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Myter om bistand 
Av Svein Dale,  

tidligere fagdirektør for utviklingspolitikk i Utenriksdepartementet

Fortellingen om bistand

Alle har sin egen fortelling om verden. Bygdelag, politiske partier, kristne sekter, etniske grupper, 
folkebevegelser og sivilsamfunnsorganisasjoner, alle har sin egen fortelling om hva som er sant og 
usant, hvordan ting henger sammen, hva som har hendt og kan komme til å hende. Fortellingene 
springer bl.a. ut av gruppenes egne verdier og syn på nåtid og fortid og peker ofte, kanskje særlig i 
partiprogrammer, mot hva som må gjøres for å endre samfunnet i henhold til deres egne normer. 
I politikken er det en fordel å ha en fortelling som appellerer til og overbeviser mange velgere. 
Innenfor et land eller en kulturkrets har slike fortellinger mange fellestrekk, selv om konkurre-
rende grupper ofte hevder at fortellingene som de andre holder seg med, er feil på vesentlige 
punkter, mens deres egen versjon er den riktige. Ettersom det finnes et vidt spektrum av fors-
kningsresultater og erfaringsmateriale, er det sjelden vanskelig for en gruppe å finne faglig støtte 
for sin egen fortelling. 

Noen av disse fortellingene handler om bistand.1 Det er en gruppe fortellinger med variasjoner 
avhengig av hvem som presenterer dem. Felles for de versjonene som den norske regjeringen, 
de fleste NGOene2 med interesse for utvikling og resten av bistandsindustrien bekjenner seg til, 
er at bistand er en suksess. Bistand gjør det den lover å gjøre: den «løfter» folk i utviklingsland 
ut av fattigdom og gir dem et varig bedre liv med utdanning, god helse, demokrati og økonomisk 
utvikling i fred og sikkerhet i land med gode institusjoner. Alle som steller med bistand, kan fortelle 
hvordan nettopp deres innsats lindrer nøden i verden og gjør livet bedre å leve for de som har det 
vanskelig. Hvert eneste budsjettkapittel om bistand i det årlige statsbudsjettet fra Utenriksdepar-
tementet (UD) har slike avsnitt, og Norad publiserer hvert år en rapport med historier om de gode 
resultatene man oppnår med norske penger.3

Mer spesifikt sier fortellingen om norsk bistand, slik den presenteres på hjemmesider, i meldinger 
og i budsjetter dette:
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• Bistand bidrar til å utrydde fattigdommen i verden. 
• Om ikke bistand i seg selv skaper økonomisk vekst, så vil den, om den brukes riktig og kata-

lytisk, utløse impulser og investeringskapital som vil gi vekst og utvikling.
• Gjennom næringsutvikling og på andre måter bidrar bistand til å skape jobber slik at fattig 

ungdom får arbeid og ikke blir kriminelle, terrorister eller migrerer, befolkningen får mer å 
kjøpe varer og tjenester for, produksjonen øker og landet kommer inn i en positiv vekstspiral. 

• Bistand bidrar til godt styresett ved å bygge opp forvaltningssystemer og heve kompetansen 
i institusjoner som leverer tjenester til befolkningen, bedrer rammevilkårene for næringsli-
vet, sikrer borgernes rettigheter og sikrer at lover og regler for øvrig følges. 

• Bistand bidrar til å hindre korrupsjon gjennom institusjonsbygging.
• Bistand bidrar til bedre levekår i sårbare stater. Den styrker institusjonene og gir befolknin-

gen og stridende parter tro på at fred, at det å dele på ressursene og innføre demokrati og 
rettsstat, er den beste løsningen for alle. 

• Bistand gir befolkningen bedre helse og utdanning i påvente av at landet selv får økonomisk 
ryggrad til å finansiere disse tjenestene.

Ordet bidrar er viktig her. Det betyr at bistanden ikke får skylden om noe går galt, men den har 
alltid noe av æren når det går bra. Hvor mye bistanden bidrar med i forhold til andre faktorer sies 
det vanligvis lite om. 

Fra fortellingene om bistand og utvikling kan det virke som om våre partnerland styres av politi-
kere og myndigheter med de samme ambisjoner om å utvikle sine land til moderne, demokratiske 
stater som vi selv har. De har fullt eierskap til sine utviklingsplaner og lar ikke personlige hensyn 
komme i veien for dette målet. Det som gjør at landene ikke utvikler seg, er faktorer de ikke greier 
å få kontroll over, slik som nedarvede problemer fra kolonitiden, nedslitt infrastruktur som de ikke 
har råd til å oppgradere og generell mangel på kapital, kunnskap og kapasitet. 

I fortellingene gis det i overveiende grad ikke-politiske og teknisk pregete beskrivelser av utfor-
dringene landene står overfor: Hvorfor situasjonen er som den er og hvordan bistandsaktører 
i rike land ved hjelp av dialog og samarbeid med myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet i 
utviklingsland, kan overføre kunnskaper og ikke minst øke bistanden ut over dagens rundt 140 
milliarder dollar, og sette i verk tiltak som vil bygge opp infrastruktur og institusjoner og legge et 
solid fundament for velstand for de som lever der. Det forutsettes som regel at dette skjer under 
harmoniske omstendigheter og slik at alle får del i godene. Konflikter og interessemotsetninger er 
ikke-tema.

Det er mye som tyder på at denne fortellingen om bistand og utvikling ikke holder vann. Den er 
ikke nødvendigvis helt feil, for alle vet at bistand kan lindre nød og gi bedre helse mange steder, 
og at mange lærer å lese og skrive på de nye skolene som bygges. Den er imidlertid heller ikke så 
riktig at den automatisk rettferdiggjør utporsjonering av mer enn 35 milliarder norske bistands-
kroner årlig. 

Hovedgrunnen til at vi bør stille spørsmål ved denne fortellingen om bistandens velsignelse er den 
åpenbare mangelen på varig vekst og utvikling i land som har fått utrolig mye gratis penger. 
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Dette notatet er et forsøk på å se nærmere på noen av de mytene fortellingen om bistanden byg-
ger på. Bakgrunnen og eksemplene er i det alt vesentlige hentet fra Afrika sør for Sahara (SFS), 
som er den regionen som henger lengst etter. Det baserer seg på egne og andres observasjoner, 
erfaringer, analyser og på forskning. Det gjør i seg selv ikke krav på å være noe vitenskapelig arbeid.

Fattigdom og utvikling

Fattigdom. Reduksjon og senere utryddelse av fattigdom har vært et hovedmål for bistands- og 
utviklingspolitikken både i Norge og resten av verden i mange tiår. Det har ikke alltid vært det 
absolutt overordnede og eksplisitte målet. I flere tiår fra 1950-tallet av var bistandens hovedfokus 
på økonomisk utvikling og arbeidsplasser. Redusert fattigdom var selvsagt et hovedmål, men i 
dokumenter om bistand og utvikling framsto det mer som et biprodukt av vellykket økonomisk 
framgang enn som den absolutte ledestjernen. Tankegangen var antakelig at virkemidlene ikke 
kunne settes inn direkte mot å gi de fattige bedre levekår, dersom en ønsket å gjøre forbedringen 
varig. For å oppnå dette, måtte en skape dynamikk i økonomien, som så i sin tur ville føre til arbeid 
og velstand for alle i samfunnet. Det var først tusenårsmålene (Millennium Development Goals, 
MDG) fra 2000 som virkelig satte fattigdomsreduksjon på dagsorden og gjorde at all retorikk og 
alle initiativ ble fokusert på mål nr. 1, å halvere andelen ekstremt fattige i utviklingsland, de som 
måtte klare seg på mindre enn 1,08 dollar pr dag, innen 2015.4

Tusenårsmålenes og bistandens rolle i denne historien er betydelig overdrevet. Riktignok økte 
bistanden fra 53,7 mrd. dollar til 131,4 mrd. dollar i løpende priser mellom 2000 og 2015.5 Det er 
imidlertid godt dokumentert at bragden med å halvere ekstrem fattigdom nesten alene skyldes 
Kina.6 Der hadde det vært god vekst i økonomien helt siden 1981. Fremfor alt hadde Deng Xia-
opings de-kollektivisering av jordbruket med likeverdig tildeling av småbruk, sammen med bedre 
dyrkingsmetoder og økt frihet til å selge produktene, skapt en jordbruksrevolusjon som kraftig 
bedret bøndenes levekår. Den frigjorde også arbeidskraft på landsbygda, og folk fant seg arbeid i 
de industrisentra som etter hvert ble etablert og leverte billig konfeksjon til verdens kleskjeder. I 
perioden fram til 2001 ble ekstrem fattigdom i Kina redusert fra 53 til åtte prosent.7 Det innebærer 
at Kina hadde gjort sin del av jobben allerede da tusenårsmålenes ble vedtatt, og de fortsatte å 
bidra ved å bli et av verdens viktigste samlebånd når det gjelder elektronikk. Dette ga arbeid og 
bedre inntekter til enda flere, det fikk ringvirkninger i økonomien, og ikke minst skapte det etter-
spørsel etter råvarer fra bl.a. Afrika og Latin-Amerika, som dermed fikk økonomisk drahjelp og økt 
vekst. Påstanden om at økt bistand og større innsats for utvikling i mange utviklingsland hadde en 
viktig del av æren for at verden nådde tusenårsmålene, er derfor en tvilsom myte.

Man skal imidlertid ikke glemme at ganske mange av de som er blitt «løftet ut av fattigdom» både 
i Kina og i andre land bare så vidt er kommet over grensen for ekstrem fattigdom. De som i dag 
tjener 1,91 dollar, føler seg ikke mye rikere enn de som tjener 1,89 dollar. Det som er viktig, er 
imidlertid at flere har kommet seg vekk fra en situasjon med daglig sult og nød.8 

Det første av de nye bærekraftsmålene fra 2015 (Sustainable Development Goals, SDG) dreier seg 
også om fattigdomsreduksjon, men nå er budskapet at fattigdommen skal utryddes innen 2030, 
og at ingen skal etterlates. Hvordan skal så dette skje?
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Hvis vi tar inn over oss at oppfyllelsen av tusenårsmålene slett ikke var resultatet av en stor 
bistandsinnsats og antakelig heller ikke av et skippertak fra politikerne i fattige land (bortsett fra 
Kina), er svaret at verdens land må greie dette gjennom hver for seg og i fellesskap å mobilisere 
ressurser for å oppfylle de 17 bærekraftsmålene. Innholdet i målene viser at det dreier seg om å 
mobilisere så store ressurser både nasjonalt og internasjonalt, at det ligger langt utenfor bistan-
dens rekkevidde å finansiere dem. 

Utfordringen blir å få politikerne i alle land til å gjøre en stor ekstrainnsats for målene på hjem-
mebane, samtidig som de finner penger til alle de andre formålene de må realisere. Suksess med 
bærekraftsmålene krever uten tvil også politisk selvransakelse, bedre styresett og kursendring, 
sammen med en god porsjon internasjonal solidaritet og tilpasning av handelspolitikk i svært 
mange land i en målestokk verden ikke har sett tidligere. Sett på bakgrunn av alle de konfliktene 
som til enhver tid er i gang og skaper nye ofre, all den politiske makt- og vrangvilje man ser i ver-
den, og at det verken finnes en global planleggingsinstans eller noen «invisible hand» som kan 
samle trådene, er det litt vanskelig å tro på realismen i fattigdomsmålet. Særlig om man tar høyde 
for at det ikke er gitt at vi får nye økonomiske lokomotiver som kan gi drahjelp av samme styrke 
som Kina har gitt de siste tjue årene. 

Reduksjonen i antall fattige kan dessuten bli forsinket av robotisering og automatisering i nærings-
livet, som vil bety produktivitetsøkning, færre arbeidsplasser i mange næringer og dermed kan-
skje lavere vekst i sysselsettingen også i utviklingsland.9 Selv om man på lang sikt vil få nye bransjer 
og arbeidsplasser, som antakelig heller ikke kommer først i utviklingsland, skal man ikke se bort fra 
at det kan bli en omstillingsperiode fram mot 2030, hvor ny teknologi som krever færre ansatte 
gjør at reduksjonen av fattigdommen i verden går tregere enn før. Reduksjonen i antall fattige kan 
også bli forsinket dersom den økte etterspørselen og ekstra stimulansen av økonomien, som opti-
mistiske prognoser for omstillingen fra fossildrevet til fornybar økonomi forutsier, viser seg å bli et 
nær null-sum-spill i starten, fordi det legges ned like mange arbeidsplasser som det opprettes. På 
kort sikt kan også den konfronterende stilen til USAs president og hans manglende forståelse for 
hvordan internasjonal økonomi fungerer, bremse investeringene på verdensbasis.

Det er all grunn til å holde den internasjonale dialogen om utryddelse av fattigdommen innen 
2030 i gang og ikke minst arbeide seriøst for at det lages gode og realistiske strategier både nasjo-
nalt og internasjonalt for hvordan man skal klare det. Disse bør også peke ut over dette i og for seg 
beskjedne målet, for de fattigste fortjener vel egentlig en bedre tilværelse enn det en inntekt like 
over 1,90 dollar kan gi dem. 

Utvikling. Fattigdom skjønner alle hva er, men hva er utvikling? I bistandens barndom på 1950-tal-
let var svaret økonomisk vekst. De ledende utviklingsøkonomene identifiserte mangel på inves-
teringskapital på grunn av lav sparing i fattige land som det store hinderet for økonomisk vekst. 
Dette var også en periode med sterk tro på sentralplanlegging, langtidsplaner og storstilte indus-
triutviklingsprosjekter både i Europa og i de nye selvstendige statene i Afrika. Jobbskaping og sosial 
utvikling var viktige komponenter i disse planene. Gjennom å støtte disse planene med kapital og 
kunnskap i form av bistand regnet man med at veksten ville skyte fart. Sentralplanlegging av øko-
nomiene spilte imidlertid generelt fallitt ut over 60- og 70-tallet og ble avløst av mer liberalistisk 
utviklingstenkning.10 Den nyklassiske og nordamerikanske økonomitradisjonen som ble promotert 
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av de internasjonale finansinstitusjonene (IFIs) som har størst innflytelse i utviklingslands finans-
departementer, Verdensbanken (WB) og Det internasjonale valutafondet (IMF), var imidlertid ikke 
så opptatt av fordelingspolitikk. Deres modell tilsa at økt etterspørsel fra de som etter hvert kom 
i arbeid, ville stimulere økonomien i en «trickle down»-prosess og sette i gang en vekstspiral som 
ville trekke alle med seg i velstandsøkningen. 

Land med en noe annen økonomi-tradisjon, som f.eks. Norge, har imidlertid ment at aktiv forde-
lingspolitikk med sosial skattepolitikk, offentlig tilbud av velferdsgoder og stimulering av etter-
spørsel er nødvendig for å få til vekst for alle. Med bakgrunn i egen historie og økonomitradisjon 
valgte vi og flere andre giverland derfor tidlig bevisst å kanalisere bistand til tiltak vi mente ga gode 
fordelingseffekter, som energiforsyning, veier, helse og utdanning og å knytte forutsetninger om 
utvikling i retning av demokrati og respekt for menneskerettighetene til bistanden. 

Dermed la vi oss også nært opp til Amartya Sens utviklingsbegrep, som ser individuell valgfrihet, 
både økonomisk og politisk, og respekt for menneskerettighetene, som det fremste kriteriet på 
utvikling. Utvikling i denne forstand forutsetter imidlertid at også myndighetene i landene der de 
fattige bor, ser frihet, økonomisk vekst og bærekraft som forutsetninger for et bedre liv for alle og 
arbeider for å realisere det – og det gjør de ikke alltid. 

Denne utviklingsvisjonen, som Norge har bekjent seg til lenge,11 har det til felles med «den nordiske 
modellen» at man mener at man kan samarbeide seg fram mot et bedre samfunn. Den målbærer 
dessuten at forbedringer bør og kan skje simultant på alle områder: Likestilling, funksjonshem-
mede, LGBT-minoriteter, kvinner, barn, hjemløse, arbeidsløse, helse, utdanning og næringsutvik-
ling. Alle grupper og sektorer kan og skal få det gradvis bedre – samtidig. I så måte var Norge tidlig 
ute med «alle skal med». Konflikter og interessekamp av den typen vi har vært gjennom på veien 
mot vårt eget velferdssamfunn, ser man pussig nok ikke for seg i denne modellen. 

Visjonen vår gir, i likhet med de som Verdensbanken, IMF og mange andre land bekjenner seg til, 
en nærmest konfliktfri og ikke-politisk og teknisk beskrivelse av løsningene på utfordringene som 
utviklingslandene står overfor. Helt siden de første ingeniørene reiste ut for å bygge havner og 
broer i fattige land har man sett på utvikling som noe som gradvis skapes gjennom å akkumulere 
stadig mer infrastruktur, produksjonskapasitet og kompetanse, og hvor nye utviklingstiltak bygger 
på og utfyller de som alt er gjennomført. Utviklingspartnere betraktes som apolitiske myndigheter 
som man kan ha saklige diskusjoner om problemene med, for deretter i forståelse og samarbeid å 
implementere de kort- og langsiktige løsningene vi ser for oss. Det har aldri vært mye rom for å ta 
høyde for politiske hendelser av den typen vi kjenner fra våre egne samfunn, hvor f.eks. mer eller 
mindre godt skjulte distriktspolitiske eller interessegruppeorienterte agendaer kan underminere 
gode nasjonale løsninger. Det kan på denne bakgrunn virke som om visjonen bygger på svært 
forenklede forutsetninger både når det gjelder selve utviklingsprosessene og når det gjelder den 
politiske virkeligheten hvor tiltakene skal settes i verk.

