

menneskerettigheter. Det h�r resultert  

i mindre overgrep fr� militærets side og 

dermed �edret forholdet mellom �efolk-

ningen og militæret. 

Økonomisk vekst og næringsutvikling
Den økonomiske veksten trues �v 

nedg�ng i råv�reprisene på k�ffe 

og te, som er Ug�nd�s viktigste jord�ruks-

produkter for eksport. L�ndet er meget 

frukt��rt. 40 prosent �v l�ndets inntekter 

kommer fr� jord�ruk, og 80 prosent �v 

�efolkningen er �ønder. Ug�nd�s største 

utfordring innen næringsutvikling er m�ngel 

på energi. Fordi myndighetene ikke kl�rer 

å dekke etterspørselen etter strøm, er 

Uganda

Konflikten i Nord-Ug�nd� h�r ført til �t 80 prosent �v �efolkningen er drevet på flukt. Norge gir støtte  
til Nord-Ug�nd� gjennom myndighetene, FN-systemet og frivillige org�nis�sjoner for å �idr� til å dekke  
�efolkningens �ehov. Foto: Sørvis
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Viltforvaltning
Z�m�i� er et �v de l�ndene i verden som 

h�r definert størst �ndel �v l�nd�re�let 

som n�sjon�lp�rker. Det inkluderer �orti-

mot 20 n�sjon�lp�rker med stor v�ri�sjon 

innen pl�nte- og dyreliv. P�rkene h�r et 

stort potensi�le for å tiltrekke seg turister, 

men stort sett h�r dette �litt lite utnyttet 

på grunn �v dårlige veier, sv�kt utviklet 

tr�nsport�pp�r�t og sv�kt utviklet turist-

industri. Krypskyting og �vskoging truer 

det �iologiske m�ngfoldet i p�rkene. 

Norge gir støtte til Z�m�i�s viltdirektor�t, 

som h�r fått økte �evilgninger de siste 

årene. De h�r dermed kunnet for�edre 

veiene. Ant�llet turister er økende, noe 

som �etyr mer inntekter til Viltdirektor�tet 

og lok�l�efolkningen. Det er registrert en 

nedg�ng i krypskyting i n�sjon�lp�rkene.

Utdanning
Det er en stor utfordring å sørge 

for utd�nning til �lle. Norge er den 

største �idr�gsyteren til myndighetenes 

utd�nningsprogr�m, et progr�m som h�r 

oppnådd gode result�ter i forhold til å 

kunne til�y skolepl�ss til m�nge flere ��rn 

i Z�m�i� på grunnskolenivå. Fr� 2002  

�le det innført gr�tis skoleg�ng fr� 1. til 7. 

kl�sse, noe som også h�r �idr�tt til  

en økt �ndel �v ��rn som går på skole. 

Men denne positive utviklingen h�r imidler-

tid ikke �litt fulgt �v en tilsv�rende økning  

i �nt�ll lærere, lære�øker og kl�sserom.  

En videre utfordring for myndighetene er 

derfor å heve kv�liteten i utd�nnings- 

sektoren.

I tilegg til å støtte det offentlige utd�n-

ningsprogr�mmet i Z�m�i�, er Norge  

�ktivt involvert i å støtte de priv�te  

skolene vi� str�tegiske p�rtnersk�ps- 

�vt�ler med Kirkens Nødhjelp og  

Redd B�rn�. Det gjelder særlig ��rn fr�  

de f�ttigste f�miliene. C�. 600 000 elever  

går på slike skoler i Z�m�i�.

Samlet bilateral bistand til Zambia fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 231 566 73,4 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 51 740 16,4 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 16 570 5,3 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 552 0,2 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 15 000 4,8 %

Totalt 315 427 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Zambia fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 146 128 46,3 %

Hiv/�ids 24 702 7,8 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 73 116 23,2 %

- hvor�v generell �udsjettstøtte2) 39 862 12,6 %

Godt styresett 46 453 14,7 %

Miljø og energi 10 126 3,2 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 14 902 4,7 %

Totalt 315 427 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2)  DAC-sektor 510.10 Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)
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Fakta 
Anslått folketall (2004): 11,5 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 400 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 4,4%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 21%, industri 27%, tjenester 52%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,394 (l�v) 
Endring 1990-2003: -0,068 
Underernæring blant barn under 5 år (2003): 23%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 182
Endring (1990-2004): +2
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 7,5 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 17,0%
Barn i barneskolen (2004): 79,8% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 30,5%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole  
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
96/ 79/ Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 12,7%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -14%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 41,5%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,6
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004):  
Ikke tilgjengelig 
Bistandsnivå, per inn�ygger (2004): 94 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 21,2%
Samlet norsk bistand (2005): 315,427 mill. kroner 

Mer informasjon om Zambia finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske  

�m��ss�den i Lus�k�: www.norw�y.org.zm

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Z�m�i�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/z�m�i�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Norge støtter Z�m�i�s n�sjon�le utd�nnings- 
progr�m. Like m�nge jenter som gutter �egynner  
på skolen, men �ndelen som fullfører, er høyere 
�l�nt guttene: 87 prosent mot 74 prosent.  
Foto: Tone Br�tteli

Norge støtter nye og mer effektive produksjonsmetoder. «Conserv�tion»-jord�ruket motvirker tørke,  
og metodene �enyttes �v mellom 15 og 20 prosent �v �øndene. Foto: Astrid Joh�nne Svensson

Prioriterte s�tsningsområder er 

økonomisk og politisk styresett, 

utd�nning og forv�ltning �v n�turressurser, 

som omf�tter viltforv�ltning og m�tv�re-

sikkerhet. 

Z�m�i� h�r siden 2005 også mott�tt 

direkte �idr�g til st�ts�udsjettet (�udsjett-

støtte) fr� Norge. Det gis også �etydelig 

støtte til det sivile s�mfunnet. Andelen �v 

det z�m�iske st�ts�udsjettet som går til 

progr�mmer direkte rettet mot f�ttigdoms-

�ekjempelse h�r økt fr� 10 prosent i 2004 

til 23 prosent i 2005.

Styresett
Offentlig forv�ltning �åde sentr�lt  

og lok�lt er dårlig utviklet. I di�log 

med giverl�ndene h�r myndighetene  

i Z�m�i� l�gt vekt på å for�edre forv�lt-

ningen, og det er s�tt i g�ng reformer  

�v offentlig sektor. 

Reformer i offentlig fin�nsforv�ltning h�r 

�idr�tt til �edre pl�nlegging og kontroll 

med st�tens inntekter og utgifter. Det 

legges nå også større vekt på m�kroøko-

nomisk pl�nlegging og ��l�nse i st�ts- 

�udsjettet og utenriksregnsk�pet. Dette 

h�r dessuten vært sentr�le kriterier for  

å oppnå gjeldslette fr� �åde �il�ter�le  

og multil�ter�le givere. I 2005 �le nesten 

hele Z�m�i�s utenl�ndsgjeld slettet �v 

långiverne.

Korrupsjon er et pro�lem i Z�m�i�, og  

presidenten h�r gjort k�mpen mot korrup-

sjon til en �v sine f�nes�ker. Rettssystem-

et viser nå større vilje til å håndtere korrup-

sjonss�ker enn tidligere, men fremdriften 

er dårlig, og domfellelser er så l�ngt få. 

Norge h�r h�tt en fremtredende rolle  

i å støtte �ntikorrupsjons�r�eidet. 

V�lg �v ny president, n�sjon�lfors�mling 

og lok�le råd sk�l �vholdes i septem�er 

2006. Det er l�gt stor vekt på å styrke 

v�lgkommisjonens m�nd�t og k�p�sitet 

til å gjennomføre v�lget. I tillegg til økte 

�evilgninger over st�ts�udsjettet er det 

opprettet et v�lgfond styrt �v UNDP. Norge 

er den største �idr�gsyteren til dette og 

h�r en koordinerende rolle i �r�eidet.

