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2,7 MILLIARDER MENNESKER lager i dag mat ved hjelp av kull, 
ved og kvist. Dette fører til at mellom en og to millioner - først og 
fremst kvinner og barn – hvert år dør på grunn av røykforgiftning 
eller brann. En femtedel av menneskene på jorda har ikke tilgang 
til elektrisitet.
 Norsk bistand har i mange år støttet energiprosjekter. 
Ett av hovedsatsingsområdene er Energi for Alle. Mangel på 
sikker energi er et hinder for å oppnå andre utviklingsmål. For å 
kunne lykkes må tilgangen til energi bli mye bedre. 
 Gjennom Energi for Alle bidrar norske penger til 
flere energitiltak i fattige områder. Bedre ovner kan redusere 
helserisiko. Utbygging av solkraft, vindkraft og vannkraft i 
samarbeid med privat næringsliv sikrer økt tilgang til strøm. 
Målet er å bidra til at alle får tilgang til den energien de behøver 
for å skape utvikling, samtidig som den blir levert på en 
klimavennlig måte.

Norad, som i år fyller 50 år, er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår 
hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand skal ha best mulig kvalitet, og 
at vi oppnår de resultatene vi ønsker. Norad gjør dette ved å forvalte egne 
tilskudd, og gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad bidrar også til at 
bistanden kvalitetssikres og evalueres. Se mer på www.norad.no/renenergi
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DE GLOBALE KLIMA- OG MILJØPROBLEMENE berører alle. 
Absolutt alle. Og noen rammes hardere enn andre. De som lever 
i fattige deler av verden er dårligere stilt for å takle tørke, flom, 
stormer, sykdommer og vann- og matmangel. Avskoging og
skogforringelse står for nesten 20 prosent av de totale 
klimagassutslippene her i verden. Å bevare skog er derfor helt 
nødvendig i klimakampen.
 Norsk bistand bidrar gjennom REDD+ til bevaring av skog 
samtidig som livsgrunnlaget for millioner av mennesker som lever 
i eller av skogen blir bedre.
 REDD+ er et internasjonalt samarbeid for å redusere de 
globale klimagassutslippene fra avskoging og skogforringelse. 
Vi betaler først når vi ser at jobben er gjort; dette kalles 
resultatbasert bistand. Jobben går ut på å overvåke og rapportere 
endringer i skogen, og forankre slike tiltak i nasjonale strategier i 
de landene bistanden går til. Blir det internasjonal enighet om å 
belønne utviklingsland som reduserer utslipp fra avskogning og 
skogforringelse, er et av målene for norsk bistand nådd.

Norad, som i år fyller 50 år, er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår 
hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand skal ha best mulig kvalitet, og 
at vi oppnår de resultatene vi ønsker. Norad gjør dette ved å forvalte egne 
tilskudd, og gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad bidrar også til at 
bistanden kvalitetssikres og evalueres. Se mer på www.norad.no/klima
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FLERTALLET AV VÆPNEDE KONFLIKTER skjer i de fattigste 
delene av verden. Og land som enten er sårbare for konflikt, 
befinner seg i en konflikt eller nettopp har kommet seg ut av en, 
har store utfordringer med å sikre befolkningens grunnleggende 
behov og økonomisk vekst. 
 Norsk bistand bidrar til å gi ungdom i konfliktområder 
håp om en fremtid. Vi samarbeider med lokale myndigheter, 
næringsliv og organisasjoner for å skape muligheter til utdanning 
og arbeid. Ungdom som før var med i væpnede grupper, finner 
dermed måter å leve på som gjør at de kan legge ned våpnene. 
To hender som holder en spade holder ikke i et våpen. 
 Mange av landene har store naturressurser, som for 
eksempel olje, metaller og mineraler. Med erfaringer fra effektiv 
skattelovgivning, demokratisering og like rettigheter for begge 
kjønn, kan Norge bidra til positiv utvikling og et håp i land på vei 
ut av konflikt og krig. 

Norad, som i år fyller 50 år, er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår 
hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand skal ha best mulig kvalitet, og 
at vi oppnår de resultatene vi ønsker. Norad gjør dette ved å forvalte egne 
tilskudd, og gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad bidrar også til at 
bistanden kvalitetssikres og evalueres. Se mer på www.norad.no/konflikt
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STORE DELER AV VERDENS FATTIGE bor i områder med rike 
naturressurser som ikke blir omsatt i inntekt og utvikling for 
befolkningen. I den grad ressurser blir utnyttet, er det ofte 
utenlandske investorer som henter gevinsten og tar kapitalen 
ut av landet, ikke sjelden til skatteparadiser hvor pengene blir 
vanskelig å spore opp. 
 Norsk bistand har lenge spilt en rolle som inntektskilde 
for fattige land. Målet er at landene skaffer inntekter selv. Norge 
jobber aktivt for at samarbeidslandene skal klare å øke sine 
skatteinntekter, og at disse skatteinntektene brukes fornuftig og 
kommer folket til gode. På den måten blir aksepten blant folk for 
i det hele tatt å betale skatt høyere. 
 Våren 2011 ble programmet Skatt for utvikling 
etablert, og målet er at man får på plass rettferdige og stabile 
skattesystemer. I blant annet Zambia fikk myndighetene hjelp 
til å lage et nytt skattesystem overfor gruveselskapene. De 
millionene man brukte på arbeidet, kan resultere i milliarder i 
inntekter for landet.

Norad, som i år fyller 50 år, er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vår 
hovedoppgave er å bidra til at norsk bistand skal ha best mulig kvalitet, og 
at vi oppnår de resultatene vi ønsker. Norad gjør dette ved å forvalte egne 
tilskudd, og gi faglige råd til de som yter bistanden. Norad bidrar også til at 
bistanden kvalitetssikres og evalueres. Se mer på www.norad.no/kapital
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