Et problem med å bruke vår egen utviklingsvisjon som kompass i utviklingspolitikken, er for øvrig 
at det er lett å tro at de prinsippene for et effektivt og humant samfunn som vi bekjenner oss til, 
også ligger til grunn for våre partnerlands utviklingsplaner. Det er ikke nødvendigvis slik. Det at de 
har eller ønsker å bygge opp de samme institusjonene og forvaltningssystemene som oss, betyr at 
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de ser at de er nødvendige i et moderne samfunn, bl.a. for å styre og for å handle med andre land, 
men det betyr ikke at de nødvendigvis finner det rasjonelt å bruke dem slik vi mener de bør brukes 
for å bidra til et bedre samfunn. Trykke- og talefrihet, absolutt respekt for menneskerettighetene 
og en fordelingspolitikk som også omfatter de aller fattigste og politiske motstandere er ikke en 
selvfølge i mange land. Norge, med et syn på utvikling som går langt ut over det å bidra til generell 
økonomisk vekst og institusjonsbygging, bør derfor i sine bistandsstrategier også ta mer hensyn 
til undertrykkende aspekter ved samarbeidslandenes politikk og sjekke kritisk hvordan de bruker 
sine institusjoner og i praksis forholder seg til grunnleggende rettigheter som vi forbinder med 
utvikling.12 Ikke at vi kan gjøre så mye med det, men dersom vi ikke ser ut over vår hjemlige refe-
ranseramme, men oppfører oss som om institusjonsbygging og annen bistand utelukkende dreier 
seg om teknisk kunnskapsoverføring, risikerer vi både å gi signaler som er egnet til å misforstås og 
å feiltolke det som skjer i andre samfunn. 

Sosialantropologiske studier og gode politisk-økonomianalyser kan hjelpe oss til å forstå bedre hva 
som skjer i andre kulturer, gi innsikt i mottakernes motiver og faktiske atferd og gi nyttig informasjon 
når man skal diskutere hva bistand skal gå til og hvordan den skal administreres. De kan hjelpe oss 
til å hindre at penger kommer i urette hender, og at den går til andre formål enn tiltenkt. Man ser 
imidlertid også at slike analyser noen ganger kan gi informasjon om mottakerregimets holdninger og 
ambisjoner som er så på siden av det vi selv står for og ønsker å fremme, at det kan være vanskelig 
å forholde seg til. Systematiske underslag, korrupsjon, nepotisme og tortur, undertrykkelse og volds-
bruk mot motstandere og minoriteter skyldes neppe manglende kompetanse og kan være umulig å 
omsette i fornuftige samarbeidstiltak. Noen ganger avdekker slike analyser så grunnleggende dilem-
maer at stat til stat-bistanden med det aktuelle landet egentlig burde avsluttes. De fleste giverland 
står på ett eller annet tidspunkt overfor større eller mindre dilemmaer av denne typen.

Visjonen vår er litt uklar på hva vi mener utvikling konkret er og hva slags samfunn det skal føre til. De 
offentlige diskusjonene har alltid vært utydelige og unnvikende på dette punktet. Det snakkes tidvis 
om at siktemålet er moderne samfunn basert på respekt for og integrert med utviklingslandenes 
egen kultur og forutsetninger.13 Heller ikke norske stortingsmeldinger er klare på dette punktet. Av 
landenes egne utviklingsplaner og av bistandsgivernes tiltak og strategier er imidlertid konturene av 
samfunn av europeisk type – i alle fall når det gjelder de materielle aspektene – det man mest tyde-
lig kan se. Drøfting av den kulturelle dimensjonen, f.eks. spørsmålet om hvilke sentrale trekk i en gitt 
kultur som er forenlige med et strømlinjeformet moderne byråkrati og hvilke som sannsynligvis ikke 
er det, med de utfordringer dette kan reise, er stort sett fraværende i slike planer. 

Gitt at det er moderne europeiske samfunn man sikter mot å bygge, kan man spørre seg hva som 
vil skje dersom bistanden skulle lykkes i å heve et flertall av lavinntektslandene til den levestan-
darden vi nyter godt av. På veien dit ønsker mange av dem å utnytte og selge sine store ressurser 
av olje, gass, billig kull og regnskog. Gitt de volumene på både ressurser og behov det her er snakk 
om, både i Asia og i Afrika, kan realiseringen av målet få uheldige utslag som for eksempel økte 
klimautslipp, selv om Vesten mot formodning skulle legge om til fornybar energi så godt vi kan. 
Det er også sannsynlig at en kraftig økning i kjøpekraft og forbruk i utviklingsland vil gi økte klima-
utslipp og avfallsproblemer. Svaret på dette er fra mange hold blant annet at Vesten må kaste min-
dre mat, øke bistanden til ny og energieffektiv teknologi i fattige land og redusere sitt eget forbruk 
av fossile drivstoffer så de andre får rom til å utvikle seg. Med utgangspunkt i dagens nasjonale og 
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internasjonale politiske bilde er en slik uselviskhet fra Vestens side neppe mer enn et fromt håp, 
samtidig som lite tyder på at bistanden vil avføde et slikt utviklingsmessig mirakel. 

Det finnes neppe noe klart svar på hva utvikling er. En fellesnevner for både giver- og mottaker-
land på regjeringsnivå synes imidlertid å være at det betyr økonomisk vekst som fører til bedre 
materielle forhold for alle innbyggere, drevet av et dynamisk næringsliv som gir høy sysselsetting. 
Land som Norge insisterer dessuten på at materiell framgang må ledsages av godt styresett med 
respekt for menneskerettighetene og helst god fordelingspolitikk. 

Spørsmålet om hva som skaper eller utløser utvikling er imidlertid også viktig for en god bistands-
ingeniør. Finnes det noen nøkkelfaktorer som mer enn andre kan bidra til et bedre liv for alle, hva 
er eventuelt de optimale konstellasjonene av slike faktorer, og hvordan kan de implementeres i 
den lokale konteksten? Det finnes mange hypoteser om dette, og det synes å være bred enighet 
om at bistand er en viktig finansieringskilde. 

Økonomisk vekst

I 1970 var både Tanzania og Sør-Korea fattige land. Tanzania hadde en antatt brutto nasjonalinn-
tekt pr innbygger (BNI/innbygger) på 179 dollar. I Sør-Korea var den noe høyere, 260 dollar.14

 

Figur 1: Bruttonasjonalinntekt per capita, dollar.

Kilde: World Bank data. https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=KR-NG-TZ-GH 

I 2015, knappe 50 år senere, hadde BNI/innbygger i Sør-Korea vokst til 25.022 dollar, 87 ganger det 
den var i 1970. I Tanzania hadde den økt knapt 4,7 ganger, til ca. 842 dollar. Sør-Korea i dag er en 
moderne industristat. Tanzania er fremdeles i store trekk et fattig bondesamfunn. 

Hvordan kan denne enorme forskjellen i økonomisk vekst forklares? Hva er det Sør-Korea har gjort 
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som ikke Tanzania har klart? Det mangler ikke på teorier. En som er populær, sier at et autoritært Sør-
Korea dyrket fram sine «infant industries»15 bak en mur av toll og avgifter, mens Tanzania etter 1986 
ble rådet eller presset av Verdensbanken, IMF og et samlet giverkorps til ikke å gjøre det samme.16 
En annen forklaring vektlegger forskjell i forretningskultur mellom et tilbakelent Øst-Afrika og et Øst-
Asia med en mer konkurranseorientert kultur, hvor bl.a. Sør-Korea dessuten hadde sterke historiske 
motiver for å konkurrere med den ledende industrinasjonen i regionen, Japan og med den andre 
«asiatiske nabo-tigeren», Taiwan, og la stor vekt på å utdanne befolkningen. 

Hva svaret enn er, så skyldes Tanzanias og de andre landenes stagnasjon i alle fall ikke manglende 
engasjement og bevilgninger fra bistandsgiverne. Fra 1984 til 2015, en periode som spenner over 
det meste av transformasjonen i Sør-Korea, fikk Tanzania røft regnet 63 milliarder dollar i bistand 
og lån på gavevilkår. Riktignok fikk Sør-Korea mer bistand enn de øvrige landene i tiden før 1975, 
men siden 1984 har ikke Sør-Korea mottatt netto bistand. 

 Figur 2: Netto bistand, dollar.

Kilde: World Bank data, https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.CD?locations=GH-TZ-KR-KE-
UG-MZ

Figurene taler for seg. De viser at et av de landene i verden som har fått aller mest bistand, som 
har lyttet til alle rådene det har fått om reformer, som tilsynelatende har prøvd å følge dem, og 
som har vært med på alle paradigmeskiftene17 bistandsgiverne har kommet opp med,18 ikke har 
maktet å skape bærekraftig økonomisk vekst og gi økt velstand til folk flest. Sør-Korea, som ikke 
har vært noe laboratorium for bistandspåfunn, har fått til dette og mere til.

Det er ikke bare Tanzania av såkalte «donor darlings» (land som giverne flokker seg om) som ikke 
har innfridd givernes forhåpninger. Det samme gjelder f.eks. Ghana, Mosambik, Uganda, Kenya, 
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Mali og Etiopia. Selv det oljerike Nigeria, som skulle ha de beste økonomiske forutsetningene for 
å få i gang vekst, er ingen suksesshistorie, med en gjennomsnittsinntekt på 2450 dollar i 2016, en 
forventet BNI-vekst i 2017 på én prosent og en meget skjev inntektsfordeling.19 Til tider, særlig 
når nye regimer overtar, er det stor optimisme både i landene selv og blant giverne. Da Museveni 
etterfulgte Obote i Uganda i 1986, var optimismen stor. Nå kom endelig lederen som skulle rydde 
opp i korrupsjon, galskap og nepotisme og bringe utviklingen framover. Etter at han har sittet ved 
makten i 31 år, har forventningene til at han virkelig ønsker et moderne samfunn avtatt betydelig. 
Forventningene har også vært store til nye presidenter i Tanzania, Etiopia, Kenya og andre land. 
Dessverre er slike perioder nesten alltid blitt avløst av en hverdag hvor pilene peker nedover igjen. 

Det har vært utkjempet talløse akademiske dueller om hvorvidt bistand bidrar til økonomisk utvik-
ling og hva den ellers medfører av velsignelser og forbannelser for de fattige. Om det er mer 
bistand som trengs, eller mindre. Faktum er uansett at massiv bistand ikke har maktet å få de 
nevnte og flere andre land ut av bakevja. Noen utviklingstenkere avviser helt at bistand har posi-
tive effekter på langsiktig økonomisk utvikling og mener at hovedeffekten av bistand ikke er vekst, 
men at det blir lettere for korrupte despoter å holde seg ved makten. Dambisa Moyo fra Zambia 
er en av disse. Hennes bok «Dead Aid» fra 200920 ga innsikt i hvilke krefter som hindrer utvikling 
og redegjorde for hvordan bistand kan finansiere undertrykkelse og hemme snarere enn fremme 
demokrati og vekst. Boken ble godt mottatt, men møtte også stor motstand21 og har ikke ført til 
redusert bistand til land med mye korrupsjon og nepotisme. 

Andre utviklingsforskere, som professor William Easterly,22 synes å mene at dagens store sentralt 
planlagte bistandsprogrammer er dømt til å mislykkes,23 og at prøving og feiling i det små er veien 
å gå, tanker som også fremmes av bl.a. Owen Barder, direktør for Center for Global Develop-
ments24 Europa-avdeling.25 Barder er også talsmann for kontantstøtte til befolkningen i utviklings-
land, begrunnet med at disse kjenner sine behov best, og at denne måten å gi bistand på best 
stimulerer lokalt næringsliv. Det er meget mulig mer direkte og eksperimentell bistand ville vært 
fornuftige tilpasninger som kunne effektivisert leveringen av bistand og gitt mer «bang for the 
bucks», men en endring i leveringen av bistand som overlater til befolkningen å finne den beste 
måten å utnytte den på, bryter med systemet med storstilte nasjonale utviklingsplaner og kana-
liserer pengene utenom myndighetene, noe som neppe er velkomment, dersom det skulle skje i 
stor stil. Det er heller ingen grunn til å tro at en slik endring vil endre mye på styresettet i landene 
hvor det blir gjennomført. Kausaliteten går antagelig motsatt vei. 

Erfaringer og retningen på internasjonal bistandsdebatt har gjort at mange givere, ikke minst 
Norge, har dempet retorikken og nå sier at bistanden i seg selv ikke kan skape utvikling. Hvis 
den derimot brukes katalytisk og målrettet, så kan den utløse andre, større og mer varige finans-
strømmer og prosesser som fremmer vekst og utvikling.26 Ordet katalytisk er stjålet fra prosesser 
i kjemien hvor tilførsel av en substans som ikke selv forbrukes i prosessen, er nødvendig for å få i 
stand en reaksjon. Ordet er relativt nytt i bistandssammenheng, men poenget er at f.eks. bygging 
av et kraftverk som leverer strøm, kan gi leselys til studenter og gatelys som øker sikkerheten for 
folk flest og for øvrig utløse en kaskade av næringsetablering og innovasjon. Det er en besnæ-
rende tanke, men som det ofte skjer, kan bruken av et nytt begrep både tilsløre og gi ny innsikt. 
Problemet med katalysatorlignelsen er at det vi egentlig sier, er at vi med ett er blitt flinkere til å 
identifisere nettopp den eller de faktorene, det være seg elektrisitet, utdanning, lovgivning eller 
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en viktig institusjon, som trengs for å få utviklingen i gang og til å sette inn bistand med kirurgisk 
presisjon. De fleste av de innsatsene som nå omtales som katalytiske, har man imidlertid prøvd 
før med samme begrunnelse, men uten et så flott navn, og det er ingenting som tyder på at vi nå i 
større grad enn før faktisk har funnet de riktige knappene å trykke på eller at det overhodet finnes 
slike knapper. 

Vi har gjennom vår lange bistands- og annen historie erfart at en godt utdannet befolkning både er 
mer produktiv, tjener bedre og er mer tilbøyelig til å stille krav om demokratiske reformer enn en 
fattig bondebefolkning. Vi har også sett at kvinner med utdanning er ambisiøse og gjør en positiv 
forskjell i samfunnet når kulturen og patriarkatet tillater det, at dårlig helse svekker produktivitet 
og deltakelse i samfunnslivet, og at institusjoner bemannet med svake fagfolk og få muligheter til 
å hevde sin autoritet, gjør en dårlig jobb med å regulere de samfunnsområdene de har ansvar for. 
Vi har sett at der alle disse faktorene og noen til fungerer godt, der har man også mer velstående 
samfunn med mer fornøyde innbyggere enn der hvor situasjonen er verre. 

Men derfra til å slutte at dersom vi bygger et kraftverk, styrker finansdepartementets it-avdeling, 
gir mer penger til Gates Foundations helseprosjekter og Gordon Browns programmer for utdan-
ning av jenter, så har vi levert katalytisk bistand som trigger utvikling – det er å ignorere alle de 
andre faktorene som er kritisk viktige for at et samfunn skal kunne slå inn på en positiv utviklings- 
og vekstbane. Riktignok er de mange nye stiftelsene fulle av faglig spisskompetanse og ambisiøse 
emeriti som Brown, Blair, Sachs og Clinton27, men det er ingenting som tyder på at disse har funnet 
en oppskrift som nå endelig og permanent vil akselerere utviklingen i fattige land. Tvert imot kan 
det hevdes at disse store fondene i enda større grad enn før tar over oppgaver som politikere i 
utviklingslandene for lengst selv burde tatt ansvar for og gir dem enda flere muligheter til å skygge 
unna det ansvaret som egentlig påhviler dem selv, og til å hente ut personlig utbytte på veien. 

De utviklingslandene som tilsynelatende har greid å skape sterk vekst på egen hånd, er ikke mange, 
og det gjenstår å se hvordan de takler skiftende internasjonale rammebetingelser. Kina peker seg 
ut. De sørget nærmest egenhendig for at tusenårsmål nr. 1: «å halvere fattigdommen i verden»28 
ble oppfylt, samtidig som fattigdomsreduksjonen i store deler av Afrika sør for Sahara (Afrika SFS) 
gikk tregt. Kinas vekst var tosifret en tid. Den har avtatt de senere årene, men er fremdeles høy 
med rundt 6–7 prosent. Sammenlignet med veksten i OECD-området på ca. 1,8 prosent i 2016 er 
dette mye.29 India har også hatt sterk BNP-vekst i siden årtusenskiftet (7,1 prosent i 2016). India 
har ikke hatt en vekstboom som svarer til den i Kina, men har store ressurser og finner forhåpent-
lig etter hvert måter å videreføre framgangen på, selv om det langt fra er så politisk homogent 
som Kina. De fleste eksemplene på vellykkede utviklingsprosesser utenom Vesten, ser ut til å være 
å finne i Øst-Asia, mens mange andre land i Asia, Latin-Amerika og Afrika SFS sliter med fattigdom, 
store sosiale og økonomiske ulikheter og styresettproblemer. Noen av disse fikk drahjelp av Kina 
og hadde høye vekstrater en lang periode. Det gjenstår å se om de greier å kapitalisere på de erfa-
ringene de gjorde basert på egne ressurser. 

En nylig litteraturstudie30 fra Magnus Hatlebakk ved CMI bekrefter det eksemplet med Tanzania 
og Korea antyder. Økonomisk forskning har ikke kunnet påvise noen entydig positiv sammenheng 
mellom bistand og økonomisk vekst. Det finnes studier som indikerer en slik positiv sammen-
heng31, men det finnes også mange som peker i motsatt retning. 



11

C i v i t a - n o t a t  n r . 6  2 0 1 8

Mange studier prøver med økonometriske og andre typer analyser å identifisere faktorer som 
fremmer eller hindrer bistand i å fungere som hjelpemotor for utvikling, for derigjennom å vise 
hvilke utfordringer som må løses før bistanden kan gjøre jobben sin eller hvilke utfordringer 
bistanden først bør innrettes mot å løse.32 Disse peker ikke sjelden på at korrupsjon, konflikt og 
andre negative politiske faktorer kan hindre utviklingsprosesser i å skyte fart,33 og at det kanskje 
er politiske prosesser i landene selv og ikke først og fremst pengemessig og faglig bistandsinnsats 
utenfra som er den beste medisinen for å rydde de negative faktorene av veien. 

Forskere med tro på at bistand er en viktig faktor i utviklingsprosesser, har tidvis hevdet at bistand 
fortrinnsvis bør gå til land som selv tar fatt i sine utviklingsutfordringer, for å forsterke prosessene 
som er i emning.34 Motsatt bør man redusere bistanden til land som ikke gjør dette. Det er i praksis 
politisk vanskelig for et giverland å gjennomføre en slik pisk- og gulrotpolitikk på landnivå, for alle 
utviklingsland har sin lobby og dessuten strider dette mot tanken om ikke å etterlate noen, dvs. 
at fattige mennesker i land med dårlige regimer ikke skal straffes for sine lederes misgjerninger. 