Norge støtter det offentlige reformprog-

r�mmet for fin�nsforv�ltning og h�r en  

ledende rolle �l�nt giverne på dette  

området. Norge er også en sentr�l støtte- 

spiller i �r�eidet for å styrke den z�m�iske 

riksrevisjonen. Rettsvesenet h�r også 

fått støtte fr� Norge gjennom tilt�k for 

å redusere de l�nge køene �v personer 

som sitter i v�retekt i påvente �v å få sine 

s�ker opp for rettsinst�nsene. Norge støt-

ter også tilt�k for å iv�ret� m�rgin�liserte 

gruppers rettssikkerhet.

Matvaresikkerhet
Flert�llet �v Z�m�i�s �efolkning er 

�ønder. L�nd�ruket er sår��rt. Som 

følge �v tørke og et lite utviklet jord�ruk 

måtte ��. 1,6 millioner mennesker h� 

m�tv�re�ist�nd mot slutten �v 2005. For 

å øke m�tv�resikkerheten støtter Norge 

gjennom et s�m�r�eid med Nederl�nd 

nye og mer effektive produksjonsmetoder 

som s�mtidig er miljøvennlige, det såk�lte  

«�onserv�tion»-jord�ruket. I tørkeperioden 

viste det seg �t denne metoden v�r l�ngt 

mindre sår��r mot lite ned�ør enn tr�di-

sjonelle dyrkingsmetoder. Andelen �ønder 

som �ruker �onserv�tion-metoder h�r  

nå økt til mellom 15 og 20 prosent.

Zambia
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Norge h�r �idr�tt med �etyd-

elig støtte til gjenopp�ygging 

og hum�nitære tilt�k siden innsettelsen  

�v en overg�ngsregjering i desem�er 2001. 

Afgh�nist�n �le s�m�r�eidsl�nd for norsk 

�ist�nd i 2004. Støtten er konsentrert om 

tre hovedområder: utd�nning, styresett 

og l�nds�ygdutvikling. Hoveds�kelig gir 

Norge �udsjettstøtte til disse sektorene 

gjennom et flergiverfond �dministrert �v 

Verdens��nken. 

Utdanning
Norge støtter det n�sjon�le utd�n-

ningsprogr�mmet og h�r �idr�tt til 

�t flere ��rn nå får utd�nning. Det legges 

spesiell vekt på å �idr� til �t jenter k�n 

gå på skole. Over fire millioner ��rn kom 

til��ke i grunnskolen (1-6) etter T�li��ns 

f�ll. I 2005 gikk to tredjedeler �v guttene 

og h�lvp�rten �v jentene i grunnskole�lder 

på skolen. En stor �ndel �v lærerne h�r 

ikke noen formell utd�nning. Norge støtter 

også norske frivillige org�nis�sjoner som 

�r�eider med skoleut�ygging og lærer-

opplæring. 

Styresett
Afgh�nist�n �vholdt p�rl�mentsv�lg 

i novem�er 2005. Intern�sjon�le 

o�serv�tører v�r godt fornøyd med  

Afghanistan

P�kist�n

Afgh�nist�nIr�n

Turkmenist�n T�dsjikist�n

Us�ekist�n

Kin�

Indi�

Samlet bilateral bistand til Afghanistan fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling 
St�t-til-st�t med mer1) 97 023 25,1 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 79 686 20,6 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 114 0,0 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 20 121 5,2 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 1 800 0,5 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 187 443 48,5 %

Totalt 386 186 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Afghanistan fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 50 267 13,0 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 195 198 50,5 %

- hvor�v generell �udsjettstøtte gjennom Verdens��nken2) 144 000 37,3 %

Godt styresett 60 156 15,6 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 80 566 20,9 %

Totalt 386 186 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2)  DAC-sektor 510.10 Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)

Fakta 
Anslått folketall (2004): 29,9 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): Ikke tilgjengelig 
(MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 
Ikke tilgjengelig
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk, industri, tjenester: Ikke tilgjengelig 
Indeks for menneskelig velferd (HDI):  
Nivå 2003: Ikke tilgjengelig
Endring 1990-2003: Ikke tilgjengelig  
Underernæring blant barn under 5 år (2004): 39%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 165
Endring (1990-2004): -3
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 19 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år
(2005): 0,1%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 65,7%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole 
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
44/21/28 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 27,3%
Vernet areal for biologisk mangfold (2005): 0,3%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -35%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,5
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): J� 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 
Ikke tilgjengelig 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 73 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 38%
Samlet norsk bistand (2005): 386 186 mill. kroner 

Mer informasjon om Afghanistan finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i K��ul: www.norw�y.org.�f

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Afgh�nist�n: 

www.l�ndsider.no/l�nd/�fgh�nist�n

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

gjennomføringen. Men myndighetene h�r 

en stor oppg�ve i å utvikle en god forv�lt-

ning og effektive sosi�le tjenester.

Norsk støtte �idr�r til å lønne offentlige 

�ns�tte, �l�nt �nnet helsepersonell og 

lærere. Norge støtter også et progr�m for 

rekrutteringer til stillinger i den offentlige 

�dministr�sjonen. 

Landsbygdutvikling
Den �fgh�nske l�nds�ygd� er lite utviklet, 

og det er stort �ehov for veier, tilg�ng på 

rent drikkev�nn og helsetjenester. St�ten 

h�r sv�k tilstedeværelse på l�nds�ygd�, 

og m�nge områder h�r store pro�lemer  

i forhold til lov og orden. Norge støtter  

det n�sjon�le progr�mmet for l�nds�ygd- 

utvikling.

Siden 2002 h�r ��. 3,5 millioner flyktning-

er vendt hjem til Afgh�nist�n. Den norske 

støtten �idr�r til å gi dem �l�nt �nnet 

husly, juridisk rådgivning og inform�sjon. 

Hum�nitær�ist�nden �idr�r også til å  

redusere den høye ��rsel- og ��rnedødelig- 

heten og til å redusere undernæring gjen-

nom m�tv�re�ist�nd til spesielt sår��re. 

Norge støtter også et progr�m for mine-

rydding. 
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Styresett 
B�ngl�desh står overfor store  

politiske utfordringer. Opposisjons-

p�rtiene �oikotter ofte møter i P�rl�ment-

et. Regjeringen h�r stor innflytelse over 

rettsvesenet. Det fører til �t rettsvesenet 

ikke opptrer selvstendig og er mott�kelig 

for press fr� regjeringen og �ndre m�kt- 

h�vere i sivile s�ker såvel som i str�ffe-

s�ker.

Korrupsjon er svært ut�redt. For femte 

året på r�d �le B�ngl�desh i 2005 r�ngert 

som det presumtivt mest korrupte �v 

l�ndene som er med på Tr�nsp�ren�y 

Intern�tion�ls korrupsjonsindeks. Myndig-

hetene et��lerte en kommisjon for �nti-

korrupsjons�r�eid i 2004, men den h�r så 

l�ngt utrettet lite. Regjeringen h�r de f��to 

kontroll med �åde s�mmensetningen �v 

og ressurstilg�ngen til kommisjonen.

Norge støtter Tr�nsp�ren�y Intern�tion�l 

B�ngl�desh. Det �idr�r til �t org�nis�sjo-

nen k�n legge frem flere r�pporter om 

korrupsjonen i l�ndet og sette søkelyset 

på de neg�tive effektene �v korrupsjon.

Menneskerettigheter
Menneskerettighetssitu�sjonen 

i B�ngl�desh er v�nskelig. Ordens-

m�kten påstås å være �nsv�rlig for flere 

hundre utenomrettslige henrettelser hvert 

år. Spesielt for de f�ttige sees politiet 

som en trussel sn�rere enn et vern, og 

politisk vold er ut�redt. Kvinner og ��rn er 

spesielt uts�tte grupper for voldsutøvelse. 

Utviklingen på mediesiden h�r derimot 

vært positiv med større m�ngfold og friere 

de��tt, til tross for �t trusselen om vold 

mot journ�lister er ut�redt. 

Norge støtter frivillige org�nis�sjoner 

som �r�eider for menneskerettigheter.  

