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Programkategori 03.10 Utviklingssamarbeidet Kap. 160 Helse 
- HivNorge ber komiteen om å øke tilskuddet til UNAIDS   

 

 
HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021. Innen Utenriks- og 
forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i Programkategori  
03.10 Utviklingssamarbeid, Kap 160 om helse der regjerningen foreslår å ytterligere kutte i støtten til 
UNAIDS.   
HivNorge ber komiteen vurdere å i stedet øke støtten til UNAIDS opp til tidligere års nivå. Spesielt i 
lys av UNAIDS viktige arbeid i forbindelse med Covid-19-epidemien er dette aktuelt og viktig. 
Den norske støtten til UNAIDS har de siste årene ligget på 130 til 140 millioner kroner. For 2020 ble 
den kuttet til 60 millioner kroner, begrunnet i ukultur med mobbing og trakassering i organisasjonen.  
I statsbudsjettet 2020 skrev regjeringen: 
Ny leder, Winnie Byanyim fra Uganda, er nå på plass og arbeidet for å gjenoppbygge tilliten til 
organisasjonen og dens ledelse er i gang og vil bli sentralt fremover. Fra norsk side vil vi følge nøye 
med på arbeidet og vurdere en økning i norsk støtte til UNAIDS. 
 
I forslaget til statsbudsjett for 2021 har regjeringen foreslått å kutte ytterligere, til 45 000 000 kroner.  
HivNorge har i sitt samarbeid med UNAIDS sett at Winnie Byanyima har gjort en omfattende innsats 
for å endre kulturen internt i UNAIDS, og mener det burde være grunnlag for å gå tilbake til det 
tidligere stønadsnivået. Ut fra begrunnelsen som ble gitt for kuttet i Statsbudsjettet for 2020 kan det 
ikke sees at det er riktig å se 60 millioner kroner som et nytt normalnivå.  
Det er påfallende at kuttet skjer til tross for at regjeringen i rapporten for 2019 fastslår at UNAIDS har 
levert i tråd med sin globale strategi for 2016–2021, og regjeringen har ikke i årets statsbudsjett 
påpekt problemer knyttet til UNAIDS organisasjon.  
 
Nedstengning av samfunn og press på helsetjenester har ført til redusert tilgang til hivlegemidler og 
tilgang til testing med dramatiske konsekvenser. UNAIDS beregner at 500 000 personer bare i Afrika 
sør for Sahara  kan komme til å dø av AIDS på grunn av covid19-relaterte avbrudd i behandlingen.  
UNAIDS har også gjort en viktig innsats knyttet til covid 19-epidemien, og når frem til andre 
målgrupper enn WHO slik at de utfyller WHOs arbeid. Det er derfor ikke grunnlag for å kutte 
ytterligere i tilskuddet til UNAIDS med henvisning til covid 19-epidemien, snarere burde støtten økes.  
 
HivNorge ser at støtten til «Det globale fondet» videreføres på samme nivå som før. Arbeidet som 
gjøres av «Det globale fondet» er viktig, og vi anbefaler ikke at en økning til UNAIDS dekkes inn her. 
Vi ser imidlertid at regjeringen foreslår å øke støtten til Vaksinealliansen Gavi.  
HivNorge ber komiteen vurdere om denne støtten kan reduseres noe for å hente inndekning for å 
øke støtte til UNAIDS, som når en særskilt utsatt gruppe. Det anmodes også om at det vurderes å 
hente inndekning ved å videreføre støtten til WHO på samme nivå som før heller enn å øke støtten 
og heller overføre disse midlene til posten til UNAIDS, som nevnt også gjør et svært viktig arbeid 
knyttet til covid 19-epidemien.  
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