Et argument som ofte brukes mot påstanden om at bistand ikke gir økonomisk utvikling, er det 
kontrafaktiske.35 «Hvis vi ikke hadde gitt bistand, ville situasjonen vært adskillig verre.» Denne 
typen argumentasjon forutsetter at bistand har positive effekter, og at disse er langsiktige. Ved 
at bistand holder skoler, helsetjenester, infrastruktur og produksjonsanlegg i gang, hevdes det, 
legger den et langsiktig grunnlag for fremtidig økonomisk utvikling som vil få ekstra framdrift når 
andre hindringer for utvikling er ryddet av veien. Det antas at det vil ta tid før dette skjer, men 
akkumulering av kunnskaper og infrastruktur gjør at økonomien før eller senere blir bedre, skatte-
inntektene vil øke og landet vil bli mindre avhengig av bistand. Man kan se at dette gir mening for 
ferske kunnskaper og nyere teknologi, men man ser også lett at 30–50 år gammel infrastruktur og 
rustent produksjonsutstyr ikke akkurat vil være noen dynamo på veien mot et moderne samfunn. 

Bistandsoptimistenes hypotese er altså at utvikling tar lang tid, men at dersom vi bare fortsetter å 
bevilge mye bistand, akkumulerer kunnskaper og infrastruktur, bruker pengene katalytisk og tref-
fer riktig med institusjonsutvikling, energibistand, utdanning, helse, osv., så blir ting gradvis bedre, 
og den bærekraftige økonomiske veksten vil komme. Dette er et fromt håp uten basis i realiteter. 
Utviklingen i Kina og Korea skjedde i løpet av få tiår. Vi har ventet på forløsningen i Afrika sør for 
Sahara siden tidlig på 1950-tallet. Hvor mye lenger skal vi vente på at dette ingeniørprosjektet 
vårt skal bære frukter? Og hvis det er slik at man må bruke avansert økonometri for i det hele 
tatt å kunne påvise noen sammenheng mellom vekst og bistand – hva er så poenget? Folk får det 
ikke bedre av at noen forskere justerer metoder og data slik at en kurve i et diagram peker svakt 
oppover i stedet for rett fram. 

I stedet for å fortsette å fordype oss i hvordan vi kan skru sammen det optimale idealsamfunnet, 
er det kanskje nå på tide å rette mer oppmerksomhet mot de politiske, kulturelle, sikkerhetsmes-
sige, kriminelle og holdningsmessige hindringene som stenger for den positive utviklingsspiralen, 
selv om dette er faktorer som det er langt verre å påvirke.
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Jobbskaping 

Utviklingsland med høy befolkningsvekst og stor arbeidsløshet trenger uten tvil et jevnt og høyt 
tilsig av arbeidsplasser. Jobbskaping er et positivt ladet begrep og særlig er jobbskaping for ung-
dom blitt et moteord i bistandssammenheng. Jobbskaping er enkelt å si, men hvor enkelt er det 
å gjøre?

McKinsey anslo i en rapport fra 201236 at bare 28 prosent av de sysselsatte i Afrika (inkludert Nord-
Afrika) hadde stabilt lønnet arbeid, resten var sysselsatt utenfor den formelle økonomien. Beho-
vet for nye arbeidsplasser fram mot 2022 ble beregnet til 120 millioner, mens antallet forventet 
etablert med dagens trend var 54 millioner. Virkemidlene som ble anbefalt for å få skapt 30 pro-
sent flere arbeidsplasser, var satsing på arbeidsintensive sektorer, bedre finansieringsordninger, 
bedre infrastruktur, mindre byråkrati og kompetanseutvikling. Rapporten sier lite om bistandens 
rolle i denne sammenhengen. 

Hva kan så bistand bidra med når det gjelder jobbskaping? Omregninger av bistandsmidler til 
antall mennesker løftet ut av fattigdom eller antall jobber skapt er tvilsom matematikk. DFID er en 
av de få bistandsorganisasjonene som driver med slikt. De lovet nylig 400 millioner britiske pund 
i direkteinvesteringer til Kenya og andre land i Afrika gjennom sitt «Invest Africa»-program37 de 
nærmeste 10 årene. Dette, sier de, vil direkte og indirekte skape 90.000 arbeidsplasser. Dersom 
bistanden faktisk gir slike effekter, så snakker man altså om svært beskjedne resultater i forhold til 
både innsatsen og behovene.38

Verdensbankens World Development Report fra 2013, «Jobs», så på forutsetningene for å skape 
arbeidsplasser globalt. Den slo ikke uventet fast at det først og fremst er privat sektor som skaper 
og vedlikeholder varige arbeidsplasser, og viste at det er en klar sammenheng mellom industri-
vekst, gode institusjoner og respekt for rettigheter – særlig eiendomsrett. Den sa også en del om 
hvor avhengig industrien som etableres er av gode internasjonale handels- og konkurranseforhold. 

Rammebetingelser for etablering av industri og arbeidsplasser er et sentralt tema i rapporten, 
som hos McKinsey og i utallige andre rapporter fra Verdensbanken, IMF, OECD og tenketanker. 
Det er produsert metervis med oppskrifter på hvilke tiltak som bør settes i verk for å skape gode 
rammebetingelser og hvordan de bør avstemmes mot hverandre. Bistandsgiverne har sett det 
som sin oppgave å skaffe til veie ressurser for å sette forslagene ut i livet og har gjennomført utal-
lige prosjekter og opplæringsprogrammer. Likevel er det vanskelig å finne eksempler på land hvor 
denne formidable giverinnsatsen har resultert i vekst og utvikling og mange nye arbeidsplasser. 
Spørsmålet man må stille seg da er i hvilken grad rammebetingelsene faktisk er blitt særlig bedre 
som følge av denne innsatsen og om det finnes rammebetingelser som virker i motsatt retning, og 
som det er vanskelig å få gjort noe med, kanskje fordi myndighetene egentlig ikke ønsker å gjøre 
noe med dem. Det kan f.eks. dreie seg om monopolistiske eierforhold i næringslivet, manglende 
beskyttelse av eiendomsrett, manglende åpenhet ved anbud og kontraktsinngåelse osv. som gag-
ner de økonomiske og politiske elitene.

Dette sier denne rapporten lite om. Den peker på at høy sysselsetting i et samfunn henger sammen 
med høy tillit til institusjoner og myndigheter, og den gir et varsko om at arbeidsløshet fører til 
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svikt i samhold og tillit i samfunnet. Den gir ingen oppskrift på hvordan man kommer arbeidsløs-
het og særlig ungdomsarbeidsløshet til livs, eller hvilke andre tiltak som må til for å skape tillit, og 
den sier lite eller ingenting om bistand som ressurs. 

Både Norge og f.eks. EU og Verdensbanken betrakter ungdomsarbeidsløsheten som en av de store 
utfordringene som utviklingsland står overfor i dag. Mange unge menn som er endt opp i terro-
ristvirksomhet, ser ut til å ha kommet dit via arbeidsløshet og kriminalitet. Av dette konkluderer 
mange at ved å sette inn bistand for å skape arbeidsplasser i utviklingsland kan man redusere 
faren for at ungdom blir kriminelle og slutter seg til IS, Boko Haram eller andre ekstremist-organi-
sasjoner. Arbeid – og utdanning, mener mange – kan også motivere unge til å bli i sine hjemland 
heller enn å emigrere.

Arbeidsløshet blant unge i aldersgruppen 15–24 år er betydelig i en rekke utviklingsland. Disse, 
som skulle utgjøre «the youth dividend» eller reserven av ungt talent og arbeidskraft som poten-
sielt kunne vie seg til vekstskapende virksomhet, står i stedet i fare for å bli en tapt generasjon, 
dersom man ikke lykkes med å finne arbeid og muligheter for dem. Dette gjelder ikke minst i 
Afrika sør for Sahara. Ifølge Verdensbankens World Development Indicators39 er det imidlertid stor 
variasjon når det gjelder arbeidsløshet blant unge menn i denne aldersgruppen; fra Madagaskar 
med 2,9 prosent til Swaziland med 51,5 prosent. Flere land som er i søkelyset både når det gjel-
der migrasjon og rekruttering til terrorisme, har, ifølge World Development Indicators, relativt lav 
mannlig ungdomsarbeidsløshet. Mali ligger f.eks. på 7,6 prosent og Niger på 6,0 prosent, mens 
Libya har 40,3 prosent. Alene gir disse tallene neppe ubetinget støtte til hypotesene, og de er der-
for heller ikke noen god indikator verken på migrasjon eller kriminalitet.40

Pussig nok er situasjonen i mange utviklingsland ifølge denne statistikken langt bedre enn i en del 
kriserammede land i Europa og Midtøsten. Om EU er bekymret for arbeidsløs ungdoms tilbøyelig-
het til å bli kriminelle, burde de derfor se nærmere på sine innsparingskrav til Hellas, der 42,6 
prosent av menn mellom 15 og 24 år verken hadde jobb eller var under opplæring, eller på Italia 
hvor tallet er 35,5 prosent. 

Man kan spørre om ikke fokuset på ungdomsarbeidsløshet røper et noe snevert perspektiv på 
hvordan et uregulert arbeidsmarked virker. Det å skape arbeidsplasser som er spesielt tilpasset 
unge og ikke eldre, er ikke lett. I mange land er antakelig en arbeidsfør far som blir forsørget av sin 
datter, en mann det ikke står så stor respekt av. Der ting forholder seg slik og det i tillegg ikke fin-
nes noen systematisk arbeidsformidling, er det kanskje blåøyd fra vestlige terrorismebekymrede 
lands side å tro at vi som bistandsgivere kan influere på hvordan arbeidssøkere prioriteres. 

De fleste fattige utviklingsland i Afrika SFS er i det alt vesentlige jordbrukssamfunn hvor flertallet 
lever av naturalhushold og av å selge sitt produktoverskudd på lokale markeder. Den høye befolk-
ningsveksten i mange av disse landene har over tid ført til knapphet på god dyrkingsjord, og for 
nomadefolk forventes i tillegg forverrede klimaforhold å gjøre det gradvis vanskeligere å finne 
beite for buskapen. Det vil forhåpentlig etter hvert skje en produktivitetsøkning innen jordbruket 
i fattige land, med bedre gjødsling og bruk av mer effektive metoder. Afrika SFS har ennå ikke hatt 
sin Borlaug-revolusjon med høyproduktive kornsorter og bedre utbytte for bøndene slik Asia i sin 
tid hadde, men det er rimelig å tro at den kommer. Det er imidlertid et åpent spørsmål om den 
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kommer snart nok eller blir sterk nok til å gi arbeid og levebrød til tilstrekkelig mange på lands-
bygda. Folk vil derfor antakelig i lang tid bli tvunget til å bosette seg i mindre fruktbare områder og 
i økende grad migrere videre til byene. 

Den nylige oppblomstringen av politiske forventninger i Vesten til at intensivert bistandsinnsats 
raskt skal kunne skape nye arbeidsplasser i utviklingsland, henger sammen med den sterke øknin-
gen i antallet flyktninger og migranter man så i 2014 og 2015, etter de intensiverte krigshand-
lingene i Syria og Irak og en tiltagende strøm av migranter fra Afghanistan og Afrika SFS. I den 
såkalte Valletta-erklæringen41 la EU-landene for dagen store forventinger til at nye og gode ideer 
på bistandsområdet skulle demme opp for disse strømmene, helst allerede i opprinnelseslan-
dene. I denne diskusjonen blandet man lenge sammen de som migrerer av rent økonomiske årsa-
ker med de som først og fremst flykter for å redde livet og finne et trygt sted å bo. Etter hvert har 
man skjønt at tiltak for å demme opp for de to gruppene i utgangspunktet må rette seg mot ulike 
årsaksfaktorer, selv om det er en del overlapp mellom dem: Noen økonomiske migranter reiser fra 
både dårlige levekår og fra uholdbare politiske forhold, mens noen flyktninger etter hvert ønsker å 
bli økonomiske migranter. For de fleste flyktninger er det likevel ikke mangel på sysselsetting som 
er den primære drivkraften, selv om arbeid og inntekt blir viktig etter at de er kommet i sikkerhet 
og jo lenger eksilet varer. 

Når det gjelder den andre gruppen, migrantene, og det gjelder også unge som blir boende i hjem-
landet, og som man frykter kan bli rekruttert til kriminalitet og terrorisme, er det noe rørende 
naivt over Valletta-erklæringens forventning om at man nå plutselig skal kunne komme opp med 
forslag til gode bistandsfinansierte tiltak som raskt kan skape nok arbeidsplasser i utviklingsland 
til å demme opp for økonomisk migrasjon og terrorisme – og vi snakker altså om millioner av godt 
betalte arbeidsplasser og ikke en bedrift eller to etablert med bistandsmidler. Det å skape arbeids-
plasser i stor stil med bistand er som før nevnt noe giverlandene har prøvd de siste 50–60 årene 
uten å lykkes. 

Det er gode grunner til å tro at viktige utviklingstrender tilsier at presset mot Europas grenser vil 
vedvare og øke. Under jordbruks- og industrirevolusjonen i Europa på 1700-tallet var det arbeid 
å få i veverier, spinnerier, kullgruver og jernverk for de som av mangel på jord og mekanisering i 
jordbruket ble tvunget til å migrere fra landsbygda til byene. De kom til sultelønn, slum og sykdom, 
men det var arbeid og inntekt å få og økende politisk og sosial bevissthet, og arbeidskonflikter 
tvang etter hvert fram bedre sosiale forhold. Noen parallell prosess som kan absorbere de ledige 
fra landsbygda er det vanskelig å få øye på i afrikanske utviklingsland i dag. Enten Borlaug-revolu-
sjonen i jordbruket kommer eller ikke, tvinges antakelig en stor del av den økende befolkningen 
til å flytte til byene. Der er det imidlertid lite arbeid for den som ikke kan sysselsette seg selv med 
gatesalg og annen uregistrert virksomhet, og i mange land legger myndighetene hindringer i veien 
for slik gründervirksomhet, som ofte er innovativ, men stort sett unndrar seg skatt. Dermed vil 
alternativene for svært mange bli å trosse myndighetene, bli kriminelle eller reise vekk.

Hvorfor skulle så ikke afrikanske land kunne skape arbeidsplasser i industri og tjenesteyting for 
tilflytterne til byene? Asia var lenge – og er fremdeles – Vestens «sweatshop», som med billig 
faglært arbeidskraft og mange tilflyttere fra landsbygda, produserer komponenter og ferdigvarer 
for bedrifter i USA og Europa. Etter hvert som lønnsnivået øker i Kina, Malaysia, Pakistan og Indo-
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nesia burde afrikanske land kunne underby dem. Bortsett fra enkelttilfeller fra bl.a. Etiopia er det 
imidlertid vanskelig å se noen slik trend. En opplagt grunn kan være lite målrettet politikk fra myn-
dighetenes side i fattige afrikanske land. En annen er gjennomgående lavt kompetansenivå i disse 
landene som kan gjøre det vanskelig å steppe inn der asiatiske land med bedre utdanningsgrunn-
lag, men økende kostnader må gi tapt. En annen viktig faktor som man ennå kanskje ikke helt ser 
rekkevidden av, er at automatisering og robotisering gjør at stadig flere prosesser etter hvert kan 
utføres nesten like rimelig i Vesten som med billig arbeidskraft i Asia eller Afrika SFS, og det uten 
utfordringene som følger med å ta ansvar for arbeidernes levekår. Mye av produksjonen som før 
skjedde i utviklingsland, blir derfor «hentet hjem».42 Det kan synes som om den industrielle revo-
lusjonen rett og slett truer med å hoppe bukk over utviklingsland i Afrika SFS.

Men situasjonen hadde ikke trengt å se så håpløs ut. Det utviklingsland i Afrika SFS uten tvil kan 
produsere billigere enn oss i Europa, og i stor målestokk, er tropiske jordbruksvarer. Gunstige kli-
maforhold gjør også at kvaliteten er potensielt bedre, og kanskje er også import fra Afrika SFS like 
energieffektiv som produksjon i drivhusene våre her nord, tross de lange avstandene. Produsenter 
i bl.a. Kenya og Namibia har i noen grad greid å tilpasse seg EUs strenge helse- og pakkekrav for 
en rekke jordbruksprodukter og fått innpass på dette lukrative markedet. Videreforedling og han-
del med slike produkter i stor stil burde kunne gi både mange arbeidsplasser og bedre inntekter 
for flere fattige land. Spørsmålet er bare om vi er villige til å la dem eksportere til oss. EU, USA, 
Norge,43 Sveits, Japan og andre rike land vil helst importere så lite som mulig av de matvarene som 
utviklingsland virkelig har komparative fortrinn til å produsere, fordi de direkte eller indirekte kon-
kurrerer med de vi selv dyrker og dermed setter arbeidsplasser i landbruket i våre land i fare. Selv 
om Afrika SFS sannsynligvis er i en mye mindre gunstig overgangssituasjon enn den Europa var i 
gjennom hundreåret etter 1760, kunne en mer liberal vestlig politikk når det gjelder handel med 
landbruksprodukter i alle fall skape et pusterom for landene der, inntil konturene av og mulighe-
tene for alle i det «post-fossil-industrielle» samfunnet blir klarere. 

Som vist i en viktig rapport fra Norad fra 2016,44 har befolkningsøkningen i Afrika SFS vært formi-
dabel de senere årene, og den vil ubønnhørlig fortsette å være høy framover. Samtidig har BNP-
økningen, selv om den til tider har vært relativt sterk regnet i prosentpoeng, likevel vært så svak 
at det med nåværende rate vil ta i snitt 40 år å doble regionens BNP pr. innbygger. En dobling er 
heller ikke mye å skryte av, gitt det lave nivået BNP befinner seg på. Fasiten er at man forutser 
at i 2030 vil mellom 200 og 400 millioner mennesker i denne regionen være ekstremt fattige. 
Dette betyr at 80–90 prosent av verdens fattige vil bo i Afrika SFS når vi kommer til deadline for 
bærekraftsmålene i 2030. Det er da veldig vanskelig å se for seg en utvikling framover som ikke 
medfører økende forslumming av byer, økende arbeidsløshet, økende kriminalitet og et økende 
migrasjonspress mot nord. Og dette er tendenser som klimaendringene kan komme til å forsterke. 
En storstilt innsats innen reproduktiv helse kunne kanskje dempet denne trenden noe, men erfa-
ringene fra Afrika SFS er at slike tiltak støter an mot vrangforestillinger og kulturelle tabuer hos 
både ledere og befolkning i mange av de landene som er mest utsatt. 