De seinere år� h�r støtten først og fremst 

gått til org�nis�sjoner som støtter kvin-

ners rettigheter og likestilling, særlig 

i �r�eidet for å �ekjempe vold mot kvinner. 

Flere �v tilt�kene for fri rettshjelp som 

Norge støtter, førte viktige prinsipielle 

s�ker frem til seier i rettsvesenet. S�k-

ene gj�ldt �l�nt �nnet diskriminering �v 

religiøse minoriteter og �ruk �v v�retekts-

fengsling. 

Bilateral bistand1) til Bangladesh fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 85 800 40,5 %

Hiv/�ids 1 468 0,7 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 64 879 30,6 %

Godt styresett 7 426 3,5 %

Miljø og energi 51 587 24,3 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 844 0,4 %

Totalt 212 005 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Samlet bilateral bistand til Bangladesh fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 109 435 51,6 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 17 803 8,4 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 35 784 16,9 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 50 0,0 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 218 0,1 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 48 715 23,0 %

Totalt 212 005 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Nep�l

Indi�

Chin�

Bhut�n

Burm�

B�ngl�desh

Fakta 
Anslått folketall (2004): 139,2 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 440 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 5,1%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 21%, industri 27%, tjenester 52%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,520 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,101 
Underernæring blant barn under 5 år (2004): 48%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 77
Endring (1990-2004): -72
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 3,8 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,1%
Barn i barneskolen (2004): 93,8% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): Ikke tilgjengelig
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 103/ 
Ikke tilgjengelig/Ikke tilgjengelig  
Kvinneandel i parlamentet (2006): 14,8%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -1%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 1,3%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 1,7
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 1,2% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 10 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 2,4%
Samlet norsk bistand (2005): 212,005 mill. kroner 

Mer informasjon om Bangladesh finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i Dh�k�: www.norw�y.org.�d

Utenriksdep�rtementets hjemmeside om B�ngl�desh: 

www.l�ndsider.no/l�nd/��ngl�desh

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Bangladesh

B�ngl�desh h�r gjort store 

økonomiske og sosi�le fremskritt 

siden l�ndet �le selvstendig. Den økono-

miske veksten h�r ligget rundt 5% de siste 

ti årene. Fr� å h� et konst�nt m�tunder-

skudd er l�ndet nå tilnærmet selvforsynt. 

Befolkningsveksten h�r h�tt en ned�d- 

gående trend de siste 20 årene og ligger  

nå i underk�nt �v 2%. L�ngt flere er i  

utd�nning enn tidligere, men det er store 

v�ri�sjoner i kv�liteten på utd�nningen. 

Avhengigheten �v �ist�nd er sterkt redu-

sert s�mmenliknet med situ�sjonen for  

10-15 år siden. Bist�nd utgjør i d�g oml�g 

2% �v BNP. Overføringer fr� ��ngl�deshere  

i utl�ndet er oml�g fem g�nger større  

enn tot�l �ist�nd (USD 5 milli�rder mot 

USD 1 milli�rd). 

De fleste år settes større eller mindre 

deler �v l�ndet under v�nn i regntiden, 

men flom�eredsk�pen h�r �litt mye �edre. 

Selv rel�tivt store flommer medfører kun 

�eskjedne t�p �v menneskeliv og h�r  

moder�te neg�tive økonomiske konse-

kvenser.

Andelen �v �efolkningen som lever under 

f�ttigdomsgrensen h�r sunket gr�dvis de 

senere årene. K�mpen mot f�ttigdommen 

går imidlertid l�ngsomt, og det er økende 

forskjeller mellom f�ttige og rike. Det er 

store pro�lemer med korrupsjon, og de 

politiske p�rtiene i l�ndet står steilt mot 

hver�ndre. Utenl�ndske investeringer øker, 

men den ust��ile politiske situ�sjonen, 

kom�inert med korrupsjon og m�ngelfull 

infr�struktur, gjør �t m�nge utenl�ndske 

investorer forts�tt er til��keholdne. 

Norges utviklingssamarbeid med  
Bangladesh
S�m�r�eidet med B�ngl�desh st�rtet  

d� l�ndet �le selvstendig i 1971, og siden 

1975 h�r B�ngl�desh vært et �v Norges 

hoveds�m�r�eidsl�nd. S�tsningsområd-

ene for s�m�r�eidet er utd�nning, nærings-

utvikling, menneskerettigheter og godt 

styresett.

Utdanning
Myndighetene i B�ngl�desh �r�eider 

for lik rett til utd�nning for �lle, og 

det er nå like m�nge jenter som gutter i 

utd�nning i grunnskolen. Noe over 80% �v 

��rn� �egynner på skolen, men ��re rundt 

h�lvp�rten fullfører den femårige grunn-

skolen. Det store fr�f�llet skyldes �l�nt 

�nnet �t kv�liteten på undervisningen er 

dårlig. I den videregående skolen er det 

forts�tt et flert�ll �v gutter. 

Ved siden �v støtte til det offentlige 

progr�mmet for grunnutd�nning gir Norge 

støtte til frivillige org�nis�sjoner. De til�yr 

priv�te grunnskoler til de f�ttigste ��rn�. 

Disse progr�mmene er spesielt rettet  

mot jenter, ��rn �v etniske minoriteter  

og ��rne�r�eidere. 

Næringsutvikling
De siste årene h�r industri- og 

tjenestesektoren i B�ngl�desh vokst 

sterkt. Norge gir støtte til et progr�m for 

�edriftsrådgivning for små og mellomstore 

�edrifter. Progr�mmet �idro i 2005 til �t 

11 priv�te ��nker fikk økt kunnsk�p om 

risikovurderinger og �edre grunnl�g for  

å vurdere investeringers lønnsomhet.  

B�nkene �le også i st�nd til å øke lånene 

til små �edrifter. Gjennom norsk støtte  

til et kredittprogr�m fikk 700 små�edrifter 

lån og dermed mulighet til å øke produk-

sjonen og for�edre sine tjenester. Til-

s�mmen �le 1600 nye �r�eidspl�sser 

sk�pt. En fjerdedel �v lånt�kerne er  

kvinner. Norge h�r også støttet ut�ygging 

�v elektrisitetsnettet. 

Tekstilindustrien sysselsetter et stort �nt�ll  
mennesker og sørger for eksportinntekter til 
B�ngl�desh. Norge støtter industrien gjennom 
s�m�r�eidet om næringsutvikling.  
Foto: Gerd Stens�y 

Norsk støtte til utd�nningssektoren i B�ngl�desh �idr�r �l�nt �nnet til en stipendordning som gir over 
60 000 jenter støtte hvert år. Foto: Gerd Stens�y
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I k�mpen mot f�ttigdom h�r  

Indonesi� gode result�ter å vise 

til. Andelen �v �efolkningen som lever 

under f�ttigdomsgrensen h�r gått ned fr� 

27 prosent i 1999 til 16 prosent i 2003. 

L�ndet h�r store miljøpro�lemer og mott�r 

støtte fr� Norge for å �edre forholdene. 

Den norske støtten til Indonesi� går til 

områdene styresett, utvikling og miljø.

Miljø- og naturressursforvaltning
Indonesi�s miljøpro�lemer fører  

i økende gr�d til n�turk�t�strofer 

og t�p �v �iologisk m�ngfold. Det er de 

f�ttigste som r�mmes mest �v miljø- 

ødeleggelser. Norge og Indonesi� s�m-

�r�eider for å �ekjempe ulovlig hogst og 

h�ndel med ulovlige tømmerprodukter.

Styresett
Med gjennomføringen �v v�lgene  

i 2004 tok Indonesi� et l�ngt skritt 

mot et mer demokr�tisk og åpent s�mfunn. 

Den nye presidenten h�r s�tt k�mpen mot 

korrupsjon som sin høyeste prioritet. Det 

er et��lert et eget etterforskningsorg�n  

for korrupsjonss�ker, og riks�dvok�tens  

kontor er �etydelig styrket. I m�nge  

offentlige institusjoner er det innført  

kontrollmek�nismer som sk�l forhindre  

korrupsjon.

