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Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig 
värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det 
humanitära biståndet från Sverige genom Sida. Analysen täcker 2014 och 
resultaten rör 2013.

HUMANITÄRT

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:
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MÄNNISKAN I CENTRUM

– Vi höll på att dö av 
hunger, men vi fick 

kuponger till mat, köks-
utrustning och kläder

Maesha Ngendo och hennes familj flydde hals över huvud när den 
beväpnade milisen plötsligt dök upp i byn och började skjuta. Deras 
hus med alla familjens ägodelar brändes ner och de bor nu istället 
hos en värdfamilj. Familjen har fått stöd till att köpa nya kläder och 
köksutrustning via ett kupongsystem där de själva får bestämma 
vilka varor som de helst vill ha och bäst behöver.

Maesha Ngendo är en av de 18 200 krisdrabbade människor i 
Demokratiska republiken Kongo som genom Sida fått tillgång till 
skydd och stöd med kontant- eller kupongbaserade insatser.



UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

2014 eskalerade det humanitära behovet

 

Komplexa kriser: Sydsudan, Sudan, Somalia, Centralafrikanska republiken, Demokratiska republiken Kongo, 
Sahel- regionen (Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria, Tchad), Syrien-regionen, Palestina, Jemen, Irak, Myanmar, 
Ukraina, Afghanistan, Pakistan.  

Naturkatastrofer: Tyfonerna Haiyan och Hagupit i Filippinerna.

Ebolaepidemin i Västafrika. 

Antalet människor som tvingats fly från sina hem på grund av väpnad konflikt uppgick under året till 
56 miljoner – den högsta siffran sedan andra världskriget. Ytterligare drygt 22 miljoner människor 
tvingades fly på grund av naturkatastrofer.

Antalet krisdrabbade i behov av skydd och stöd i större humanitära kriser ökade från 52 till 76 miljoner 
människor och kostnaden för att hantera dessa behov steg från 13 till 18 miljarder USD, vilket är den 
högsta nivån någonsin. Enbart 52 procent av de globala humanitära behoven finansierades, vilket satte 
stor press på det humanitära arbetet.

De största utmaningarna för att komma till rätta med världens pågående humanitära katastrofer är: 
att läget ständigt förvärras, att tillträdet till krisdrabbade individer är begränsat, att det råder brist på 
långsiktiga lösningar för flyktingar och internflyktingar samt våld mot biståndsarbetare.

Högsta antalet människor på flykt sedan 
andra världskriget

56 
miljoner
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Under 2014 eskalerade humanitära behov till rekordhöga nivåer på grund av: 



SVERIGES BIDRAG

Sverige är världens femte största 
humanitära givare 
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MKR 2014

312 000 barn fick behandling för akut 
undernäring.  

1,3 miljoner krisdrabbade människor fick 
tillgång till hälsoinrättningar och 489 600 krisdrabbade 
spädbarn vaccinerades mot mässlingen. 

 807 000 krisdrabbade människor fick tillgång till 
skydd. Dessa hade exempelvis utsatts för sexuellt våld 
eller tagits som krigsfångar. 

 113 000 krisdrabbade skolbarn fick förbättrade 
utbildningsmöjligheter. 

 

2,1 miljoner krisdrabbade människor fick 
tillgång till rent vatten och 296 000 fick tillgång till 
sanitet.

 2,2 miljoner krisdrabbade människor 
mottog grundläggande förnödenheter som exempelvis 
hygienartiklar, madrasser, filtar, köksredskap, kläder 
och myggnät.

 662 000 krisdrabbade människor mottog 
livsmedelsbistånd.

 1,5 miljoner krisdrabbade människor mottog 
försörjningsstöd, främst inom jordbruk.

Svenskt stöd ger resultat

Sveriges sammantagna humanitära bistånd uppgick under 2014 till drygt 5,8 miljarder kronor varav drygt 3,6 
miljarder utgick från Sida. Det innebär att 58 procent av det humanitära biståndet från Sverige kanaliserades 
genom Sida. Sverige var därmed den femte största bilaterala humanitära givaren efter USA, Storbritannien, 
Tyskland och Japan. Av Sidas totala bistånd utgjorde det humanitära anslaget 16 procent.

Den största delen (45 %) av Sidas humanitära anslag kanaliserades genom multilaterala organisationer, en 
tredjedel genom civilsamhällesorganisationer, en femtedel genom Rödakors- och rödahalvmånerörelsen och 
tre procent genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Merparten av Sidas humanitära anslag gick till humanitära kriser i Afrika (49 %), följt av Mellanöstern och 
Nordafrika (25 %) och Asien (20 %). Det humanitära biståndet bidrog till att ge skydd och stöd till människor 
som drabbats av naturkatastrofer och väpnade konflikter i drygt 70 länder och regioner.  De humanitära 
kriser som mottog mest stöd för humanitär verksamhet var ebolaepidemin i Västafrika, konfliktrelaterade 
flykting- och internflyktingkriser i Sydsudan, Syrien, Irak och Somalia och Sahel-regionen.
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Sidas stöd till stora humanitära kriser



INSATSER OCH PROJEKT

Människor i kris har fått skydd, vatten och
näringstillskott

1. SOMALIA: 351 000 krisdrabbade människor fick tillgång till rent vatten. 

2. SYDSUDAN: 16 000 krisdrabbade skolbarn fick förbättrade utbildningsmöjligheter. 194 000 krisdrabbade människor 
fick tillgång till grundläggande hälsovård. 

3. DEMOKRATISKA REPUBLIKEN KONGO: 48 100 krisdrabbade människor (såsom överlevande från sexuellt våld, barn 
och fångar) fick tillgång till skydd. Kupong- och kontantbaserade insatser nådde 18 200 människor som drabbats av 
kris.
 
4. SAHEL (TCHAD, MALI, NIGER): 47 400 krisdrabbade människor fick förbättrade försörjningsmöjligheter.

5. AFGHANISTAN: 41 300 akut undernärda barn i krisdrabbade områden fick behandling mot svår undernäring eller 
näringstillskott för att förebygga akut undernäring. 

6. SYRIENREGIONEN: 830 000 krisdrabbade människor mottog basala förnödenheter såsom hygien-och babyartiklar, 
köksredskap, filtar, madrasser och kläder.  

7. PAKISTAN: 24 600 barn vaccinerades mot mässlingen.
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Sidas humanitära stöd under 2013 resuterade bland annat i att:
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Biståndsbarometern kompletterar den redovisning av det svenska biståndet som görs i Sidas årsredovisning. 
Biståndsbarometern lanseras kontinuerligt och varje barometer riktar in sig på ett område inom biståndet. 

Läs även: Hälsa, Demokrati och Jämställdhet
Källor: www.sida.se/bistandsbarometern