Jobbskaping, særlig for ungdom, flyr stadig høyt som retorisk poeng. Innholdet i ordet er syl-
tynt. Det sies ofte – også fra norsk hold – at det skal skje gjennom etablering av arbeidsintensive 
bedrifter,45 men ingen vet hvordan de milliarder av bistandsdollar vi bevilger årlig skal brukes for å 
få det til. Jobbskaping dreier seg om prosesser som fordrer gode materielle og ikke minst politiske 
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rammebetingelser for næringslivet. Men all verdens bistandsinnsats for investeringer og stimulans 
av næringslivet er lite verdt, dersom viktige beslutningstakere i disse landene ikke er like opptatt 
av det som vi er. Samtidig er det reell fare for at relativt nøkterne prognoser knyttet til befolk-
ningsvekst og automatisering/ robotisering i Vesten slår til og blir reelle og permanente hindre for 
industrialisering i Afrika SFS. Hva om Vesten tok i bruk ett av de få virkemidlene for jobbskaping 
som vi har full kontroll med, og reduserte hindringene mot handel med det som Afrika SFS faktisk 
er gode til å produsere allerede i dag: landbruksprodukter? 

Styresett

Alle land har en form for styresett. Hva som er godt styresett er det ulike meninger om. Det finnes 
en rekke indekser laget av anerkjente internasjonale organer som rangerer land i henhold til ulike 
aspekter ved hva man i Vesten legger i styresettbegrepet,46 bl.a. hvor godt menneskerettighetene 
ivaretas i lovgivningen, hvor upartisk og likeverdig loven håndheves, hvor gode institusjonene som 
kontrollerer og yter oss tjenester er, om det er frie valg med jevne mellomrom og om det er par-
lamentarisk demokrati og myndigheter som står til ansvar for både velgere og rettssystemet. Det 
innebærer også pressefrihet og talefrihet, streikerett, reell bekjempelse av korrupsjon og at ikke 
minoritetsgrupper systematisk undertrykkes eller diskrimineres. De fleste i Vesten mener at sty-
resett i denne forstand avhenger av gode institusjoner som fremmer disse kvalitetene, gjør sam-
funnet godt å leve i, fremmer næringsetableringer og ansporer til vekst og utvikling. Leser man 
norske budsjetter, stortingsmeldinger og rapporter om bistand, ser man at vi har sterkt fokus på 
velfungerende institusjoner når vi planlegger våre utviklingstiltak for andre. 

Det er all grunn til å anbefale mange utviklingsland å forbedre sitt styresett. De fleste har en 
infrastruktur av nøkkelinstitusjoner som skattedirektorat, finanstilsyn, riksrevisjon, helsedirekto-
rat osv., men selv om de finnes i navnet, mangler de mange steder fagfolk, adekvate lover og regu-
leringer å styre etter og et effektivt apparat for håndhevelse av regelverk. I noen tilfeller brukes 
de også mer til å kontrollere befolkningen enn til å yte tjenester. Resultatet er at de ofte verken 
leverer servicegoder vi tar for gitt eller gjør jobben sin med å utføre de funksjonene som får alle 
delene i et moderne samfunn til å samvirke og bidra til vekst og velstand. Dette er en viktig grunn 
til at giverland ønsker å bidra til gode institusjonsrammeverk i utviklingsland gjennom offentlig 
institusjonssamarbeid, NGO-støtte og bevilgninger til UNDP, Verdensbanken og andre organisasjo-
ner. En annen grunn kan være en forestilling om at bare en får på plass de riktige institusjonene, så 
vil de også holde maktglade ledere i sjakk, noe det neppe er grunn til å håpe på. 

Styrking av styresett med bistand har vist seg å være et sisyfosarbeid. Det har i mange år vært 
stor innsats både fra de internasjonale finansinstitusjonene, fra FN og fra individuelle givere for å 
utvikle gode institusjoner i utviklingsland. Tilnærminger med eksperter som driver opplæring og 
forvaltning har vært prøvd både på individuell basis og som institusjonssamarbeid. Norge har gjort 
dette bl.a. innen veibygging, skatteinnkreving, statistikk og petroleums- og fiskeriforvaltning. IMF 
og Verdensbanken har gitt slik støtte til finansdepartementer, andre fagdepartementer, riksrevi-
sjoner og sentralbanker. UNDP driver rådgivning i mange sektorer. Det er fint lite av dette som har 
gitt resultater i form av varig velfungerende institusjoner. Det er mange grunner til det. 
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En grunn er at giverne tidvis har syntes at beslutninger og bestillinger i forvaltningen i utviklings-
land går for tregt og er for byråkratiske, og har tatt snarveier ved å opprette særskilte prosjek-
tenheter med egne systemer som det ikke alltid er lett å integrere i den øvrige forvaltningen. 
Resultatet har som regel vært god framdrift i prosjektperioden, men også en underminering av 
målet, fordi slike giveretablerte systemer og de som blir ansatt der, oppfattes som konkurrenter, 
både faglig og budsjettmessig, av de som opprinnelig hadde det faglige ansvaret. De nye enhetene 
er derfor ofte blitt nedlagt etter at giverne og deres penger er ute av bildet. God opplæring i regi 
av ulike giverprogrammer betyr også ofte at man kan få mye bedre betalt for sine kunnskaper i det 
private næringslivet eller i lokale avdelinger av internasjonale organisasjoner, så generelt har det 
også vært et problem å få personell til å fortsette å arbeide i oppgraderte offentlige institusjoner 
etter opplæring. 

I tillegg til at giverlandenes ulike retts- og forvaltningssystemer til tider har bidratt til at rådene som 
gis står i motstrid til hverandre og vanskeliggjør beslutninger, finner de forvaltnings- og rettsprin-
sippene vi som givere prøver å formidle ikke alltid umiddelbar gjenklang i mottakerlandene. For-
holdet mellom individ og myndigheter kan f.eks. være annerledes i mange land enn hos oss. Vårt 
velordnede samfunn med et profesjonelt byråkrati og myndigheter som håndhever landets lover, 
leverer tjenester for skatten vi betaler og respekterer menneskerettighetene, er resultatet av en 
århundrelang kamp for reformer. Også hos oss utplyndret skattefuten bønder og andre på vegne 
av kongen i København, og vi har selv bare gradvis kommet til å se på institusjoner, byråkrater og 
politikere som publikums tjenere så vel som kontrollører og voktere av rettssikkerhet og orden. 
Mange utviklingsland er ikke der enda og det går ikke nødvendigvis noen snarvei fra en fase hvor 
tradisjonelle domstoler, konsensusavgjørelser på landsbynivå og en rettsforståelse som er innret-
tet på å tjene andre typer samfunn råder, eller hvor man må mobilisere slekten om man vil ha 
sin rett, til en hvor man heller går til den nasjonale ombudsmannen, politiet, rettsvesenet eller 
parlamentet.

Et viktig punkt er også at institusjoner og rammeverk bare blir så gode som politikerne ønsker å 
gjøre dem. Så lenge makthaverne i mange land ikke ser det som tjenlig å utvikle bedre styresett i 
form av et altfor uavhengig rettsvesen, for mye pressefrihet og et statistikkbyrå som dokumente-
rer ulik fordeling av godene i samfunnet, fordi dette svekker sentralmakten, får ikke institusjonene 
vi bidrar til å styrke, rom til å utøve sine funksjoner i henhold til lover og regler. Når de jevnlig 
overstyres politisk, blir det som på overflaten kan se ut som et system for godt styresett, redusert 
til kulisser. 

På tross av alle disse utfordringene er det klart for de fleste givere og antakelig for de fleste myn-
digheter i mottakerland, at det neppe går noen vei utenom profesjonelle institusjoner om man 
ønsker seg et velfungerende industri- og servicesamfunn og godt styresett. Tross magre resultater 
fortsetter derfor arbeidet med å lete etter nye og bedre metoder for institusjonsbygging, og det 
inngås stadig nye bistandsavtaler om penger, konsulenthjelp og «twinning» med institusjoner i 
giverlandene. 

Det vanskeligste punktet i dette arbeidet er åpenbart å få til en åpen og konstruktiv dialog med 
mottakerlandets politiske myndigheter om at dersom de institusjonene vi støtter skal kunne bidra 
til økonomisk vekst og sosial utvikling, så må de styrkes faglig og finansielt og få reelt spillerom til å 
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utøve sin myndighet. Dersom de skal bli akseptert av befolkningen framfor tradisjonelle løsninger 
må de dessuten få anledning til å vise over lengre perioder at de kan fungere upartisk og være til 
nytte. Dette er det vrient å kommunisere til myndighetene uten å være belærende eller nedla-
tende og dermed stenge for dialogen. Der man har med korrupte eller særlig maktglade politikere 
å gjøre må man heller ikke regne med at de faktisk vil bidra til å gi institusjonene det nødvendige 
spillerommet. 

Selvros når det gjelder bedring av godt styresett i utviklingsland skal man være forsiktig med. En 
rapport fra den norske Riksrevisjonen fra 201547 viser at selv om Norge i mange år hadde styresett 
og anti-korrupsjon som hovedinnsatsområde i bistanden, så finnes det ingen strategi for dette 
og heller ikke særlig med resultater å vise til. Riksrevisjonens rapport er viktig fordi den stiller 
spørsmål ved hvor klokt det er å antyde overfor Stortinget og publikum at man gjennom bistand 
og dialog kan få på plass rammeverk for styresett som kan bidra til bedre liv for de fattige, når lite 
tyder på at man kommer noen vei. 

Rådet om å lage en strategi er viktig. Siden styresettfeltet er så vidt at svært mye av det en kan 
gjøre med bistand er relevant, må man imidlertid unngå at den blir en katalog over mulige tiltak 
på alle relevante områder som norske institusjoner kan og gjerne vil samarbeide om. En strategi 
vil bare være nyttig dersom den omfatter en plan for å komme i dialog om de maktpolitiske og 
kulturelle aspektene ved institusjonsbyggingsprosessen og for å formidle til mottaker hvor kri-
tisk nødvendig gode institusjoner er for økonomisk og sosial utvikling. Det trengs gode politisk 
økonomi-analyser for å kartlegge de viktigste snubletrådene i aktuelle land. Siden andre giverland 
er like dårlige på dette feltet som Norge er, bør man invitere andre sentrale land både på giver- og 
mottakersiden til en koordinert innsats, f.eks. gjennom FN, både mht. analyser og strategi. 

Korrupsjon 

Korrupsjon er tema i de fleste fortellinger om utvikling og et hovedelement i det vi kaller dårlig 
styresett. 

Korrupsjon er med stor sannsynlighet også en medvirkende årsak til at land sakker akterut i 
utviklingsprosessene.48 Verdensbanken hevder f.eks. at «land som forbedrer seg mht. kontroll 
med korrupsjon og rettsstat, kan på lang sikt i gjennomsnitt forvente en firfoldig økning i gjen-
nomsnittsinntekten pr. innbygger.»49 På den annen side er det antakelig ikke slik at korrupsjon 
hindrer land i å bli rike under enhver omstendighet. Det finnes mange nok eksempler på det 
motsatte. Sør-Korea blir ofte nevnt som et land hvor «crony-kapitalisme»50 og nepotisme har 
vært og er utbredt, hvor familie og venner sikrer hverandre gode stillinger og inntekter. Ita-
lia er et annet eksempel. Der er smøring av offentlig ansatte en del av dagliglivet og økono-
mien. Politikere skaffer seg selv og hverandre økonomiske fordeler og mafiafamilier har tidvis 
drevet utpressing og korrupsjon i industriell skala. Begge disse landene er relativt rike med 
blomstrende næringsliv, og Sør-Korea har til og med på kort tid gått fra fattig utviklingsland til 
moderne industristat. På tross av korrupsjon og nepotisme fortsetter disse landene å produsere 
varer som verden trenger. 
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Muligens er det slik at åpenhet og demokratiske kontrollmekanismer samt at pengene forblir i 
økonomien, slik Odd-Helge Fjellstad51 antyder, hindrer at korrupsjonen tapper disse landene for 
ressurser. Det ser også ut til at det går an å leve med en liten «ekstraskatt» på tjenester, slik som i 
Italia, om man ellers får drive med sitt. I Fjellstads ånd har det sågar vært hevdet at i samfunn hvor 
småkorrupsjon har vært utbredt lenge vil de pengene som denne innbringer, bidra til å holde øko-
nomien i gang, fordi politifolk, tollere, kommunefunksjonærer og helsepersonell som tar bestik-
kelser fra publikum, bruker pengene til å kjøpe varer og tjenester lokalt og dermed stimulerer 
etterspørselen. Det fortelles anekdotisk at da den nyinnsatte president Magufuli i Tanzania slo 
hardt ned på korrupsjon i byråkratiet, så falt etterspørselen etter varer og tjenester merkbart i 
lokale markeder.

Utviklingen ser imidlertid ut til å bremse opp når mektige lederes appetitt på penger blir så altopp-
slukende som man har sett bl.a. i Angola, Mosambik, Libya, DRC og Gabon, hvor det ikke finnes til-
strekkelig parlamentarisk kontroll, virkelig fri presse eller andre effektive «checks and balances». 
Vanlige folk som skaper lønnsomme bedrifter i disse landene blir lett offer for oligarkenes grådig-
het og fratas kontrollen over det de har skapt. Historiene om presidentdøtre eller -sønner som 
systematisk sikrer seg kontroll med og utbytte fra selskaper som har suksess er mange. Slik atferd 
må virke sterkt demotiverende på de som har gode forretningsideer som de ønsker å omsette 
i virksomheter. Når toppolitikere i tillegg tar seg godt betalt for store kontrakter, skaffer seg en 
andel av skatter, bistand og andre statsinntekter, bevilger seg selv generøse lønninger, kanaliserer 
goder til egne velgere for å sikre seg gjenvalg og sender fortjenesten ut av landet via skattepara-
diser, svekkes den sosiale kontrakten ytterligere og de blir etter hvert betraktet som en separat 
grådig klasse som utnytter småfolk – og ikke som representanter for disse. 

Nepotisme, favorittisme basert på slektskap, er en del av problemet. Det å tildele stillinger til 
slektninger og kjente bryter med prinsippet om at den best kvalifiserte skal ha jobben og byrå-
kratiet vil da tendere til å være mindre effektivt enn om det var styrt av de prinsippene som Max 
Weber foreskriver.52 Litt avhengig av hvor inkompetent den enkelte slektningen er og hvilken stil-
ling vedkommende blir plassert i, kan nepotisme hemme utviklingen i et samfunn. Noen ganger 
skyldes nepotisme i land uten offentlige trygdesystemer press fra klanen om å supplere dens sosi-
ale sikkerhetsnett på denne måten. Andre ganger, som når Dos Santos, Sirleaf53 og Zuma gir verv 
til familiemedlemmer og venner, er det ikke behovet for å sikre liv og utkomme som er drivkraften, 
men anledning og grådighet.54 

Verken korrupsjon eller nepotisme er unikt for utviklingsland. Det skjer hver dag i resten av ver-
den – også i Norge. Alle land har bekjempelse av korrupsjon høyt på sine prioriteringslister og 
alle bistandsgivere sier at det er viktig å bli kvitt korrupsjon både som samfunnsonde i utviklings-
land, i forbindelse med bistand og som bidragsyter til ulovlige internasjonale kapitalstrømmer. De 
fleste land har samtidig en halvhjertet tilnærming til dette, for det er glidende overganger mellom 
nepotisme, korrupsjon, skatteunndragelser, underslag, hvitvasking av penger gjennom skattepa-
radiser og regulære forretningstransaksjoner. Noen ganger er det også i Vesten hensiktsmessig å 
vite minst mulig om at en leder i et annet land får en ekstra kommisjon ved salg av jagerfly eller 
kanonbåter eller for at et nasjonalt konsern skal kunne hale i land en stor kontrakt.55 Regjerin-
gene i mange land synes dessuten det er helt i orden at bedrifter med hovedkontor i deres land 
sikrer utbyttet sitt ved å flytte det fra utviklingsland til land hvor det knapt beskattes. Samtidig er 
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skatteparadisenes rolle som knutepunkter for hvitvasking av penger til terroristorganisasjoner og 
skjulesteder for skatteunndragelser en spore for de samme regjeringene til å ønske mer åpenhet 
om transaksjoner der. 

Det er kanskje naivt å tro at vi noen gang kan bli kvitt korrupsjon. Det dreier seg om grådighet, 
om holdninger og om store penger, og det å gi avkall på en betydelig ekstralønn er ikke enkelt for 
noen. Norge tolererer ikke korrupsjon og straffeforfølger korrupte norske borgere og selskaper 
uansett hvor i verden de forgriper seg. Man er imidlertid forsiktig med å være for kritiske mot 
myndighetene i land som Angola, Mosambik, Tanzania og andre med store reserver av olje og 
gass, hvor norsk offshorenæring er avhengig av like gode arbeidsbetingelser som selskaper fra 
andre land. Ingen synes det er greit med mye korrupsjon og nepotisme i disse landene, men hen-
synet til den bransjen som skal sikre våre pensjoner teller også med. Tilsvarende avveininger skjer 
i andre giverland.

Støtte til internasjonale samarbeidsorganisasjoner og –initiativer er én måte å angripe dette gren-
seoverskridende fenomenet på. Norge deltar i mange slike innen justis-sektoren, finans og på 
andre områder og fikk i 2009 laget en NOU om ulovlige kapitalstrømmer og skatteparadiser56 som 
beskriver hvordan korrupsjonspenger føres ut, hvitvaskes og reinvesteres i lovlig virksomhet. Det 
å reise stengsler og gjøre det vanskeligere for de korrupte å føre ut og nyte godt av underslåtte 
penger er antakelig en av de viktigste typene tiltak giverland kan sette i verk. Avtaler med skat-
teparadiser om åpenhet, overvåkning av finansinstitusjoner og handelstransaksjoner, regler om 
«beneficial ownership57» ved investeringer og streng håndheving av lover og regler er viktig. Fra 
norsk side er slike regler under innføring og det er også inngått noen avtaler om åpenhet og innsyn 
med enkelte skatteparadiser, men det er veldig langt igjen. Det er mange nok stater som fremde-
les tar imot og skjuler stjålne og skatteunndratte penger fra politikere, embetsfolk og næringsliv 
både i utviklingsland og i vestlige land. 