Indonesia

Indonesi�

Filippinene

Øst-Timor

M�l�ysi�
Sing�pore

Samlet bilateral bistand til Indonesia fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 43 685 15,0 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 68 498 23,6 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 4 150 1,4 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 320 0,1 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 1 585 0,5 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 172 198 59,3 %

Totalt 290 436 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Indonesia fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 20 853 7,2 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 134 814 46,4 %

Godt styresett 17 077 5,9 %

Miljø og energi 37 763 13,0 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 79 929 27,5 %

Totalt 290 436 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Fakta 
Anslått folketall (2004): 217,6 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 1140 USD 
(middels) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 4,6%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 15%, industri 44%, tjenester 41%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,697 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,072 
Underernæring blant barn under 5 år (2003): 28%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 38
Endring (1990-2004): -53
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 2,3 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,1%
Barn i barneskolen (2004): 94,3% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 1,3%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
98/ 99/ 79 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 11,3%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -24%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 9,1%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,2
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 1,4% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 0 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 0%
Samlet norsk bistand (2005): 290,436 mill. kroner 

Mer informasjon om Indonesia finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i J�k�rt�: www.norw�y.or.id

Utenriksdep�rtmentets l�ndside for Indonesi�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/indonesi�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Norge h�r siden 2001 gitt støtte gjennom 

UNDP til et progr�m for styresettfor�edring 

i Indonesi�. Progr�mmet h�r �idr�tt til å  

få k�mpen mot korrupsjon opp på d�gs- 

orden. Det støtter også opp om reformer  

i rettsvesenet og h�r �idr�tt til �t vernet 

om menneskerettigheter h�r �litt styrket 

de siste årene.

Sosial utvikling
Innen sosi�l utvikling går den norske 

støtten til et prosjekt for �linde og 

sv�ksynte ��rn. Prosjektet h�r �idr�tt til  

å �edre undervisningstil�udet for �linde  

og sv�ksynte, �l�nt �nnet gjennom  

produksjon �v skolem�teriell og �edre 

org�nisering �v undervisningen.

Humanitær bistand – oppbygging  
etter tsunamien
Indonesi� v�r l�ndet som �le h�rdest  

r�mmet �v tsun�mien i desem�er 2004, 

med 226 000 døde og flere hundretusen 

hjemløse. På grunn �v denne k�t�strofen 

g�v Norge �etydelig støtte til hum�nitær 

�ist�nd i 2005. Tot�lt �le det ut�et�lt 

296,1 millioner kroner til nødhjelp og  

opp�ygging etter tsun�mien. 63 millioner 

gikk til nødhjelp, mens 120 millioner  

kroner er �litt ut�et�lt til Multidonorfondet,

 �dmini-stert �v Verdens��nken. Øvrig 

norsk støtte h�r gått til hus�ygging,  

k�rtlegging �v l�nd- og h�vområder. 
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Tanzania

Madagaskar

Malawi

Zimbabwe

Zambia

Sør-
Afrika Swaziland

Mos
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Energi
Andelen �v �efolkningen som h�r 

tilg�ng på strøm ligger nå på  

40 prosent. Den n�sjon�le målsettingen  

er �t 55 prosent sk�l h� tilg�ng til strøm 

innen 2008.

Norge h�r gjennom flere år støttet �ygging 

�v v�nnkr�ftverk i Nep�l. For eksempel h�r 

Norge inngått en �vt�le for ti grunnl�gs-

studier for små kr�ftverk på l�nds�ygd�, 

der Norges V�ssdr�gs- og energidirektor�t 

(NVE) �istår som f�glig p�rtner. Disse 

kr�ftverkene vil i fremtiden kunne gi strøm 

til et stort �nt�ll mennesker som lever 

på l�nds�ygd�. Norge gir også støtte til 

priv�t sektor for l�nds�ygdelektrifisering 

og til �ltern�tiv energi gjennom Altern�tive 

Energy Promotion Centre. K�p�sitets�ygg-

ing og universitets�m�r�eid inngår også 

i porteføljen. Norsk priv�t sektor er også 

inne i det 60 MW store kr�ftverket Khimti, 

det største priv�te kr�ftverket i Nep�l.

Samlet bilateral bistand til Nepal fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 67 177 41,5 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 31 390 19,4 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 1 604 1,0 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 1 566 1,0 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 60 068 37,1 %

Totalt 161 805 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Nepal fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 87 427 54,0 %

Hiv/�ids 729 0,5 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 7 348 4,5 %

Godt styresett 35 312 21,8 %

Miljø og energi 17 803 11,0 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 13 186 8,1 %

Totalt 161 805 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Nep�l

Indi�

Kin�

Bhut�n

Fakta 
Anslått folketall (2004): 26,6 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 250 USD (MUL) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 2,6%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): Jord-
�ruk 40%, industri 23%, tjenester 37%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,526 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,103 
Underernæring blant barn under 5 år (2001): 48%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 76
Endring (1990-2004): -69
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 7,4 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år
(2005): 0,5%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 29,9%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
88/Ikke tilgjengelig/40
Kvinneandel i parlamentet (2006): Ikke tilgjengelig
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -25%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 16,3%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,5
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 1,7% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 16 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 6,4%
Samlet norsk bistand (2005): 161,805 mill. kroner 

Mer informasjon om Nepal finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske  

�m��ss�den i K�thm�ndu: www.norw�y.org.np

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Nep�l:  

www.l�ndsider.no/l�nd/nep�l

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Lok�lmiljøet får strøm fr� kr�ftverket i Khimti,  
det største priv�te kr�ftverket i Nep�l. Norge h�r  
støttet ut�yggingen gjennom flere år. 
Foto: Bjørnulf Remme

Nepal

Nep�l h�r vært et �v Norges 

hoveds�m�r�eidsl�nd siden 

1996. På grunn �v konflikten i l�ndet h�r 

Norge l�gt vekt på å støtte fredssk�pende 

�r�eid. S�tsningsområdene i s�m�r�eidet 

er styresett, menneskerettigheter, 

utd�nning og energi. 

Styresett og menneskerettigheter
Myndighetenes forsøk på å  

delegere m�kt til distriktsnivå 

h�r gått l�ngsomt, og det h�r ikke vært 

lett å gjennomføre når flert�llet �v kom-

munerådene h�r vært �orte fr� sine kom-

muner på grunn �v konflikten. Distriktene 

m�ngler også �åde lok�le folkev�lgte og 

ressurser for å utføre oppg�vene de h�r 

fått tildelt �v st�ten. Norge støtter FNs 

utviklingsprogr�m (UNDP) i Nep�l. UNDP 

�r�eider �l�nt �nnet for å styrke myndig-

hetene på lok�lt nivå og for å styrke 

lok�ls�mfunns delt�kelse i utvikling og 

pl�nlegging. 

Situ�sjonen for menneskerettighetene 

er �lvorlig. Som følge �v konflikten h�r 

�efolkningen opplevd gjent�tte overgrep 

fr� �åde m�oistene og regjeringsstyrkene. 

Selv om overgrep fremdeles finner sted, 

h�r situ�sjonen �edret seg etter innføring 

�v våpenhvilen i �pril 2006.

I 2005 �idro Norge til et��leringen �v FNs 

høykommissær for menneskerettigheter 

i Nep�l. Det h�r ført til �t myndighetene 

og m�oistene må forholde seg mer �ktivt 

til �rudd på menneskerettighetene. Norge 

støtter også frivillige org�nis�sjoner som 

overvåker menneskerettighetssitu�sjonen. 

De fungerer som pressgruppe overfor den 

n�sjon�le kommisjonen for menneske- 

rettigheter og h�r fått i st�nd etterforsk-

ning �v flere overgrep fr� de stridende 

p�rtenes side. Det �lir også gitt støtte til 

org�nis�sjoner og �ktivister som �idr�r til 

di�log på tvers �v konflikten. 