Oppmerksomheten rettes ofte mot mindre syndere i Karibien og på kanaløyene, men før land som 
USA og Storbritannia tar kontroll over og åpner for innsyn i postboksselskapene i delstater som 
Delaware, Nevada, Wyoming og South Dakota og i britiske oversjøiske områder, er det lite håp om 
at flertallet av skatteparadisene inspireres til åpenhet. Land som Russland som ikke en gang har 
forbud mot bestikkelser av individer og tjenestemenn i andre land, slik det også var i Norge for 
en del år siden, må i tillegg skaffe seg og håndheve slik lovgivning. En utfordring er de betydelige 
inntektene som denne virksomheten gir og som mange småstater og mange politiske ledere har 
gjort seg avhengig av.

I utviklingspolitikken behandles korrupsjon ofte som et institusjonelt og upersonlig problem. En 
forbrytelse der de kriminelle ikke nevnes fordi det er de som sitter på den andre siden av bordet 
når bistand, utviklingsstrategier, handel, investeringer og andre spørsmål diskuteres. Man velger 
heller å snakke om hvordan man i fellesskap kan styrke kompetansen og bygge opp institusjoner 
som kan bidra til å redusere korrupsjon. Men hovedproblemet i de fleste utviklingsland når det 
gjelder korrupsjon og nepotisme er neppe uvitenhet eller manglende kompetanse hos lederne 
eller i institusjonene. Noen av de mest skarpskodde ekspertene man treffer på internasjonale 
møter om korrupsjon kommer fra land som Nigeria og Kenya. Hovedproblemet er de korrupte 
toppolitikerne og embetsfolkene som ikke ser seg tjent med effektiv utryddelse av korrupsjon. 



21

C i v i t a - n o t a t  n r . 6  2 0 1 8

De som selv bidrar til å opprettholde denne ukulturen fordi de tjener på den og derfor bare halv-
hjertet benytter seg av tilbudene de får om støtte til å bekjempe den, samtidig som de finner det 
hensiktsmessig å proklamere overfor giverland at de medvirker fullt og helt. 

For en bistandsgiver kan det imidlertid være vanskelig å bevilge midler til tiltak som tar sikte på 
å eksponere eller undergrave korrupte myndigheter, fordi det de facto ville være innblanding i et 
annet lands indre anliggender. Dersom slike forbindelser blir avdekket kan det true andre interes-
ser man måtte ha i landet. Tiltak kan likevel støttes indirekte ved at giverlandets NGOer samar-
beider med søsterorganisasjoner i utviklingsland. Kritikk av myndighetene og bidrag til nasjonale 
organisasjoner fra utlandet er imidlertid forbudt eller nøye overvåket mange steder58 og organi-
sasjonenes frontfigurer og pressefolk forfølges fordi politikerne bl.a. frykter at uro i befolkningen 
kan bidra til valgnederlag eller opprør. I land med tradisjoner for en fri presse, aktivt sivilsamfunn 
og effektive politiske og akademiske institusjoner vil det være større rom for kritiske røster som 
dokumenterer toppolitikernes feiltrinn og bidrar til å bevisstgjøre befolkningen og øke motstan-
den mot korrupsjon og korrupte politikere. Et eksempel på dette er detroniseringen av president 
Zuma i Sør-Afrika i 2018. Arbeidet slike organisasjoner utfører er derfor viktig for å få mer åpenhet 
om korrupsjon og de korrupte. 

Giverland prøver å vise at de bekjemper korrupsjon bl.a. gjennom å fotfølge de midlene de selv 
har bevilget så nøye at det kan dokumenteres at i alle fall ikke et øre av disse er kommet på 
avveie. Norge har en meget strikt oppfølging av egne bevilgninger med såkalt nulltoleranse for 
korrupsjon. Når misligheter oppdages hos mottakeren fryses bistanden og stjålne midler kreves 
tilbakebetalt. Det er imidlertid en mager trøst å kunne dokumentere at man har passet godt 
på egne penger når man samtidig vet at andre midler i samme land som skulle vært brukt til 
samme formål som de man selv har bevilget til, er på avveie. Det å finansiere et tiltak og dermed 
frigjøre lokale penger som så blir underslått er egentlig det samme som at ens egne penger blir 
underslått. Diskusjonen om hvem sine konkrete dollarsedler som havner i skurkenes lommer er 
bare av akademisk interesse. Noen særlig pedagogisk effekt på korrupsjonskulturen i utviklings-
land er det vanskelig å se at den «strikte» norske praksisen kan ha, uten at vi av den grunn bør 
slutte med den. 

Bistand er antakelig et nesten like ineffektivt virkemiddel til å bekjempe korrupsjon som når det 
gjelder å fremme godt styresett på andre felter. Som nevnt sjekket Riksrevisjonen resultatene for 
denne innsatsen fra norsk side i perioden 2004-2014. De fant at det var brukt 26 mrd. kroner på 
anti-korrupsjons- og styresett-tiltak innen offentlig forvaltning og sivilt samfunn i utviklingsland – 
ca. 10 prosent av samlet norsk statlig bistand i perioden. Det var imidlertid jevnt over vanskelig å 
se at en hadde oppnådd de resultatene som var forespeilet. Korrupsjon er fortsatt ett av fire tverr-
gående hensyn der Norge skal sikre seg mot negative virkninger i all bistand og utviklingspolitikk, 
men nye gode ideer om korrupsjonsbekjempelse er mangelvare. 

Når det er politisk vilje i mottakerlandet til å bedre styresettet er det ingen heksekunst for dem å 
selv bygge institusjoner og få på plass kompetanse og regelverk som kan hindre korrupsjon. I land 
hvor det er lite slik vilje samtidig som vi ønsker å bidra til bedre helse og utdanning og ellers har 
andre interesser, bør vi agere på måter som samtidig kan bidra til bedre styresett og mindre kor-
rupsjon. Om vi ikke kommer i inngrep med korrupsjonen i landet, så er det å hindre at underslåtte 
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midler tas ut av landet slik at de korrupte kan nyte godt av dem en god «second-best» strategi som 
bør samordnes med andre land, ev. gjennom et FN-basert samarbeid. 

Korrupsjon vil vi antakelig finne både hos oss selv og i utviklingsland i overskuelig framtid. Mul-
tilaterale organer og NGOer som Transparency International gjør en uvurderlig innsats for kor-
rupsjonsbekjempelse internasjonalt. Deres arbeid med eksponering av de korrupte og press for å 
få land til å iverksette tiltak for økt åpenhet omkring pengetransaksjoner, gjør det forhåpentligvis 
stadig vanskeligere å tilegne seg fruktene av andres arbeid og smugle ut og nyte godt av stjålne 
penger. Bistandsstøtte til slike institusjoner er neppe bortkastete penger. I mellomtiden er det å 
bevilge penger til korrupte politikere for å bekjempe korrupsjon en dårlig ide. Det forhindrer ikke 
at det fortsatt gjøres. 

Migrasjon

Dette er ett av feltene hvor mange håper og tror at bistand skal utrette underverker.

Sjokket da hundretusener av flyktninger ispedd en stor andel økonomiske immigranter veltet inn 
over Europa i 2015 var enormt og førte til stengte grenser og en frenetisk jakt på muligheter til å 
stoppe flommen. Mange været fare, utfordringer mot egen kultur og økt IS-terror i eget land. De 
østeuropeiske landene som hadde vært stengt inne bak jernteppet siden slutten av 40-tallet og 
vært isolert fra mye av den ytre påvirkning øvrige europeiske land hadde hatt, reagerte sterkest. 
Noen av dem satte opp grensegjerder, piggtråd og økte vaktholdet med det resultat at migranter 
og flyktninger hopet seg opp på det sørlige Balkan. Heller ikke Norge forble uberørt med over 30 
000 migranter og flyktninger i 2015, trengsel på grensen til Russland og kontroversielle politiske 
tiltak som mer strikt håndheving av regelverkene med bl.a. raskere utsending av de som ikke har 
rett til opphold. 

Et EU-toppmøte i Valletta på Malta i 2015 vedtok en rekke tiltak for å bremse flyktninge- og 
migrantstrømmen til Europa.59 Tyrkia fikk løfte om flerfoldige milliarder euro og fortsatt tilnær-
ming til EU for å holde på millioner av syriske flyktninger i leirene der. Det ble søkt samarbeid med 
Libya og andre nordafrikanske stater og transittland, patruljeringen i Middelhavet ble intensivert 
og samtaler ble startet med opprinnelsesland om tiltak for å begrense utreise. Ikke minst ble det 
som førsteprioritet besluttet å adressere «the root causes of migration». Med det mente man 
tiltak i migrantenes hjemland med sikte på å dempe deres behov for å legge ut på reise. 

Det var ikke minst i denne sammenhengen at begrepet jobbskaping ble mobilisert. Ordet er vagt 
nok til å tilsløre at man ikke forstår eller ikke vil innrømme at det å skape muligheter og arbeids-
plasser med en inntekt folk kan leve godt av i sitt eget land har vært et sentralt utviklingsmål i 
årtier og fremdeles anses som en i beste fall meget langsiktig oppgave som krever gunstige ram-
mebetingelser både i utviklingslandene og ellers i verden. Ikke minst at myndighetene i landene 
selv er motiverte og setter alle kluter til. 

Med andre ord, det EU satte seg fore å løse som akuttoppgave var de klassiske utfordringene 
som utviklingspolitikken og bistandsinstitusjonene alltid har strevd med. Nå ble det imidlertid 
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komponert en ny fortelling rundt begrepene jobbskaping og root causes og EU-politikerne greide 
å innbille seg at det finnes erfaringsmateriale og kunnskaper som det bare er å trekke på, og så 
vil resultatene komme. Også i Norge var det mange som syntes det var en glimrende ide å stanse 
migrasjonsbølgen gjennom bistand til jobbskaping og økonomisk utvikling. Entusiastene har fort-
satt vondt for å forstå at tanken er alt annet enn ny og at det neppe finnes noen bistandsmessige 
løsninger på migrasjonspresset. 

Det er selvsagt riktig at langsiktige løsninger på migrasjonsutfordringen først og fremst må finnes 
i opprinnelseslandene og at arbeidsløshet og relativ fattigdom er viktige faktorer for at folk flytter. 
Likevel er det slik at både svenske ungdommer og polske snekkere, som ikke akkurat tilbys sulte-
lønninger hjemme, om de kan få arbeid der, i mange år har kommet til Norge for å få litt bedre 
betalte jobber her. Den økonomiske motivasjonen for folk fra Nigeria eller Ghana til å emigrere er 
derfor, tross alle farene på reisen, antakelig mange ganger sterkere. Inntektene i Ghana er ca. tre 
prosent av gjennomsnittet i Storbritannia. Det betyr både at det må opprettes hundretusener av 
arbeidsplasser i Ghana og at lønnen kanskje må tretti-dobles for at penger skal motivere potensi-
elle migranter til ikke å reise. I tillegg kommer at folk i avsenderlandene har smarttelefoner og tv 
og kan se hvordan folk i nord lever. De ser strømlinjede og veldrevne samfunn med velferdsgoder 
de selv bare kan drømme om. Migranter som har lykkes i å klatre over Schengen-muren rapporte-
rer hjem om at alt de ser er sant og at man dessuten i land som Norge kan få sosiale ytelser som 
det er fint mulig å leve godt av og attpåtil ha noe til overs å sende hjem til familien. Dette styrker 
motivasjonen til å emigrere i forhold til faktorer som taler for å bli værende i hjemlandet.

Blant forskere er det delte oppfatninger om den samfunnsøkonomiske gevinsten ved økt immigra-
sjon. Det er også vanskelig å se for seg at man på kort tid kan integrere et stort og økende antall 
migranter uten at det oppstår økte motsetninger og spenninger i det som fra før er relativt homo-
gene samfunn.60 Den norske regjeringen og myndighetene i mange andre land mener derfor at det 
på kort sikt er nødvendig med sperrer mot den økende strømmen, og i dag er det nærmest umulig 
for innvandrere fra land utenfor Europa å få opphold i Norge av økonomiske grunner. Myndighe-
tene i Norge og mange andre land driver også opplysningsvirksomhet i migrantenes hjemland og 
på migrasjonsrutene, om problemene med å komme inn i Schengen-området, om problemene for 
ufaglærte med å få arbeid og at de vil bli sendt hjem om de tar seg inn ulovlig. 

Returavtaler med opprinnelsesland står også på Valletta-agendaen. Det er imidlertid liten grunn til 
å tro at myndighetene i opprinnelseslandene er motivert for å samarbeide med EU eller Norge om 
returer – i alle fall ikke uten klekkelig godtgjørelse. For dem har emigrasjon nesten bare positive 
sider. De kan bli kvitt et stadig stigende overskudd av arbeidsledige og potensielt misfornøyde bor-
gere, samtidig som emigrantene i sine nye hjemland også vil kunne få relativt gode inntekter og 
vil sende hard utenlandsk valuta hjem til familien. Ulempen for myndighetene er, som forskning 
viser, at det er de best utdannede61 og dermed de som kan bidra mest til utvikling som emigrerer. 
Enkelte bistandsgiveres forslag om å bidra til innovasjon, jobbskaping og mindre emigrasjon gjen-
nom å satse tungt på videregående utdanning, vil derfor sannsynligvis virke mot sin hensikt. 

Tanken om å holde tilbake eller redusere bistand for å få til samarbeid om returavtaler har vært 
lansert. All erfaring viser imidlertid at bruk av bistand som pressmiddel ikke virker. Tvert imot 
forsurer det forholdet mellom bistandsgiver og –mottaker og eskalerer motsetninger heller enn 
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å løse dem. Ideen om å bruke bistand som bestikkelse har også vært luftet. Dvs. å finansiere 
tiltak myndighetene i avsenderland ønsker å få realisert, på tross av at man antar at de ikke har 
noen spesielle utviklingsvirkninger, mot at de samarbeider om returtiltak og andre migrasjons-
dempende opplegg. Et problem med dette og med mange andre løsninger som krever at myndig-
hetene i samarbeidslandene medvirker, er at selv om man kan få dem til å samarbeide om returer, 
så har de reelt sett få muligheter til å holde tilbake folk dersom de ønsker å utvandre igjen.

Professor Jørgen Carling ved PRIO har laget en studie om migrasjonens root causes,62 hvor han 
redegjør for de viktigste faktorene som påvirker folks tilbøyelighet til å migrere. I informative figu-
rer viser han hvor komplekse drivkreftene for migrasjon er og hvor vanskelig det er å komme i inn-
grep med dem. Han argumenterer også for at en viss migrasjon er positivt av hensyn til kulturell 
fornyelse og mangfold i mottakerlandene.63 

Professor Sir Paul Collier drøfter i sin bok «Exodus» drivkreftene bak migrasjon og de overveldende 
utfordringene Europa potensielt står overfor. Også han er grunnleggende positiv til immigrasjon, 
men peker samtidig på at effektiv integrasjon er viktig for å unngå at det dannes subkulturer i dias-
poraene med et indre liv som hindrer videre integrasjon av nyankomne, med de negative politiske 
og kulturelle effekter dette kan få. Derfor, mener han, må innvandring reguleres til et nivå hvor det 
er mulig å løpende assimilere immigrantene i den eksisterende befolkningen. Å stenge folk ute av 
den ene eller andre grunn er imidlertid tanker som butter mot vårt humanistiske sinnelag, politisk 
korrekthet og ulike visjoner for framtiden for våre samfunn, men som likevel må tas på alvor.

Verken Carling eller Collier ser bistand som noen løsning på migrasjonsutfordringen. Tanken om at 
bistand og ideer fra utviklingspolitikken kan stagge immigrasjonen fra sør samtidig som det skaper 
økonomisk utvikling der, ser det også ellers ut til å være lite belegg for både i økonomisk litteratur 
og vårt erfaringsmateriale, på tross av forhåpningene fra Valletta.

Sårbare stater 

Ifølge Norad bor mer enn 2 mrd. mennesker i land påvirket av sårbarhet, konflikt og vold. Innen 
2035 regner OECD med at 80 prosent av de ekstremt fattige i verden vil bo i sårbare stater eller 
land i konflikt. 

Det finnes mange definisjoner på sårbare stater. OECDs såkalte flerdimensjonale modell fra 2015, 
som også Verdensbanken legger til grunn, klassifiserer land etter grad av vold, motstandsdyktig-
het, rettsstat, økonomisk styring og hvor gode institusjoner de har. Definisjonen er såpass vid at 
land som Tanzania og Kina, som mange anser som relativt stabile, kommer med.64 

Norge, som i 2017 lanserte en strategi for bistand til utvikling i sårbare stater, har i første rekke 
fokus på land som er utsatt for eller truet av konflikter samtidig som de har særlig svakt nettverk 
av institusjoner og svak administrasjon. Geografisk ser Norge på et belte av land fra Mali over 
Sør-Sudan og Somalia via Midtøsten til Afghanistan. Dette er svært fattige land som man samtidig 
antar kan bli baser for terrorisme og bli store avsendere av flyktninger og migranter. 



25

C i v i t a - n o t a t  n r . 6  2 0 1 8

Viktige delmål for norsk bistand til disse landene er derfor, foruten å yte nødhjelp, å bidra til at 
sårbare stater stabiliseres og til at myndighetene har nok territoriell kontroll til at det er mulig å 
yte utviklingsbistand der og til å unngå at de blir permanente baser for kriminalitet, terrorisme og 
ufred i eget og andre land. Det er da nærliggende, i tillegg til innsats av fredsbevarende styrker, å 
hjelpe til med å bygge opp institusjoner som erfaringsmessig virker stabiliserende og få på plass 
viktig infrastruktur og energiforsyning som befolkningen og næringslivet trenger. 

Problemet for en utenforstående bistandsgiver er at man i sårbare stater, i tillegg til sikkerhets-
problemene og ofte sterkt antagonistiske holdninger mellom ulike grupper, står overfor de samme 
utfordringene når det gjelder bruk av bistand for å bidra til godt styresett og få i gang økonomien 
som i fredelige utviklingsland, bare i enda større grad: Ustabile politiske forhold, manglende tillit 
til myndighetene, lavt kompetansenivå og politikere og funksjonærer som meler sin egen kake. 
Det er opplagt at sjansen for å lykkes er betydelig mindre enn i «vanlige» utviklingsland, men 
likevel forsøker man, for både i nasjonal og internasjonal sammenheng er det politisk nødvendig 
å vise at man gjør noe når den humanitære situasjonen synes uholdbar. 

Den norske strategien er tilbakeholden med å foreslå konkrete tiltak. Den er prosessorientert og 
legger stor vekt på felles tilnærminger, samarbeid, koalisjoner og FNs ledende rolle. Den har tatt 
inn over seg at de USA- og NATO-ledete aksjonene for å fjerne terrorister og diktatorer i Afghanis-
tan, Irak, Libya og Syria, som skulle gjøre verden til et tryggere sted, har ført til at disse landene nå 
sannsynligvis er mer kaotiske og sårbare enn før Vesten grep inn, med svekkede statsapparater, 
uklare ansvarsforhold, lange perioder med terroristdominans og flere flyktninger og migranter. 
Dette viser ikke minst at militære tiltak uten god felles forståelse av lokale forhold og uten at man 
har tenkt nøye gjennom hvordan andre virkemidler skal fases inn for å løse konfliktene og få det 
sluttresultatet man ønsker, ikke er noen farbar vei til varig konfliktløsning og stabilisering.65

Bistand kan brukes som motivasjonsfaktor for fredelige løsninger når ekstern militær aktivitet 
trappes ned og sivile myndigheter etter hvert får kontroll. Dels ved å finansiere raske sosiale for-
bedringer og dels gjennom løfte om langsiktig innsats for gjenreising eller statsbygging. Forholdet 
mellom militær og sivil bistand er imidlertid et vanskelig tema. Diffuse grenser mellom disse områ-
dene kan skape uklarhet mht. hensikten med de respektive tiltakene, trekke motivene for bistand 
i tvil og sette bistandsarbeidere i fare. 

OECD har laget et regelverk for sine medlemsland som trekker opp grensene mellom utviklings-
bistand og militær aktivitet, hvor kortversjonen er at den første ikke kan brukes til å støtte den 
siste.66 Mange mener imidlertid at god innfasing av støttende/ motiverende bistand i slutt- og 
nedtrappingsfasen av en fredsopprettende eller fredsbevarende innsats er viktig for å konsolidere 
og bevare for sivilbefolkningen gevinster som er oppnådd i den militære fasen. Det er imidlertid 
ikke enkelt å få etablert gode militære-sivile samarbeidsrelasjoner for å oppnå dette. 

Norge har i en årrekke brukt bistand som incentiv i sine innsatser for å bidra til fred og forsoning 
mellom stridende parter i sårbare stater. Oslo-avtalen er det kanskje fremste eksempelet, på tross 
av at den senere raknet i sømmene og at bistand i dag nærmest er en hjerte- lungemaskin for 
palestinerne, og også har avfødt massiv korrupsjon. Palestina-situasjonen viser at holdningene og 
handlingene til personene som er involvert har mye å si, men også at det i lengden ikke nytter å 
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feie dyptgående motsetninger under teppet. Dersom de forhandlende partenes forslag ikke finner 
gjenklang og lar seg varig forankre i befolkningen eller dersom folk ikke får tilstrekkelig med incen-
tiver til å slutte opp om dem, risikerer man tilbakeslag. Det gikk imidlertid å få til fred i Guatemala, 
det gikk i Mosambik, det gikk i Øst-Timor og det gikk med FARC i Colombia, så selv om freden sta-
dig er skjør i disse landene er det alltid en mulighet for konstruktiv bruk av bistandspenger i slike 
tilfeller, selv om en ikke kan ha all verdens tiltro til bærekraften i selve tiltakene. 

Norges fredsinitiativ i den lange borgerkrigen i Sri Lanka lyktes ikke så bra. Norge, med en stor 
tamilsk diaspora, mente det var vår plikt å sikre at tamilene, mange av disse kristne, ikke ble utryd-
det av singaleserne. Til slutt ble balansegangen såpass vanskelig at vår innsats, tross bistanden, ble 
erklært uønsket – og megleren ble norsk utviklingsminister i stedet. En mye enklere jobb.

Norge har dessverre også andre eksempler på hybris i bruken av bistand som bidrag til fred og 
utvikling. Sør-Sudan, som var en annen utviklingsministers hjertebarn, er det klareste eksemplet, 
men Somalia er også en god kandidat.

Manglende evne til å forstå og ta konsekvensen av lokale forhold innhentet raskt det som skulle 
vært Norges store bidrag til fred og stabilisering i Afrika, etableringen av staten Sør-Sudan. «Troi-
kaen» (Norge, USA og Storbritannia) og de andre involverte høstet en seier ved å bidra til å få 
slutt på den lange og brutale borgerkrigen i Sudan mellom kristne i sør og muslimer i nord, og 
regnet deretter med at man sto foran en lengre periode med tradisjonell langsiktig bistand til 
institusjonsbygging og andre tiltak for å konsolidere den nye staten. Det burde imidlertid ikke 
ha kommet som en overraskelse at de to store etniske gruppene i sør, Dinkaer og Nuer, tradisjo-
nelle motparter i vendettaer i forbindelse med kvegtyverier og rivaler under frigjøringskrigen, ikke 
kunne la være å gripe til våpen mot hverandre igjen. Vår tro på deres gode vilje og på at oljerik-
dommen og antipatien mot Khartoum var sterkt nok lim til å holde den nye staten sammen, var 
større enn det var dekning for. Man kalkulerte heller ikke med hovedpersonenes store personlige 
ambisjoner. Enorme beløp har vært gitt i bistand til landet og statsbyggingsprosessen ble og blir 
fortsatt «gjødslet» med store bistandsmidler uten at det så langt har gitt en plaget befolkning den 
freden den fortjener.

Også i Somalia, som i virkeligheten er en motstrebende konstruksjon av seks nasjonale enheter, 
hver for seg rimelig splittet innad, har Norge brukt mye penger på å prøve å redusere sårbarheten 
og få føderasjonen til å fungere – uten å lykkes. 

I Somalia regnes over 51 prosent av befolkningen som ekstremt fattige. Transparency Interna-
tional rangerer landet som verdens aller mest korrupte. En FN-rapport i 2012 viste at 70 prosent 
av bistanden til landet, inkludert nødhjelp, blir borte. Fjerdeparten av midlene som var avsatt til 
offentlig forbruk i 2011 – nesten 100 mill. kroner – ble «absorbert» av kontorene til presidenten, 
statsministeren og parlamentspresidenten. Bistanden fortsetter likevel å strømme inn. EU ga nær 
5 mrd. kroner i bistand til landet i 2017, mens Verdensbanken i 2016 totalt hadde $414 mill. ute-
stående i billige lån til landet. Norge bevilget samme år 340 mill. kroner, hvorav 18 prosent gikk 
til næringsutvikling og handel og 44 prosent til godt styresett-tiltak, inkludert institusjonsbygging. 
Halvparten av den norske bistanden kanaliseres via NGOer og et flergiverfond administrert av 
Verdensbanken.67 
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Oversikten over resultater av den norske bistanden til Somalia på Norads hjemmesider viser at 
det er mulig å hjelpe utsatte grupper selv under så vanskelige forhold som en har i dette landet. 
Uten myndigheter med reell kontroll over sine territorier, noe verken AUs fredsstyrke AMISOM68 
eller Somalias egen hær kan garantere, nærmest regelmessige og voldsomme terrorangrep fra 
al Shabaab og uten midler til å håndheve felles lover og regler, er det imidlertid lite som sikrer 
bærekraften i dem. Dette gjelder for de norske tiltakene så vel som for de som flergiverfondet har 
etablert på nøkkelområder for utvikling i Somalia.

Deler av bistandsindustrien synes å ha stor tro på at man kan få orden på sårbare stater med 
bistandsmidler – katalytiske, næringsrettede og andre – bare man begynner med de riktige til-
takene og setter i verk andre tiltak for å løse tilgrensende utfordringer. Håpet er at man nes-
ten uansett de rådende politiske forhold, skal kunne frambringe økonomisk og sosial utvikling på 
mikro- så vel som på makroplan og gradvis bygge stabile stater fra ruinene. Det er all grunn til å 
være skeptisk. I land med dyptgående politiske eller etniske konflikter må andre virkemidler til før 
en setter inn såkalt langsiktig bistand. I en situasjon som den som f.eks. Somalia befinner seg i, 
med et styresett som fungerer dårlig, er det kanskje mer rimelig å betrakte innsatsene som nød-
hjelp og en håndsrekning til en utsatt befolkning som bare kan håpe på en bedre framtid, enn som 
bistand med mer langsiktig og stats- og samfunnsbyggende effekt.

Hvorfor velger Norge ut så vanskelige bistandsland? Svaret ligger kanskje i at vi, tro mot vår altru-
istiske solidaritets- og misjonsinstinkter, går for å hjelpe de aller fattigste og mest utsatte gruppene 
– som i dag i stor grad er befolkningen i sårbare stater. Samtidig er vi, som andre land, interessert 
i å sikre at utsatte land ikke blir arnesteder for terrorisme eller at IS-kalifatet slår rot der. Inten-
sjonene er nok gode, men bistandsoptimismen har et svakt fundament og troen på at prosjektet 
«stabilisering av sårbare stater» skal lykkes ved hjelp av langsiktig statsbyggende bistand, som 
fungerer dårlig nok i fredelige land, er neppe berettiget. 

Bistandsindustrien 

Det kan stilles spørsmål ved i hvilken grad bistand bidrar til en økonomisk og på andre måter bære-
kraftig framtid for folk i utviklingsland, men det er neppe tvil om at den kommer ganske mange 
andre til gode. For bistand er også et levebrød. Eliter som beriker seg har vært nevnt, men i tillegg 
finansierer bistanden et formidabelt apparat av feltarbeidere, logistikere, ideologer, tjenesteyt-
ere, vareprodusenter, politikere og forskere. 

Det dreier seg om store penger. Klubben av rike giverland som består av OECD/DACs 30 medlems-
land er hovedleverandør av det meste av verdens offisielle utviklingshjelp – rundt 140 milliarder 
dollar i 2016. I tillegg kommer mye midler fra arabiske land og fra Kina og andre som ikke følger 
kriteriene for ODA-bistand, samt innsamlede midler fra private frivillige og veldedige organisasjo-
ner. Ca. 70 prosent av ODA-midlene fordeles gjennom giverlandenes egne bistandsorganisasjoner, 
utviklingsdepartementer, NGOer og stiftelser. De resterende 30 prosentene kanaliseres hovedsa-
kelig via multilaterale kanaler, dvs. utviklingsbankene, EU og FN-systemet. 

Mange NGOer får en stor del av sine midler gjennom innsats fra medlemmer og fra innsamlede 
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midler. Statlig støtte er imidlertid, i hvert fall i europeiske land, en uunnværlig del av det økono-
miske grunnlaget deres. NGOer, fond og andre hjelpeorganisasjoner må derfor sikre seg at deres 
andel av pengene ikke reduseres. De investerer tungt i PR og lobbyvirksomhet og er synlige i media 
for å vise både politikere og allmennheten at de dekker et behov på sine spesialfelt, supplerer stat-
lig bistand og oppnår resultater som kan endre skjebnen til fattige mennesker. Lobbyarbeidet blir 
delvis betalt av offentlige midler.  

Det dreier seg også om mange mennesker. Tar vi Sveriges SIDA, som i 2017 hadde 782 ansatte og 
et budsjett på 4,2 milliarder dollar, som representant for de offentlige giverne, tilsier en konser-
vativ beregning basert på budsjettene i 2015, da bistanden fra OECD-landene var ca. 134 mrd. 
dollar, at det er minst 25 000 bistandsbyråkrater ansatt direkte av de 30 DAC-landene.69 I tillegg 
kommer ca. 10 000 i Verdensbanken pluss om lag 7000 ansatte i de regionale utviklingsbankene. 
I 2015 hadde de største av FNs utviklingsrettede fond og andre organer rundt 30 000 ansatte i 
sine hovedkontorer i rike land, pluss et stort antall feltarbeidere, foruten at en rekke av de 40 000 
ansatte i FN-sekretariats-funksjoner også arbeider med utviklingsrelaterte oppgaver. UNDP har 
alene kontorer i mer enn 170 land hvor de sysselsetter om lag 6400 personer i administrative og 
tekniske stillinger i tillegg til ca. 7000 frivillige.70 

NGO-sektoren har enda flere ansatte. Oxfam71 sysselsetter i dag 6200 mennesker. The Bill and 
Melinda Gates Foundation72 oppgir at ca. 1.400 personer jobber direkte for dem. Inkluderer man 
globale frivillige organisasjoner og nettverk som den kristne Actalliance der bl.a. Kirkens Nødhjelp 
er med og som har nesten 150 medlemsorganisasjoner, Redd Barna, SOS Barnebyer, Care, Caritas 
osv. og legger til BRAC i Bangladesh med sine 110.000 ansatte, samt de mellom 1 og 2 millioner 
NGOene man finner i India, tilsier et grovt, men antakelig konservativt anslag at mer enn en million 
mennesker er direkte sysselsatt i denne bransjen. I tillegg kommer alle de i mottakerlandenes for-
valtning sentralt og lokalt som håndterer bistandsstrømmene og arbeider med hjelpeprosjekter. 
Så er det de utenlandske lang- og korttidskonsulentene fra alle fagområder som flyr inn og ut av 
de fattige landene for å gi råd og tjenester til departementer, fagetater og bedrifter. Et stort antall 
mennesker innen f.eks. Røde kors, Norsk folkehjelp m.fl.73 arbeider dessuten med humanitære og 
nødhjelpspregete oppgaver som ikke er spesielt rettet mot langsiktig fattigdomsreduksjon, men 
som også er finansiert over bistandsbudsjettene. 

Bistandsindustrien er en storforbruker av innsatsvarer. Selskaper i nord leverer firhjulstrekkere og 
lastebiler, gjødsel, tungt maskineri, kommunikasjonsutstyr, utstyr for energiproduksjon, forsynin-
ger til eksperter, nødhjelp og transport til sjøs og i luften. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor 
mange i privat sektor som får sitt utkomme fra dette markedet eller hvor stor omsetningen er, 
men antall leverandører er betydelig - fra de som skrur samme biler hos Toyota til solcellearbei-
dere hos General Electric og ansatte på traktorfabrikkene i Valtra i Finland. Hvis hjelpeorganisasjo-
nene sliter ned sine Land Cruisere i løpet av en fireårsperiode og kjøper nye, blir det både penger 
og arbeidsplasser av det. Det samme blir det av salg av Mercedeser, fly og helikoptre til de øvre 
politiske sjiktene i utviklingslandene, som i noen grad også finansieres av bistandspenger. For ikke 
å snakke om transportkostnadene for materiell og personer. 

Det ville uten tvil bety tap av levebrødet for både bistandsarbeidere og mange andre dersom 
ansvarlige politikere virkelig begynte å tvile på at hovedeffekten av alt arbeidet som legges ned i 



29

C i v i t a - n o t a t  n r . 6  2 0 1 8

denne sektoren ikke er at de fattigste i Afrika sør for Sahara får det varig bedre, men at det heller 
er en garanti for at kleptokrater og livstidsdespoter med antikverte holdninger kan holde seg ved 
makten, for uten at bistandsnæringen kan holde hjulene i gang. Fra tid til annen, når det dukker 
opp slike angrep på grunnlaget for bistanden,74 slår derfor bistandens voktere, utviklingsminis-
tre, byråkrater og forskere hardt tilbake med dokumentasjon på at bistanden nettopp gir varige 
bedringer i de fattiges liv og fremmer økonomisk utvikling. Slik argumentasjon er ikke sjelden 
forankret i statistikk med hovedvekt på den positive siden av fortellingen og med medievennlige 
anekdoter om vellykkede tiltak på felter som er viktige for sosial framgang, særlig utdanning og 
helse. Dokumenterbare resultater om varig og økonomisk bærekraftig vekst på nasjonalt nivå er 
det mindre av, siden situasjonen i svært mange afrikanske land fremdeles er slik som beskrevet i 
kapittel 3 foran.

Foreløpig er det bistandspenger nok til å drive dette enorme apparatet. 

Giverorganisasjonene må imidlertid bruke opp sine budsjetter hvert år for å demonstrere at de 
møter det store behovet for hjelp i verden – og for unngå budsjettkutt det følgende året. I de fleste 
giverland er det nok av alternative offentlige oppgaver som trenger penger. Norske bistandsbyrå-
krater jobber derfor hardt for å nå målet om å betale ut den vel 1 prosent av BNI som Stortinget 
har vedtatt og samtidig sikre at pengene blir brukt på en måte som Riksrevisjonen kan akseptere. 
Siden bemanningen stadig kuttes, er ikke dette bare enkelt og presset for å forvalte disse enorme 
beløpene har gjort at stadig mer av pengene og arbeidet er blitt overlatt til FN-systemet, utvi-
klingsbankene og NGOene. Hvordan dette vil slå ut mht. langsiktige resultater gjenstår å se. Det 
er i alle fall positivt at mottakerlandene får færre givere å forholde seg til. I mellomtiden publise-
rer Norad og andre bistandsorganisasjoner sine årlige resultatrapporter om vellykkede innsatser 
rundt om i verden. Spørsmålet om norsk og annen bistand bidrar til generell og varig økonomisk 
og sosial framgang der den havner, er ikke tema for disse rapportene.

Det faktum at utviklingen i Afrika ligger så langt etter resten av verden gjør bistand og utvikling til 
et interessant arbeidsfelt for tenketanker, planleggere og forskere. Hvert år arrangeres det et stort 
antall konferanser og møter om ulike aspekter ved utviklingsgåten. Bistandens fremste eksperter 
fra universiteter, tankesmier, og bistandsorganisasjoner drar fra det ene seminaret til det neste 
for å presentere sine løsningsforslag og idéer om hvordan utviklingslandene skal bringes ut av sin 
elendighet. Bilaterale givere, FN-systemet, OECD og Verdensbanken er store sponsorer av slike 
konferanser, som stort sett holdes i Europa og USA. Deltakerne er hovedsakelig forskere og byrå-
krater fra nord. Det finnes gode forskningsmiljøer og tenketanker i Sør-Asia og Afrika også, men 
disse er på langt nær så innflytelsesrike som deres velfinansierte kolleger fra USA og Europa. Deres 
deltakelse i slike konferanser begrenser seg ofte til at en og annen representant fra disse miljøene 
eller fra administrasjon eller næringsliv i utviklingsland, inviteres som paneldeltaker eller keynote-
speaker. Det er dyrt å invitere mange deltakere fra sør og det er også dyrt å arrangere konferanser 
i utviklingsland. Det å delta i denne europeisk-amerikanske konferansekarusellen, hvor man i stor 
grad diskuterer løsninger på utviklingslands problemer med liten deltakelse fra landene selv, er 
likevel en underlig opplevelse. 