Utdanning
Konflikten, og fr�været �v lok�le 

myndigheter i m�nge kommuner, h�r 

gjort situ�sjonen innen utd�nningssekto-

ren v�nskelig i Nep�l. Myndighetene h�r 

ikke vært i st�nd til å følge opp og kontrol-

lere det som skjer innen skolesektoren i 

store deler �v l�ndet. Skolene h�r i m�nge 

distrikter �litt stengt, og flere elever og 

lærere er drept som følge �v konflikten.  

I disse områdene h�r myndighetene vært 

�vhengige �v frivillige org�nis�joner og  

FN-systemet for å holde skolene åpne  

og trygge. 

På tross �v �lle v�nskelighetene er �nt�ll 

��rn som innrulleres i grunnskolen, og 

ikke minst �nt�ll jenter, økende. Myndig-

hetene h�r på sin side vist åpenhet rundt 

v�nskeligheter de møter, og de h�r vist 

vilje til å s�tse på grunnutd�nning  

gjennom �evilgninger på st�ts�udsjettet.

Dårlig kv�litet på undervisningen fører 

imidlertid til �t m�nge ��rn ikke fullfører. 

Myndighetene h�r mål om å utd�nne flere 

lærere og til�y undervisning på ��rn�s 

morsmål for å �edre kv�liteten på under-

visningen. De vil også utvikle fleksi�le 

ordninger for elever som ikke k�n følge det 

norm�le skoleåret. Myndighetene �r�eider 

nå med å definere minimuskr�v for kv�litet. 

Norge støtter s�mmen med D�nm�rk, 

Stor�rit�nni�, Finl�nd og Verdens��nken 

de nep�lske utd�nningsmyndighetenes 

progr�m for grunnutd�nning. Målet med 

progr�mmet er å sikre �lle grunnutd�nning, 

øke kv�liteten i undervisningen og styrke 

og effektivisere skole�dministr�sjonen. 

Progr�mmet h�r �idr�tt til �t �ndelen ��rn 

som er i utd�nning h�r økt. Giverne øker 

nå oppmerksomheten om kv�liteten på 

utd�nningen, som vil være et viktig mål 

for støtten i årene fremover. Den positive 

endringen i konfliktnivået i 2006 h�r sk�pt 

optimisme i utd�nningssektoren og s�m-

tidig skjerpet kr�vet fr� �efolkningen om 

tjenestelevering fr� myndighetenes side. 

Andelen �v nep�lske ��rn i grunnskolen h�r økt fr� 72 prosent i 1999 til 87 prosent i 2005. Norge støtter 
det n�sjon�le utd�nningsprogr�mmet. Foto: Bjørnulf Remme
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Sri Lanka
Indi�

Sri 
L�nk�

Samlet bilateral bistand til Sri Lanka fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 78 604 18,5 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 210 644 49,6 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 63 371 14,9 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 8 209 1,9 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 2 597 0,6 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 61 557 14,5 %

Totalt 424 981 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Sri Lanka fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 124 620 29,3 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 130 280 30,7 %

Godt styresett, freds�ygging, menneskerettigheter 64 948 15,3 %

Miljø og energi 9 302 2,2 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 95 831 22,5 %

Totalt 424 981 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Fakta 
Anslått folketall (2004): 19,4 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 1010 USD 
(middels) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 3,8%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 18%, industri 27%, tjenester 55%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,751 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,046 
Underernæring blant barn under 5 år (2001): 30%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 14
Endring (1990-2004): -18
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 0,9 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,1%
Barn i barneskolen (2004): 97,1% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 4,4%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): Ikke 
tilgjengelig/100/Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 4,9%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -18%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 17,2%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 3,2 
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 2,8% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 27 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 2,7%
Samlet norsk bistand (2005): 424,981 mill. kroner 

Mer informasjon om Sri Lanka finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske 

�m��ss�den i Colom�o: www.norw�y.lk

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Sri L�nk�:  

www.l�ndsider.no/l�nd/sril�nk�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Norge h�r h�tt et utviklings-

s�m�r�eid med Sri L�nk� 

siden 1977. Det l�ngsiktige utviklingss�m-

�r�eidet er konsentrert om freds�ygging, 

inkludert reh��ilitering �v krigsr�mmede 

områder i nord og øst, og økonomisk ut-

vikling med sikte på å fremme �ærekr�ftig 

sysselsetting. Støtten k�n�liseres �åde 

direkte til myndighetene og gjennom sivilt 

s�mfunn og multil�ter�le org�nis�sjoner. 

Som følge �v tsun�mik�t�strofen i 2004 

mottok Sri L�nk� ekstr�ordinær støtte fr� 

Norge til hum�nitær �ist�nd og gjenopp-

�ygging �v de r�mmede områdene. Støt-

ten til gjenopp�yggings�r�eidet h�r særlig 

gått til reh��ilitering �v fiskerisektoren, 

tilt�k for å få folk til��ke i �r�eid s�mt 

reh��ilitering �v ødel�gte skoler. Norsk 

støtte er �litt k�n�lisert gjennom norske, 

lok�le og intern�sjon�le org�nis�sjoner. 

Fredsbygging
Norge h�r i flere år på oppfordring 

fr� regjeringen og LTTE fungert som 

en tilrettelegger for fredsprosessen mel-

lom p�rtene i konflikten. Norge h�r �idr�tt 

til å fremme økt forståelse �l�nt etniske 

grupper for fredelig s�meksistens og 

forsoning gjennom støtte til �evisstgjøring, 

mo�ilisering �v �efolkningsgrupper og  

journ�listutd�nning. Videre h�r Norge  

støttet seks lok�le menneskerettighets- 

institusjoner. Norge h�r også fin�nsiert 

flerkulturelle �ktiviteter. S�mmen med  

�ndre givere h�r Norge t�tt del i ig�ng- 

settingen �v reh��iliteringstilt�k i de 

konfliktr�mmede områdene i nord og øst. 

Norge h�r også gitt støtte til mineryddings-

�ktiviteter, som h�r muliggjort til��kevend-

ing �v internflyktninger. 

Økonomisk utvikling
Norge h�r støttet �r�eidet med å 

et��lere små og mellomstore �edrift-

er, fremming �v miljøvennlig produksjon, 

st�nd�rdisering i industrien og utvikling  

�v h�ndelsk�mre og interesserorg�nis�sjo-

ner. Norge h�r også støttet prosjekter der 

kvinner fr� �åde t�milske, sing�lesiske og 

muslimske s�mfunn h�r fått lån til å st�rte 

eget inntektsgivende �r�eid. 

Det er et��lert et nettverksprogr�m  

mellom norske og sril�nkiske �edrifter,  

og m�n h�r identifisert nye områder for  

investeringer og utveksling �v ideer og  

erf�ringer. På energisektoren �idro Norge 

til en utvidelse �v linjenettet i nord og 

øst og til promotering �v utnyttelsen �v 

forny��re energikilder på l�nds�ygd�. 

Norge �idr�r også til inns�mling �v d�t� 

for ut�r�eid-else �v Sri L�nk�s søkn�d  

om utvidelse �v kontinent�lsokkelen.

Norge h�r h�tt utviklingss�m�r-

�eid med P�kist�n siden 1969. 

Hovedområdene for det pågående s�m-

�r�eidet er grunnutd�nning og styresett  

og menneskerettigheter. Det er også sterk  

fokus på kvinner og likestilling. I tillegg 

�rukes kultur�ist�nd som et virkemiddel 

for å �idr� til sosi�l og økonomisk utvikling. 

P�kist�n �le r�mmet �v et stort jordskjelv 

i 2005 og mottok i den for�indelse �etyd-

elig nødhjelp fr� Norge. 

Utdanning
P�kist�n h�r økt �evilgningene til 

utd�nning de siste årene. De største 

utfordringene på sektoren er å for�edre de 

offentlige skolene og å rette opp forskjell-

ene mellom gutter og jenter. Under h�lv-

p�rten �v jentene i skolepliktig �lder gikk 

på skolen i 2004. 