For folk i utviklingsland må det også fortone seg som underlig at man i forskningsmiljøene og i 
bistandsdepartementene i nord ser ut til å mene at det er vi, nordboerne, som sitter med både 
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det beste intellektuelle grunnlaget for og pengene til å løse deres utfordringer.75 Indirekte demon-
strerer kanskje denne omfattende forsknings- og tenketankvirksomheten her i nord en implisitt 
om enn ubevisst nedlatende holdning blant akademia, bistandspraktikere og politikere overfor 
samarbeidslandene; at man egentlig ikke regner med å kunne lære så mye nyttig av forskerne der. 
Kolonitiden har nok ikke helt sluppet taket i oss. 

Denne nord-sentrismen betyr antakelig et stort tap når det gjelder å finne fram til realistiske løs-
ninger på utfordringene. Forslagene fra forskere i nord framtrer ofte «sterile» i den forstand at 
det ofte virker som om de ikke problematiserer utfordringer knyttet til å sette dem ut i livet. Om 
det i det hele tatt nevnes, forutsettes det gjerne at iverksettelsen skjer i dialog og samarbeid med 
ledere i utviklingsland, uten tanke for at mange av disse ville se sin stilling truet om de fullt ut 
fulgte rådene de fikk. Å få denne typen motforestillinger fra sør inn i diskusjonene på internasjo-
nale konferanser i mye større grad enn i dag, ville kunne bidratt til å få filtrert ut helt urealistiske 
forslag og gjøre forskningen og ideproduksjonen mer innrettet mot å finne realistiske måter å 
påvirke holdninger og endre maktrelasjoner, samt finne egnede tiltak for å stanse maktmisbruk 
og korrupsjon. Det ville kreve at en brukte mer midler på oppdrag og forskningsstøtte til tenke-
tanker og universiteter i samarbeidslandene og sørget for at akademikere og representanter fra 
tenketanker i disse landene i større grad enn i dag får være med på å bestemme agendaene for 
debattene og blir minst like tallrike på konferansene som de fra nord. Hvordan politikerne i sør 
ville reagere på å bli hovedobjekt for slik forskning er et annet spørsmål, men det ville uansett 
bringe vanskelige dilemmaer bedre fram i lyset.

Bistandsindustrien, med sine store ressurser i form av kunnskapstilfang og penger, med sine ideo-
logier og myter og innebyggede tro på og aksept for at bistand før eller senere vil gi langsiktig 
økonomisk utvikling for utviklingslandene, fortoner seg som et slags selvbekreftende og selvbe-
varende system. Det er grunn til å tro at systemet vil vokse og trives så lenge det kan overbevise 
politikere og allmennheten om at det har rett, og så lenge ressursene de legitimerer eksistensen 
av kan brukes til vestlige politikeres mange formål. Ikke minst fordi denne industrien represente-
rer en så overveldende mengde kunnskap, ekspertise og rotfestede interesser at den vil og kan slå 
tilbake nærmest ethvert angrep på bistanden. 

Det hjelper også på bistandsindustriens overlevelse at verden blir stadig mer komplisert. Da klima-
utfordringene meldte seg med full tyngde for ca. 20 år siden startet arbeidet med å finne bistands-
relaterte løsninger uten at andre mål måtte tapes av syne. Dette krevde betydelig forskning og 
analysearbeid. Vedtaket av FNs bærekraftsmål krever i tillegg mange ganger mer kompliserte 
avveininger av globale hensyn mot hverandre og i forhold til de tidligere enerådende målene om 
vekst og fattigdomsreduksjon. Bistandsindustrien er allerede godt i gang med å utforske hvordan 
bærekraftsmålene henger sammen, understøtter hverandre og hvilke globale og lokale tiltak som 
må settes i verk for å lykkes med å realisere dem. 

Bærekraftsmålene gir imidlertid også oversikt over de krefter som driver utviklingen på ulike 
områder globalt og nasjonalt og aktørene innen bistandsindustrien vet godt at bistand ikke kan 
løse alle disse utfordringene. De kan imidlertid stadig argumentere for at bistand på forskjellige 
måter er en helt nødvendig katalysator for å lykkes med å nå de fleste av de 17 målene og vise 
hvordan og på den måten markerer de sin stilling som nøkkelaktør i SDG-sammenheng. Det å 
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gjøre seg til en relevant aktør mht. å analysere stadig nye og mer kompliserte oppgaver og levere 
forsøksvise løsninger på dem, bidrar til å holde liv i den langsiktige utviklingsutopien om at man 
før eller senere vil finne den ultimate kombinasjonen av løsninger som vil forløse utviklingen mot 
økonomisk vekst, sosial velferd og utryddelse av fattigdommen i verden. 

Bærekraftsmål nr. 16 setter fingeren på det mange mener kanskje er de viktigste utfordringene for 
fattige land i dag, styresett, korrupsjon og konflikt. Dette er kanskje det blant de mange målene 
som det er det vanskeligst å nå med bistandsingeniørkunst, tross alt det personell og alle pengene 
bistandsindustrien rår over. Håpet om at alt vil gå seg til i det lange løp er antakelig nettopp bare 
et fromt håp så lenge korrupte despoter i samarbeidslandene greier å holde seg ved makten og gir 
opphav til nye konflikter. Inntil bistandsindustrien virkelig kommer opp med realistiske bidrag til 
politisk samfunnsendring, så er det vel i dette perspektivet i realiteten nødhjelp og kostbar ekspe-
rimentering med egne ideer vi driver med.

Eierskap

Mot slutten av 1990-tallet ble det stadig klarere for giversamfunnet at streng kondisjonalitet, dvs. 
betingelser knyttet til bistanden, for å sikre at pengene gikk til de formålene de var tiltenkt, ikke 
ga de resultatene man forventet. Det var økende enighet om at mottakerlandene i for stor grad 
ble presset til å akseptere givernes definisjon av problemene og forslag til hvordan de skulle løses. 
Iverksettelsen av tiltakene man var enig om ble halvhjertet selv om pengene som fulgte med var 
velkomne. Man mente å se en økende «klientifisering» av mottakerlandene og økt avhengighet av 
bistand, både økonomisk og mht. problemdefinisjoner og –løsninger. Giverne tok mer og mer over 
og mottakernes ansvar for egen framtid ble stadig mindre tydelig. 

Verdensbanken tok opp eierskapsutfordringen i sitt giverforum «Special Program of Assistance 
to Africa», SPA, på slutten av 90-tallet, hvor budsjettstøtte og mottakerstyrte fattigdomsstra-
tegier ble viktige tema. Med OECD i spissen ble «bistandseffektivitet» emne for en konferanse 
i Roma i 2003 hvor en rekke utviklingsland var til stede.76 Der var det stor enighet om at man 
måtte satse mer på å «fostre eierskap» i mottakerlandene. Man ble i begge fora enige om at 
giverlandene skulle trekke seg et par skritt tilbake fra innblanding i hvordan mottakerne løser 
sine utviklingsoppgaver og oppnådde resultater, gi råd bare når de ble spurt og ellers finansiere 
budsjettene. Giverne skulle opptre mest mulig samlet, erstatte sine utallige givermøter med 
fellesmøter og akseptere felles rapporter. Det var forventet at dette ville gi en stor effektivise-
ringsgevinst både på mottaker- og giversiden. Utformingen av utviklingsstrategier og budsjetter 
skulle overlates til mottakerlandene. 

Mange givere likte imidlertid ikke denne dreiningen, selv om de så at det gamle kondisjonalitets-
sporet ikke virket. Noen var skeptiske fordi deres bistand i stor grad besto av å gi hjelp i form av 
egne produkter (f.eks. Danmark, Finland og Italia). Noen hadde liten tiltro til mottakernes gode 
vilje og mente budsjettstøtte ville gi større anledning til underslag og korrupsjon. Enkelte givere, 
som f.eks. Norge og Sverige, var villige til å gå helt inn for forsøket og gi generell budsjettstøtte til 
enkelte land med gode planprosesser og budsjettkontroll, mens andre konsentrerte seg om å gi 
budsjettstøtte til enkeltsektorer, f.eks. helse eller utdanning. Noen var også av ulike grunner for-
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hindret fra å delta, som USA, hvor kongressen har stor innflytelse over selv små bevilgninger og er 
sterkt prosjektorientert.

Mottakerlandene likte tanken om å bli kvitt detaljføringene på bistanden, selv om enkelte myndig-
hetspersoner med økonomisk fordel av et fragmentert giversamfunn sikkert hadde betenkelighe-
ter. Det ble nå gjort anstrengelser for å få fattige land til på egen hånd å lage troverdige strategier 
for fattigdomsbekjempelse og ta ansvar for å gjennomføre dem. Det ble imidlertid snart klart at 
det var alt for krevende for fattige land med svak administrasjon å lage en helhetlig langsiktig 
utviklingsstrategi med formulering av realistiske mål, identifisering av nøkkelområder for vekst og 
utvikling, planlegging av relevante tiltak, samsvar mellom den langsiktige utviklingsmodellen og 
de årlige budsjettene og å levere gode regnskaper. Etter noen haltende forsøk måtte Verdensban-
ken og IMF inn med rådgivning og støtte. De «Policy Reduction Strategy Papers» (PRSP) som etter 
hvert ble utarbeidet hadde da også alle kjennetegn på å være skrevet i Washington DC. Eierskapet 
besto i praksis av at giverlandenes myndigheter bisto med å sette opp prioriterte områder, også 
etter råd fra banken, og var enig i konklusjonene. Gulroten var at mange land fikk ekstra gjeldslette 
gjennom IMF og Verdensbankens HIPC-ordning.77 For å understreke at dette var nasjonale planer, 
fikk de navn med et mer lokalt preg.

Giverne var klar over at prosessen med å etablere eierskap ikke var noen suksess, men mente likevel 
at dette var en reform som kunne lede fram mot reelle nasjonale fattigdomsstrategier og ditto bud-
sjetter, bare kapasiteten til å lage dem kom på plass. Noen mente imidlertid at de samtidig burde 
avhjelpe det demokratiske underskuddet i mange land hvor parlamentene hadde lite makt, slik at 
folket selv fikk eierskap til utviklingsplanene. I enkelte land ble det derfor fra giverhold insistert på 
å holde konferanser rundt om i landet med deltakelse fra NGOer, lokale representanter og folk flest 
hvor utviklingsplanene ble drøftet. Resultatet var at man i stedet for en prosess med mindre innblan-
ding i et lands indre selvstyre og styrking av administrasjonen, satte i gang en hvor giversamfunnet 
igjen tok styringen og demonstrerte sin manglende tillit til nasjonale demokratiske prosesser ved – 
om enn ubevisst – å prøve å påtvinge landene mer populistiske beslutningsprosesser.

Kapasiteten til å lage planene etter givernes høye krav kom heller ikke på plass senere og etter 
hvert vokste misnøyen med at systemet med budsjettstøtte bl.a. ga liten mulighet for å sjekke kon-
krete resultater av bistandsinnsatsen. I prinsippet skulle resultatene spesifiseres i utviklingsplaner 
og komme til syne i statsregnskapet på makro- og sektornivå. Det var imidlertid notorisk vanskelig 
å få et klart bilde av hva pengene på budsjettet faktisk var brukt til. Reviderte statsregnskaper var 
ofte flere år på etterskudd i mange land og dermed verdiløse som rapporter for bruk av bistand. 
Resultater i form av både umiddelbare og mer langsiktige virkninger av bistand er ofte vanskelige å 
spore og med budsjettstøtte er det heller ikke mulig å skille det som oppnås med én givers bistand 
fra det som betales med andre penger. Givere med parlamenter og borgere som var vant med at 
bistand finansierer tiltak som gir konkrete resultater i form av en helsestasjon eller en skole med 
en giverplakett eller flagg ved inngangsdøren, hadde de største betenkelighetene. 

Lite tydet på at omleggingen til mottakereide strategier og planer førte til noen forbedring når det 
gjaldt resultatene av bistanden, og det var også uklart hvordan forbedringene skulle måles. Den 
økte følelsen av eierskap som skulle forløse varige vekstfremmende impulser i økonomien, bedre 
styresettsituasjonen og redusere forekomsten av korrupsjon så man lite til. 
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I dag er de fleste giverland mer eller mindre tilbake der man startet, med å finansiere programmer 
og tiltak og se på resultatene av disse. Budsjettstøtte eksisterer fremdeles hos enkelte givere, først 
og fremst i sektorvarianten, støttet av givere som Sverige, EU, Norge og noen til, men den store 
offensiven med «gulrotfasen» som skulle «fostre eierskap» gjennom budsjettstøtte som skulle 
avløse «piskefasen» med hard kondisjonalitet (som for øvrig fortsatt praktiseres av IMF), er stort 
sett over. Verdensbanken og IMF krever stadig PRSP-er for å gi HIPC-støtte og mange givere for-
utsetter også at landene har slike planer og avtaler med Verdensbanken og IMF for å gi bistand. 

Forsøket på å «fostre eierskap» gjennom å gi mottakerlandene større valgfrihet mht. hvilke tiltak 
de setter i verk for å oppnå resultater, samtidig som en krever innføring av plansystemer helt 
på grensen av det mulige (PRSP), ble ikke særlig vellykket. Det samme gjelder den såkalte Paris-
agendaen, som i noen grad har medført økt byråkrati gjennom detaljert rapportering på tiltaksni-
vå.78 I ettertidens lys er det for øvrig noe underlig ved tanken på at man i Vesten skulle finne det 
nødvendig å tvinge eller motivere noen til å ta ansvar for sin egen fremtid, og at ledere i afrikanske 
land dessuten ikke skulle forstå hvordan dette skal gjøres. Forklaringen er kanskje at det ikke er 
bevisst nedlatende holdninger som ligger bak, men heller at dette er enda et eksempel på feilslått 
sofistikert sosial ingeniørkunst fra giverlandenes side. 

Samstemt politikk 

Det er få i bistandsbransjen som i dag tror at bistand alene kan skape utvikling. De fleste som 
mener bistand likevel bidrar til positive endringer, sier samtidig at både nasjonale og interna-
sjonale rammebetingelser spiller en avgjørende rolle. Én viktig grunn til at man ikke får det fulle 
utbyttet av bistand, mener mange, er at rike lands politikk på andre områder enn bistand legger 
hindringer i veien for utvikling, f.eks. gjennom handelsrestriksjoner. Sett fra et utviklingspolitisk 
perspektiv er det derfor ønskelig å samstemme øvrig politikk i rike land79 med utviklingspolitikken, 
så den hjemlige politikken ikke virker negativt inn på det som en prøver å få til med bistand. 

Det er mange tenketanker og analytikere som arbeider med denne problematikken. Center for 
Global Development gir i sin årlige «Commitment to Development Index»80 (CDIndeksen) OECD-
landene karakterer for den politikken de fører på områder som er viktige for fattige lands øko-
nomiske og sosiale vekstvilkår. Foruten bistand, som bedømmes utfra kvalitet og mengde, har 
indeksen seks andre komponenter: Migrasjon, hvor det teller positivt å gi studenter fra fattige 
land tilgang til utdannelse i rike land og at migranter tas godt imot og kan sende penger til hjem-
landet uten store kostnader. Teknologi, hvor satsing på innovativ teknologi og begrensninger på 
utnyttelse av f.eks. viktige patenter på medisiner er viktig. Sikkerhet, hvor avståelse av våpensalg 
til fattige og udemokratiske regimer og bidrag til sikkerhetstiltak og fredsskaping teller. Handel, 
hvor lave tariffer og gunstige kvoter, få subsidier til egne konkurrerende varer, bidrag til handel 
med tjenester og redusert byråkrati vurderes positivt. Klima og miljø, hvor bærekraftig politikk for 
klima, fiskerier, biodiversitet og økosystemer er til fordel for fattige land. Finans, hvor transparens 
i finanssektoren samt incentiver til investeringer i fattige land gir plusspoeng. Denne indeksen er 
ikke noe stringent vitenskapelig arbeid, men er velansett fordi den tilbyr en god sammenligning av 
politikken i ulike land.
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OECDs nettverk for ”Policy Coherence for Sustainable Development” (PCSD-nettverket) drøfter 
mulighetene for å bedre medlemmenes politikk på tilsvarende områder. De fleste OECD-land samt 
representanter fra internasjonale finansinstitusjoner deltar der og forskere, tenketanker og NGOer 
er hyppige gjester. OECDs stab på dette feltet produserer idenotater og veiledninger for hvordan 
medlemslandene bør organisere samstemtarbeidet. Ett av forslagene fra OECD er at regjeringer 
bør opprette enheter som kan identifisere, vurdere og gi anbefalinger om politikkområder der 
man kan føre en mer fleksibel politikk i forhold til fattige land, og så sikre at prioriteringene følges 
opp. 

Norge har ingen slik enhet, men UD lager på vegne av Regjeringen en årlig rapport til Stortinget 
om hvordan norsk politikk på ulike områder utenom bistand, fremmer utvikling. Regjeringene og 
NGOer i mange andre land gjør tilsvarende. Noen land har personell som steller utelukkende med 
samstemthet, underlagt ett eller annet departement, men sjelden med et så bredt mandat som 
det OECD anbefaler. Det er flere grunner til at det ikke skjer.81 Én er at en selvstendig enhet med 
samstemthet som eneste oppdrag vil kunne skape en offentlig debatt som berører tålegrensene 
til viktige hjemlige næringer. I Norge gjelder dette spesielt den sårbare landbruksnæringen. En 
annen grunn kan være at det i dag finnes globale utfordringer som betraktes som minst like viktige 
som fattige utviklingslands spesialinteresser og som må imøtekommes for at ikke alle menneskers 
livsvilkår – også de som bor i fattige utviklingsland – skal forringes dramatisk. CDIndeksen fokuse-
rer spesielt på felter hvor fattige land sliter. Noen av dem er imidlertid samtidig politikkområder 
som gjelder vitale globale fellesgoder som alle land har interesse av å styrke. 

Fokuset på dette bredere utviklingsaspektet er blitt enda tydeligere etter at de nye bærekrafts-
målene kom. Det er ikke slik at bærekraftsmålene nedprioriterer fattige lands og menneskers tarv. 
Disse står fremdeles i sentrum, slik de gjorde i MDG-ene, men i SDG-universet demonstreres det 
viktige poenget med globale fellesgoder; at de er grenseoverskridende og at ett land ikke får min-
dre av dem dersom andre får mer. Flere av bærekraftsmålene er minst like viktige for planetens 
overlevelse som for at fattigdommen utryddes innen 2030. I den hjemlige debatten kan imidlertid 
tilsynelatende motsetninger mellom globale og nasjonale prioriter og mellom kortsiktige og lang-
siktige mål skape konkurranse om hvilke politikkområder som skal ha forrang i en samstemmings-
prosess: Utvikling, sikkerhet, miljø, handel osv. I en avveining er det ikke gitt at handel med eller 
teknologioverføring til utviklingsland vil trumfe miljø- og klimahensyn, migrasjonspolitikken eller 
sikkerhetspolitikken. 

Diskusjonen om samstemt politikk i OECD og andre organer har vært svært teknisk preget. Den 
har vært konsentrert om hvilke organisatoriske tiltak som bør iverksettes i rike land for å få bedre 
koherens, hvordan man bør arbeide og hvilke politikkområder man bør vektlegge, mens det poli-
tiske aspektet; at dette dreier seg om avveining av sterke partsinteresser i giverlandene både på 
regjeringsnivå og ellers i samfunnet, har vært ignorert. Det har vært lagt større vekt på analy-
ser, forslag til organisering og informasjon enn på å drøfte hvordan man skal forholde seg til at 
politiske beslutninger er interessebaserte og oftere et resultat av pragmatiske kompromisser enn 
av de optimale løsningene som faglige analyser som regel indikerer. Anbefalinger om samstemt 
politikk til land som f.eks. Norge har manglet gode råd om hvordan en driver slik politikk i en prak-
tisk politisk hverdag med tydelige interessemotsetninger på visse områder. De har vært av rent 
teknisk-faglig karakter og har derfor vært til liten nytte.
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I Norge lager Kirkens nødhjelp en egen rapport hvor den norske regjeringens politikk på ulike 
områder bedømmes kritisk. KN er mest opptatt av utviklingslandenes ve og vel og gir som forven-
tet regjeringen mindre gode karakterer for sin politikk på strategiske områder enn regjeringen selv 
gjør. De krever også, med støtte fra store deler av sivilsamfunnet, at det opprettes en samstemten-
het på regjeringsnivå som skal gi klare råd som gagner utviklingsland. De berører ikke dilemmaet 
med at ingen regjering, uansett hva den enkelte statsråd måtte mene om de andres politikk, vil 
legge opp til sterk kritikk av seg selv i Stortinget, og at rådene fra en regjeringsbasert enhet derfor 
nærmest med nødvendighet må bli like tannløs som dagens samstemtrapporter i budsjettpro-
posisjonene. KN og andre NGOer drøfter heller ikke muligheten for at det dersom regjeringen 
bestemte seg for å opprette en slik enhet, kunne bli konkurranse mellom departementene om 
hvilket politikkområde som bør være navet i samstemtpolitikken. Det er ikke sikkert at utviklings-
politikken ville bli vinneren, og – i lys av bærekraftsmålene – at den burde bli det. 

Dersom det sivile samfunnet vil ha et organ med en reelt kritisk rolle, må de antakelig ta styringen 
selv, enten ved å få regjeringen til å oppnevne et rådgivende utvalg fra NGOer og forskere med 
mandat til å være pådrivere, eller så må NGOene selv opprette et slikt utvalg. 

En pussighet ved den norske samstemtdebatten er at kravene fra mange av NGOene om mer sam-
stemt politikk for utvikling står i motstrid til andre viktige posisjoner de samme NGOene inntar. 
Det gjelder f.eks. miljøkravet om kortreist mat som taler mot å unnta handel med matvarer fra 
listen med samstemt-tiltak. Argumentasjonen er at kortreist mat er det beste for globalt klima 
og miljø. Dessuten sulter folk i fattige land på grunn av landgrabbing til store farmer, hugging av 
regnskog, gruvedrift og fordi markedskreftene tvinger dem til å selge sin avling for å kjøpe andre 
produkter de trenger. Fra enkelte hold kreves det derfor at vi ikke understøtter dette systemet 
med å importere mat de fattige i disse landene trenger selv. 

Poenget med at fattige land i Afrika SFS sårt trenger de arbeidsplassene de kan få om de skal 
kunne brødfø sin befolkning, poenget med at de trenger de eksportinntektene de kan få om folk 
skal få nyte godt av annet enn landets egne produkter, f.eks. kjøpe seg radio, kokeplate eller mobil-
telefon, og poenget med at landbruksvarer foreløpig er så å si den eneste typen produkter de har 
å selge, er fraværende. At denne argumentasjonen går som hånd i hanske med norsk landbruks-
politikk og selvbergingsideologi blir også underslått. Konsekvensen, dersom en slik politikk ble 
allment akseptert, ville være at fattige utviklingsland og bønder i sør ikke ville få solgt varene sine 
av hensyn til velferden til norske, sveitsiske eller japanske bønder. Når det gjelder kortreist mats 
fortrinn mht. global oppvarming, kan det for øvrig sikkert stilles spørsmål ved hva som gir størst 
klimagassutslipp av en flylast med tomater fra Kenya og samme mengde tomater dyrket i drivhus 
midtvinters i Rogaland.82

I diskusjonene om samstemt politikk har ikke politikken som føres i de fattige landene selv hatt 
noen stor plass. Som for bistand vil holdninger og personlige interesser hos de som styrer være 
avgjørende for hvilke endringer som kan oppnås. Der hvor myndighetene legger hindringer i veien 
for utvikling av både næringsliv og sosialt liv, kan neppe bedre handelsbetingelser, bedre tilgang 
til kunnskaper eller en bedre sikkerhetssituasjon bidra til at den økonomiske utviklingen skyter 
fart. Likevel kan slike endringer i andre lands politikk gjøre livet noe enklere for folk flest og for 
næringslivet. 
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Bærekraftsmålene setter klart søkelys på faktorer som påvirker lands utvikling og folks velferd og 
viser ikke minst viktige sammenhenger mellom slike faktorer og hvor avhengige ulike land er av 
at alle tar grep for å bedre egne og felles levevilkår. De har vist hvor viktig samstemt politikk er på 
alle områder for å få en god felles framtid. De setter også søkelys på nasjonale utviklingshindrende 
faktorer i mye større grad enn det har vært gjort tidligere. Om arbeidet med bærekraftsmålene 
virkelig skulle føre til reformer i viktige lands politikk for klima, korrupsjon, styresett, sikkerhet, 
handel og andre globale og lokale fellesgoder, så vil en slik global optimaliserende tilnærming 
antakelig gagne fattige land minst like bra som om kravet fortsatt var enda mer bistand til de fat-
tigste og samstemt politikk kun i forhold til deres interesser.

Avslutning

Innledningsvis formulerte jeg noen påstander som ofte fremsettes om bistand og som jeg mener 
forenkler virkeligheten og derfor trenger å korrigeres noe. Her er en oppsummering av vurderin-
gene fra notatet:

Bistand vil neppe være avgjørende mht. å utrydde fattigdommen i verden innen 2030
Det er lite som tyder på at bistand har spilt noen nøkkelrolle i den store reduksjonen av verdens 
fattigdom vi har sett de siste 35–40 årene, og det er heller ingen grunn til å forvente at den skal 
gjøre det i fremtiden. Hovedfaktoren bak fattigdomsreduksjonen fram til 2015 ser ut til å ha vært 
det sterke ønsket Kinas ledere hadde om å gjøre landet til en økonomisk og politisk stormakt. 
Dette lyktes de med og som biprodukt ble landet en hovedbidragsyter mht. å halvere andelen 
ekstremt fattige i verden. Andre land kan komme til å kopiere Kinas suksess, men mer bistand til 
fattige land i Afrika SFS vil av mange grunner neppe utløse et tilsvarende mirakel.

Bistand bidrar ikke til økonomisk vekst på noen praktisk meningsfull måte.
Det er ikke belegg i fagøkonomisk litteratur for å hevde at bistand skaper økonomisk vekst. Noen 
forskere mener å kunne påvise positiv korrelasjon mellom bistand og økonomisk vekst i perioder, 
særlig om spesifikke betingelser er til stede. Ser man imidlertid nøkternt på levekårene i de lan-
dene i Afrika Sør for Sahara som har fått mest bistand de siste 50 årene, er det vanskelig å få øye 
på noen slik effekt. Landene i regionen er fremdeles blant verdens fattigste og for befolkningene 
der som stadig lever i stor fattigdom, må forskernes forsikring om positiv sammenheng mellom 
bistand og økonomisk vekst fortone seg ganske uinteressant. 

Man skal ikke vente at bistand utløser impulser og investeringskapital som vil gi varig 
økonomisk vekst og utvikling.
Bruk av bistand for å subsidiere startfasen av næringsutviklingstiltak er gammelt nytt og begrepet 
«katalytisk bistand», som antyder at vi nå endelig har funnet ut hvordan private investeringer 
skal utløses i stor stil, er et røykteppe. I de fleste land er dimensjonene på det arbeidet utviklings-
finansinstitusjonene driver, så vel som gevinstene fra det, små i forhold til behovene. En rekke 
norske foretak som ser langsiktige lønnsomme muligheter i utviklingsland investerer uten offent-
lige subsidier.
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Bistand kan verken direkte eller indirekte skape jobber i et omfang eller tempo som gjør at 
fattig ungdom i Afrika SFS får arbeid, ikke blir kriminelle, terrorister eller emigrerer. 
Bistandsfinansierte foretak gir arbeidsplasser – som alle andre. Med den store befolkningsøknin-
gen og den økte andelen unge i fattige land i Afrika SFS som kommer de nærmeste tiårene og med 
de endringene i produksjonsteknologi som er på vei, er det imidlertid vanskelig å se at bistand kan 
gjøre mye fra eller til. I tillegg kommer svært ufordelaktige rammebetingelser i mange utviklings-
land for at nye bedrifter skal etableres, vokse og gi flere arbeidsplasser.

Tidligere tiders forsøk på å sentralplanlegge et arbeidsintensivt og såkalt teknologisk tilpasset 
næringsliv etter landets og befolkningens antatte behov og å finansiere implementeringen med 
bistand, har ikke vært vellykket noe sted. Det å i tillegg tilrettelegge kanskje millioner av slike 
arbeidsplasser i Afrika SFS spesielt for ungdom, noe vi ikke engang greier i Europa, virker fullsten-
dig utopisk.

Uten mer fordelaktige internasjonale handelsbetingelser for de produktene utviklingsland har for-
trinn i å produsere, er det vanskelig å se at man kan unngå stor arbeidsløshet i Afrika SFS. 

Bistand kan bidra til å styrke forvaltningssystemer og til å heve kompetansen i institusjoner 
som skal drive kontrollvirksomhet, bekjempe korrupsjon og levere tjenester. Bistand kan ikke 
garantere at makthaverne lar institusjonene utføre sine oppgaver til befolkningens beste.
Gode institusjoner i form av uavhengige domstoler, rettferdige lover, riksrevisjon osv., er helt nød-
vendige for å få samfunn til å fungere godt, fremme økonomisk og sosial utvikling og bekjempe 
korrupsjon. Imidlertid får institusjoner som truer sentrale makthaveres interesser ikke sjelden sin 
myndighet beskåret og mange har problemer med å holde på fagfolkene. Åpenhet, etterrettelig-
het og kritiske blikk fra sivilsamfunnet og en fri presse, er mangelvare i mange land og kan ikke 
kjøpes for bistandspenger, men er ikke desto mindre en forutsetning for at slike institusjoner skal 
kunne fungere tilfredsstillende. For å bekjempe korrupsjon trengs det også mer åpenhet fra skat-
teparadisenes side og registre for reelt eierskap i land hvor underslåtte midler investeres. Mange 
land som får mye bistand synes ikke å være på vei mot å utvikle godt styresett.

Bistand kan brukes som incentiv for å gi befolkningen i sårbare stater og stridende parter tillit 
til at fred, bruk av landets ressurser til felles beste og innføring av demokrati og rettsstat er en 
god løsning for alle.
I stater i en demilitariserings- eller forsoningsfase, som bl.a. Guatemala, Mosambik og Colombia 
har vært igjennom, kan bistand brukes til å motivere partene om at fredelige løsninger gir mate-
riell gevinst for alle. Bistand kan også brukes til å hjelpe underlegne parter med å overleve i en 
vanskelig situasjon, som i de palestinske områdene. I land med konflikt eller store sikkerhetspro-
blemer, som Sør-Sudan og Somalia, er det særlig vanskelig å bygge institusjoner med bistand. Man 
står overfor de samme utfordringene med hensyn til institusjonsbygging som man har i fredelige 
fattige land og i tillegg kommer stor politisk uforutsigbarhet og fare for liv og helse.

Bistand kan gi befolkningen bedre helse og utdanning i påvente av at land selv får økonomisk 
ryggrad til å finansiere slike tjenester.
Kostnadene for behandling av f.eks. HIV/AIDS, malaria og tuberkulose er synkende, men en rekke 
land har stadig ikke råd til eller vil ikke prioritere slike tiltak for befolkningen. Bistandsfinansiering 
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av folkehelsetiltak kan sees som en form for nødhjelp inntil landene selv kan og vil overta. Kostna-
dene til utdanning er heller ikke bærekraftige på kort sikt, men alfabetisering bedrer folks evne til 
selv å finne informasjon til å bedre sin helse, skaffe seg ytterligere kunnskaper og øke sin inntekt. 
Høyere generelt utdanningsnivå er antakelig et undertrykt folks beste våpen til å bli kvitt uduge-
lige og korrupte politikere gjennom valg eller på andre måter. Når landets regjering ikke stiller opp 
i tilstrekkelig grad, er det derfor vel verdt å bruke bistand på utdanning av god kvalitet

*

Den enorme kompleksiteten som «utviklingsgåten» representerer gjør at det kan være en umu-
lig oppgave å gi tydelige svar på hvorfor all bistanden og alt entreprenørskapet man finner 
i mange utviklingsland ikke manifesterer seg i vekst, økt velferd og mer arbeid for alle. Det 
er imidlertid mulig å identifisere en knippe av utfordringer av mer politisk enn faglig art, som 
erfaring og forskning viser er åpenbare og avgjørende hindringer for utvikling. Dårlig styresett, 
korrupsjon og konflikt rangerer høyt blant disse. I tillegg kommer forhold som har med kultur 
og etnisk tilhørighet å gjøre, som kanskje gir motstand i mange utviklingsland mot å adoptere 
noen av de normene og organisatoriske prinsippene som ligger til grunn i vestlige samfunn. Jeg 
har drøftet noen av utfordringene slike politiske faktorer reiser, bl.a. fordi det bistandstekniske 
perspektivet ikke tar høyde for at de eksisterer. Både makthaveres grådighet og maktlyst, leder-
tradisjoner, etniske motsetninger og sosiale normer med røtter i lokal kultur blir tatt alt for lett 
på når vi vurderer hva som kan oppnås med bistand.

Når vi som utenforstående nå engang har satt oss fore å blande oss inn i andre lands affærer, 
burde vi i langt større grad enn nå ta utgangspunkt i hva erfaring, forskning og politisk-økonomi-
analyser gang på gang fastslår er de mest kritiske hindringene for utvikling og hvordan disse kan 
turneres. Vi bør også være oss bevisst og kritisk vurdere våre motiver og finne ut i hvilken grad 
det vi gjør er basert på erfaringsmessig viten og gode analyser og i hvilken grad det er forankret 
i våre egne partipolitiske eller andre ideologisk baserte fortellinger, løse hypoteser, kjepphester, 
politiske hestehandler og egeninteresser. 

Så bør vi utforme våre intervensjoner deretter. Noen ganger vil konklusjonen være at problemet 
ligger utenfor både vår forståelse og evne. Da må vi være ærlige nok til å erkjenne dette og avstå 
fra å kaste penger etter problemet bare fordi det er noe vi kan gjøre, fordi vi har mye penger, 
for å vise andre at vi gjør noe for å hjelpe der hvor folk lider. Når analysene sier at forholdene 
ikke ligger til rette er det imidlertid lite som tilsier at en klippetro på at bistand uansett vil gjøre 
en forskjell i det lange løp og at ting vil ordne seg bare giverlandene løfter i flokk, er berettiget. 
Bistandens historie tyder ikke på det. 

Bør bistanden skaleres ned? Et betinget ja, og det er gitt mange grunner for det i dette nota-
tet, så vel som i haugevis av rapporter og bøker om emnet. Burde mye av bistanden erstattes 
med bedre handelsbetingelser for fattige land? Utvilsomt ja, men med kryssende handels- og 
næringsinteresser, et maktesløst WTO og et USA-ledelse som ikke forstår internasjonale økono-
miske relasjoner, er det ikke rimelig å vente store endringer i handelsregimene til OECD-landene. 
Slike endringer vil også neppe skje i land hvor landbrukslobbyen preker en selvbergingsfilosofi 
som sier at import av landbruksprodukter fra utviklingsland fører til matmangel der. 
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Bør bistanden avvikles? Slett ikke, og det er mange gode grunner til at det ikke bør skje. Én er at 
Norge er et lite land som trenger all den internasjonale innflytelsen mye bistand kan kjøpe oss. 
Det er imidlertid også slik at våre etiske normer tilsier at det er riktig å hjelpe mennesker som 
må flykte fra krig, konflikt og terror eller som sulter og lider nød av andre grunner. Behovene er 
nærmest uendelige. Vi bør derfor fortsette med humanitær bistand i minst samme skala som 
før og gi hjelp gjennom dårlige tider inntil de som er rammet kan finne fotfeste igjen og få en ny 
start. Bistand kan også være nyttig for å bilegge konflikter eller hindre at de blusser opp igjen, så 
lenge en ikke tror at bistand kan løse dem. Det er imidlertid viktig å være seg bevisst at det ikke 
blir utvikling eller fred av å gi bistand til eller gjennom de politikerne som i utgangspunktet har 
ansvaret for konfliktene eller som ikke har satt i verk forebyggende tiltak mot epidemier eller 
naturkatastrofer. Menneskene som er undertrykket eller lider nød trenger bedre politikere og 
bedre politikk. Det må de skaffe seg selv. Vår rolle bør i hovedsak være begrenset til å gi huma-
nitær bistand og til så godt vi kan å påvirke politikerne i fattige og nødstedte land til å gjøre en 
innsats for sine egne borgere. 
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Notatet er skrevet av Svein Dale,  
tidligere fagdirektør for utviklingspolitikk i Utenriksdepartementet

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning 
om liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt 
for individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorga-
nisasjoner og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utrednin-
ger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, 
ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilba-
kemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på sadale@gmail.com eller civita@civita.no.
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