Norge h�r gitt støtte til tre utd�nnings- 

prosjekter som �l. � h�r �idr�tt til å få 

flere jenter i utd�nning �åde i den nord-

vestlige grenseprovinsen og i Punj��- 

provinsen. Bist�nd til styrking �v lærernes 

kompet�nse h�r også stått sentr�lt. Norsk 

støtte h�r videre �idr�tt til �t 350 skoler 

er �litt et��lert i løpet �v to år.

Styresett og menneskerettigheter
Menneskerettighetene står 

generelt sv�kt i P�kist�n.  

Kvinner og ��rn er særlig uts�tt for over-

grep. I 2005 �le det l�gt frem r�pporter 

som viser �t det er en økt �evissthet rundt 

kvinners rettigheter. Myndighetene h�r 

også ut�r�eidet en n�sjon�l pl�n i k�mpen 

mot menneskesmugling. Flere nøkkel- 

personer knyttet til menneskesmugling  

er �litt �rrestert som følge �v iverksettelse 

�v den n�sjon�le pl�nen. Norge støtter 

lok�le org�nis�sjoner i deres �r�eid for 

��rns rettigheter. Det produseres �l�nt  

�nnet en årlig r�pport om «St�te of  

Children in P�kist�n» som får stor  

oppmerksomhet.

Norge støtter et omf�ttende progr�m for 

politisk utd�nning �v kvinner. Progr�mmet 

h�r lært opp 36 000 folkev�lgte kvinner 

og h�r �idr�tt til å styrke kvinners stilling  

i P�kist�n. Norge gir også støtte til et fond 

�dministrert �v myndighetene for utvikling 

�v lok�lt demokr�ti. Det h�r gitt opplæring 

for lok�le politikere, �yråkr�ter og ledere  

i 25 prosent �v l�ndets 110 distrikter.  

Dette h�r ført til større folkelig eng�sje-

ment i lok�ls�mfunnene gjennom et��le-

ring �v lok�le utviklingsgrupper over hele 

l�ndet.

Pakistan

M�li

P�kist�n

Afgh�nist�n
Ir�n

Kin�

Indi�

Samlet bilateral bistand til Pakistan fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 32 593 6,1 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 94 291 17,7 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 14 610 2,7 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 5 453 1,0 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 75 0,0 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 385 522 72,4 %

Totalt 532 544 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Pakistan fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 41 997 7,9 %

Hiv/�ids2) -350 -0,1 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 8 501 1,6 %

Godt styresett 15 437 2,9 %

Miljø og energi2) -1 636 -0,3 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 468 595 88,0 %

Totalt 532 544 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2)  Netto �eløp for målområdene er neg�tive pg�. til��ke�et�ling �v u�rukte midler fr� tidligere år fr� enkelte �vt�lep�rtnere.

Fakta 
Anslått folketall (2004): 152,1 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 600 USD (l�v) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 4,1%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 22%, industri 25%, tjenester 53%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,527 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,065 
Underernæring blant barn under 5 år (2002: 38%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 101
Endring (1990-2004): -29
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 5,0 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,1%
Barn i barneskolen (2004): 66,2% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 34,5%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
73/73/80 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 21,3%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -24%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 9,1%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,1
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som andel av BNP (2004): 4,1% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 9 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 1,5%
Samlet norsk bistand (2006): 532,544 mill. kroner

Mer informasjon om Pakistan finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den  

i Isl�m���d: www.norw�y.org.pk

Utenriksdep�rtementets l�ndside for P�kist�n:  

www.l�ndsider.no/l�nd/p�kist�n

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no
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Guatemala

Nicaragua

L�tin-Amerik�

Vietnam

Det norske utviklingss�m�r�eidet 

med Vietn�m er konsentrert om 

grunnutd�nning, styresett og nærings- 

utvikling. 

Styresett
S�mmen med �ndre �il�ter�le givere 

støtter Norge reformer i offentlig 

forv�ltning gjennom UNDP. Støtte gis 

�åde til det sentr�le reformprogr�mmet 

og til Ninh Binh-provinsen. S�mmen med 

�ndre �il�ter�le givere �idr�r Norge også 

til et flergiverfond for støtte til offentlig 

fin�nsreform. 

Fr� og med siste år h�r Norge, s�mmen 

med Sverige og D�nm�rk, gitt støtte 

gjennom UNDP til til reformer innen lovgiv-

ning. Videre gis det støtte til Government 

Inspe�tor�te, som h�r fått hoved�nsv�ret 

for �nti-korrupsjon�r�eidet i Vietn�m. 

Grunnutdanning
Norges støtte til grunnutd�nning 

sk�l spesielt �idr� til å for�edre 

til�udet til ��rn �v etniske minoriteter og 

v�nskeligstilte ��rn. Med norsk støtte sto 

åtte skoler ferdige i Dien Bien-provinsen  

i 2004. I Qu�ng N�m-provinsen st�rtet 

�yggingen �v tolv skoler i flomuts�tte  

områder, slik �t ��rn� i områdene sk�l  

få kortere skolevei. Innenfor utd�nnings-

Vietn�mVietn�m

Kin�

K�modsj�

Burm�

Th�il�nd
L�os

Samlet bilateral bistand til Vietnam fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 64 653 65,0 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 17 290 17,4 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 3 800 3,8 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 2 528 2,5 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 11 268 11,3 %

Totalt 99 539 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Vietnam fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 31 437 31,6 %

Hiv/�ids 2 194 2,2 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 33 206 33,4 %

Godt styresett 9 931 10,0 %

Miljø og energi 19 209 19,3 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 3 561 3,6 %

Totalt 99 539 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Fakta 
Anslått folketall (2004): 82,2 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 540 USD (l�v) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 7,2%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 22%, industri 40%, tjenester 38%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,704 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,087 
Underernæring blant barn under 5 år (2001): 23%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 23
Endring (1990-2004): -30
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 1,3 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,5%
Barn i barneskolen (2004): Ikke tilgjengelig 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 6,1%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole  
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
93/ 95/ 77 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 27,3%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): 38%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 3,6%
Korrupsjonsnivå, TIs persepsjonsindeks (2005): 2,6
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004):  
Ikke tilgjengelig 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 22 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 4,1%
Samlet norsk bistand (2005): 99,539 mill. kroner 

Mer informasjon om Vietnam finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske  

�m��ss�den i H�noi: www.norw�y.org.vn

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Vietn�m: 

www.l�ndsider.no/l�nd/vietn�m

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

området h�r Norge inngått en �il�ter�l  

�vt�le om �udsjettstøtte til utd�nnings- 

sektoren på 32 millioner for 2006. Målet  

er å sikre �t n�sjon�le prioriteringer  

innenfor utd�nningssektoren nås. 

Næringsutvikling
Den norske støtten innen fiskerisekt-

oren gis til ut�r�eidelse �v ny fiskeri-

lov og forskrifter, s�mt iverksetting �v disse, 

til forskningsinstituttet for �kv�-kultur og 

til Vietn�ms fiskeriuniversitet i Nh� Tr�ng. 

K�p�sitets�ygging innen forskning på �kv�-

kultur er spesielt rettet mot f�ttige �ønder 

og de f�ttige kystkommunene.

En midtveisgjennomg�ng �v støtten til  

forskninginstituttet for �kv�kultur viste 

�l�nt �nnet �t den norske støtten h�r gitt 

�etydelig økt forskningsk�p�sitet innen 

genetikk, fiskehelse og m�rint oppdrett. 

S�mmen med Sverige gir Norge støtte til 

utredning �v miljømessige og sosi�le  

konsekvenser �v �ruk �v v�nnressurser  

til v�nnkr�ft. Petroleum utgjør rundt 25 pro-

sent �v Vietn�ms eksportinntekter. S�m-

�r�eidet innen petroleum h�r gitt grunnl�g 

for �edre ressursvurderinger, og det h�r 

også resultert i et ledelsessystem som sk�l 

sikre �t oljeindustrien holder intern�sjon�le 

st�nd�rder for helse, miljø og sikkerhet.



34 35

Utviklingss�m�r�eidet mellom 

Ni��r�gu� og Norge h�r pågått 

siden 1987. S�m�r�eidet h�r tre priori-

terte områder: styresett og menneske- 

rettigheter, ressursforv�ltning og miljø  

og �udsjettstøtte.

Styresett og menneskerettigheter
Norge �idr�r til myndighe-

tenes k�mp mot korrupsjon 

og �r�eidet med å øke åpenheten i den 

offentlige forv�ltningen, �l�nt �nnet ved 

å styrke rettsvesenets muligheter for å 

etterforske korrupsjons�nkl�ger. Norge 

h�r også gitt støtte til kurs for journ�lister 

i undersøkende journ�listikk slik �t de 

lettere k�n sette et kritisk lys på korrup-

sjonen i l�ndet.

De grunnleggende menneskerettighetene 

er godt iv�ret�tt i grunnloven, og stort 

sett �lir de overholdt �v myndighetene. 

Men kn�ppe ressurser �egrenser oppfølg-

ingen �v økonomiske og sosi�le rettighe-

ter. Norge støtter frivillige menneskerettig-

hetsorg�nis�sjoner i Ni��r�gu�.

Ressursforvaltning og miljø
Det mest �lvorlige miljøpro�lemet  

i Ni��r�gu� er �vskoging, som  

fører til �t økosystemene �lir ødel�gt.  

60 prosent �v �efolkningen er �ønder,  

Nicaragua

Nicaragua

Costa Rica

HondurasGuatemala

El Salvador

Samlet bilateral bistand til Nicaragua fordelt på ulike kanaler i 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 41 823 46,4 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 36 187 40,1 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 10 254 11,4 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 1 881 2,1 %

Totalt 90 145 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Nicaragua fordelt på resultatområder i 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 25 498 28,3 %

Hiv/�ids 3 657 4,1 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 40 915 45,4 %

- hvor�v generell �udsjettstøtte2) 20 000 22,2 %

Godt styresett 17 864 19,8 %

Miljø og energi 1 316 1,5 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 895 1,0 %

Totalt 90 145 100,0 %
1) Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2)  DAC-sektor Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)

Fakta 
Anslått folketall (2004): 5,4 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 830 USD (l�v) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 2,3%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 19%, industri 31%, tjenester 55%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,690 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,080 
Underernæring blant barn under 5 år (2001): 10%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 38
Endring (1990-2004): -30
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 2,3 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,2%
Barn i barneskolen (2004): 87,9% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 13,8%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole og 
videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
98/ 115/ Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 20,7%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -21%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 18,2%
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,6
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 0,7% 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 229 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 28,3%
Samlet norsk bistand (2006): 90,145 mill. kroner

Mer informasjon om Nicaragua finnes på: 

Hjemmesiden til den kongelige norske �m��ss�den 

i M�n�gu�: www.norueg�.org.ni

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Ni��r�gu�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/ni��r�gu�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

og jord�ruk er en vesentlig års�k til �vskog-

ing. Norge støtter lok�le frivillige org�nis�-

sjoner som �r�eider for �ærekr�ftig tropisk 

jord�ruk. Progr�mmet h�r så l�ngt omf�t-

tet nesten 3000 f�milier i 94 smås�mfunn 

og k�n dokumentere svært gode result�ter.

De n�sjon�le oljemyndighetene s�m�r�ei-

der med Oljedirektor�tet i Norge. Dette  

h�r gjort myndighetene i Ni��r�gu� �edre  

i st�nd til å iv�ret� l�ndets interesser, 

�l�nt �nnet i forh�ndlinger med utenl�nd-

ske oljeselsk�per.

Budsjettstøtte
Norge h�r nylig innført �udsjett-

støtte i s�m�r�eidet med Ni��r�gu�. 

Budsjettstøtten h�r virket som en pådriver 

for viktige reformer �l�nt �nnet innenfor 

fin�nsforv�ltning og godt styresett. Gjen-

nom �udsjettstøtten h�r Norge fått �edre 

mulighet til å føre di�log med myndig-

hetene om n�sjon�le prioriteringer og 

styresettfor�edringer.

Humanitær bistand
Det nordøstlige området �v Ni��r�gu� 

(W�sp�n/Río Co�o) v�r i 2005 uts�tt for 

en rotte- og m�rkinv�sjon som ødel� store 

deler �v �vlingene. Det førte til m�tm�ngel, 

stor nød og m�nge døde. Norge �idro vi� 

UNDP for å �vhjelpe nøden.

Guatemala

Utviklingss�m�r�eidet med 

Gu�tem�l� h�r pågått gjennom 

frivillige org�nis�sjoner siden 70-t�llet. 

Norge �le eng�sjert i fredsforh�ndling-

ene på midten �v 90-t�llet. Etter 36 år 

med �orgerkrig �le freds�vt�le inngått i 

1996. Hovedmålet for s�m�r�eidet med 

Gu�tem�l� er å �idr� til gjennomføringen 

�v freds�vt�leverket. Det legges vekt på 

utvikling �v godt styresett og styrking  

�v menneskerettighetene.

Styresett
M�nge �v de omf�ttende reformene 

som freds�vt�leverket legger opp 

til, h�r ennå ikke �litt gjennomført. En 

positiv utvikling i 2005 v�r �t en lov om 

jordregistrering �le vedt�tt. Den k�n sikre 

�t de f�ttige får lovfestet rett til å dyrke 

sin egen jord.

Norge �idro med støtte til �r�eidet med 

det n�sjon�le jordregistret. Norge støtter 

også Org�nis�sjonen for Amerik�nske  

St�ters (OAS) �r�eid med å styrke politiske 

p�rtier og å få til åpnere og mer konstruk-

tiv di�log mellom p�rtiene for å styrke de 

demokr�tiske institusjonene. 

Korrupsjon er ut�redt i Gu�tem�l� og �lir 

sett som et hinder for en mer rettferdig 

ressursfordeling. Norge støtter UNDPs 

Angol�

Ni��r�gu�

Hondur�s

El S�lv�dor

Belize

Gu�tem�l�

Mexi�o

Samlet bilateral bistand til Guatemala fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til st�t med mer1) 15 465 11,5 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 38 661 28,6 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 12 371 9,2 %

Region�le frivillige org�nis�sjoner 2 743 2,0 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 65 728 48,7 %

Totalt 134 969 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Bilateral bistand1) til Guatemala fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling 
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 19 354 14,3 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 3 589 2,7 %

Godt styresett 72 301 53,6 %

Miljø og energi 1 349 1,0 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 38 375 28,4 %

Totalt 134 969 100,0 %
1)  Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

Fakta 
Anslått folketall (2004): 12,3 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2004): 2190 USD 
(middels) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: 2,3%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk 22%, industri 19%, tjenester 58%
Indeks for menneskelig velferd (HDI): Nivå 2003: 
0,663 (middels) 
Endring 1990-2003: +0,077 
Underernæring blant barn under 5 år (2002): 23%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 45
Endring (1990-2004): -37
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 2,4 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år 
(2005): 0,9%
Barn i barneskolen (2004): 93% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 17,8%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole  
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
92/ 90/ Ikke tilgjengelig 
Kvinneandel i parlamentet (2006): 8,2%
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): -17%
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 30,8%
Korrupsjonsnivå, TIs persepsjonsindeks (2005): 2,5
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 0,4% 
Bistandsnivå, per inn�ygger (2004): 18 USD 
Bistand som andel av BNI (2004): 0,8%
Samlet norsk bistand (2005): 134,969 mill. kroner 

Mer informasjon om Guatemala finnes på:

Hjemmesiden til den kongelige norske 

�m��ss�den i Gu�tem�l� By: www.norueg�.org.gt

Utenriksdep�rtmentets l�ndside for Gu�tem�l�: 

www.l�ndsider.no/l�nd/gu�tem�l�

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

progr�m for å styrke det sivile s�mfunnet. 

Progr�mmet h�r lyktes med å gjøre den 

offentlige forv�ltningen mer etterrettelig 

overfor l�ndets �efolkning �åde på lok�lt  

og n�sjon�lt nivå.

Menneskerettigheter
Hovedutfordringen når det gjelder 

menneskerettighetene ligger i å styrke 

rettsst�ten. Det n�sjon�le sivilpolitiet k�n 

��re i �egrenset gr�d hindre lov�rudd.  

Det h�r ført til en økning �v krimin�liteten  

i l�ndet, til større ut�redelse �v korrupsjon 

og også til overgrep fr� polititjenestemenn 

som ikke får ut�et�lt lønn.

Norge gir støtte til Det n�sjon�le sivilpoli-

tiet. I 2005 opprettet politiet en egen enhet 

for ��rn og ungdom og st�rtet en k�mp�nje 

for å rekruttere urfolk. Norge støtter også 

Instituttet for fri rettshjelp som �idr�r til  

�t medlemmer �v ur�efokningsgrupper  

får �dg�ng til rettsystemet. Norge støtter  

også Menneskerettighetsom�udet.

Humanitær bistand
Etter den tropiske stormen St�n i 2005  

�le det gitt hum�nitær �ist�nd fr� Norge 

på til s�mmen 35,6 millioner kroner til 

Gu�tem�l�. 
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Det norske utviklingss�m�r�eidet 

er konsentrert om utd�nning,

energi, godt styresett og hum�nitær  

�ist�nd som k�n�liseres til frivillige  

org�nis�sjoner og FN-systemet. Norge g�  

i 2005 også 15 mill. kroner i direkte støtte 

til det p�lestinske st�ts�udsjettet s�mt 

85 mill. kroner gjennom Verdens��nkens 

�udsjettstøttefond. Et viktig formål med 

�udsjettstøtten er å opprettholde viktige 

offentlige tjenester og hindre økonomisk 

s�mmen�rudd for de p�lestinske selv-

styremyndighetene.

Utdanning
Det p�lestinske området opplever  

en høy �efolkningsvekst (3,2 prosent 

i 2005), og det er en stor utfordring å 

sk�ffe skolepl�sser til nye elever. Den 

norske støtten �idro i 2005 til utvidelse 

og reh��ilitering �v 22 skoler. I tillegg �le 

fire nye skoler med til s�mmen 79 kl�sse-

rom ferdig�ygget. Norge støttet også 

�yggingen �v en n�sjon�l yrkesskole. Den 

vil inkludere to nye progr�m for kvinnelige 

studenter.

Energi
I 2004 fikk fem l�nds�yer full tilg�ng 

på strøm gjennom norskstøttede 

prosjekter, i tillegg til �t 35 l�nds�yer fikk 

rep�rert strømnettet. Sikkerhetsforskrifter 

for �ygging og drift �v elektrisitetsnettet, 

som �le utviklet i s�m�r�eid med Norge, 

�le t�tt i �ruk i 2005. Norsk fin�nsiering 

�idro i 2005 til �t rep�r�sjoner på  

elforsyningsnettet i 16 kommuner �le  

ferdigstilt. Videre gjennomgikk 25 l�nds-

�yer reh��ilitering på linjenettet med 

formål å redusere det store strømt�pet  

i overføringsnettet. 

Styresett
De p�lestinske myndighetene h�r 

s�tt i g�ng reformer på en rekke 

områder for å gjøre den offentlige �dmini-

str�sjonen mer effektiv og styresettet 

mer demokr�tisk. I 2005 gjennomførte 

p�lestinerne presidentv�lg og tre runder 

med lok�lv�lg. Norsk støtte h�r �idr�tt til 

å styrke den n�sjon�le v�lgkommisjonen.

Det palestinske området
Isr�el

Li��non

Kypros

Det p�lestinske området

Egypt

Jord�n

S�udi-Ar��i�

Syri�

Bilateral bistand1) til Det palestinske området fordelt på resultatområder, 2005

Resultatområde Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
Helse, utd�nning og �nnet innen sosi�l sektor 220 012 46,2 %

Økonomisk utvikling og h�ndel 59 401 12,5 %

-hvor�v generell �udsjettstøtte2) 15 000 3,1 % 

Godt styresett 167 845 35,2 %

-hvor�v generell �udsjettstøtte gjennom Verdens��nken3) 85 000 17,8% 

Miljø og energi 18 861 4,0 %

Nødhjelp og �nnet uspesifisert 10 555 2,2 %

Totalt 476 675 100,0 %
1) Inkl. multi-�il�ter�l �ist�nd og flyktningetilt�k i Norge

2) DAC-sektor 510.10 Gener�l �udget support (Generell �udsjettstøtte)

3) DAC-sektor 151.40 Government �nd �ivil so�iety

Samlet bilateral bistand til Det palestinske området fordelt på ulike kanaler, 2005

Bistandskanal Beløp i 1000 NOK Prosentvis fordeling
St�t-til-st�t med mer1) 136 429 28,6 %

Norske frivillige org�nis�sjoner 89 304 18,7 %

Lok�le frivillige org�nis�sjoner 12 168 2,6 %

Region�le frivillige org�nis�sjoner 3 625 0,8 %

Intern�sjon�le frivillige org�nis�sjoner 8 302 1,7 %

Nordisk forskningsinstitusjon/stiftelse 6 238 1,3 %

Multi-�il�ter�l �ist�nd2) 220 610 46,3 %

Totalt 476 675 100,0 %
1)  Herunder offentlige institusjoner, dep�rtement, konsulenter, priv�t sektor et�.

2)  Øremerket �ist�nd k�n�lisert gjennom multil�ter�le org�nis�sjoner

Fakta 
Anslått folketall (2004): 3,5 millioner
Brutto nasjonalinntekt/innb (2003): 1120 USD 
(middels) 
Økonomisk vekst (BNP) pr. år 2000-04: -13,3%
Økonomisk struktur, som �ndel �v BNP (2004): 
Jord�ruk, industri, tjenester: Ikke tilgjengelig 
Indeks for menneskelig velferd (HDI): 
Nivå 2003: 0,729 (middels) 
Endring 1990-2003: Ikke tilgjengelig  
Underernæring blant barn under 5 år (1996): 4%
Barnedødelighet, per 1000 (2004): 24
Endring (1990-2004): -16
Mødredødelighet per 1000 fødsler (2000): 1 
Hiv-smittede, �ndel �v �efolkningen 15-49 år (2005): 
Ikke tilgjengelig
Barn i barneskolen (2004): 86,3% 
Analfabeter, �l�nt 15-24 år (2004): 1,0%
Antall jenter i forhold til 100 gutter under utdanning 
(2004) i ��rneskolen (primær)/ ungdomsskole 
og videregående (sekundær)/ høyere (tertiær): 
100/105/104 
Kvinneandel i parlamentet (2006): Ikke tilgjengelig
Skogareal (endring 1990-2005, neg�tive t�ll �etyr 
�vskoging i prosent �v 1990): Ikke tilgjengelig 
Vernet areal for biologisk mangfold, (2005): 
Ikke tilgjengelig
Korrupsjonsnivå, ifølge TIs persepsjonsindeks 
(2005): 2,6
Spesielt sårbart land, ifølge OECD/DAC (2006): Nei 
Forsvarsutgifter, som �ndel �v BNP (2004): 
Ikke tilgjengelig 
Bistandsnivå, per innbygger (2004): 324 USD 
Bistand som andel av BNI (2003): 25,0%
Samlet norsk bistand (2005): 476,675 mill. kroner 

Mer informasjon om Det palestinske området finnes på:

Hjemmesiden til det norske represent�sjons- 

kontoret i Al R�m: www.norw�y.org.ps/

Utenriksdep�rtementets l�ndside for Isr�el  

og Det p�lestinske området: 

www.l�ndsider.no/l�nd/isr�el_dpo

Nor�ds hjemmeside: www.nor�d.no

Det palestinske
området

Midt-Østen
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Angola

DR Kongo

Sør-Afrika

MosambikZambia
Malawi

Tanzania

Somalia

Etiopia

Eritrea

Sudan

Indonesia

Sri Lanka

Vietnam

Bangladesh

Nepal

Pakistan

Afghanistan

Det palestinske 
området

Guatemala
Nicaragua

Uganda

Bil�ter�lt s�m�r�eid med 22 l�nd
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