
1

IKKE UTEN OSS
Hvordan kan utviklingsaktører i Sør bli  

høringsinstanser for norsk utviklingspolitikk?
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Hvordan kan aktører i Sør bli hørings-
instanser for norsk utviklingspolitikk?
I Norge føres det en relativt informert og åpen debatt om utviklingspolitikken, 
hvor relevante aktører har anledning til å komme med innspill og delta i 
høringer. Men det er et merkbart unntak: De aller mest relevante aktørene –  
samarbeidspartnere og bistandsmottakere i Sør – inviteres sjelden eller aldri 
til å komme med innspill til norsk utviklingspolitikk. I den grad synspunkter 
fra mottakersiden løftes frem, skjer det først og fremst i forbindelse med 
globale fora i regi av OECD (utviklingskonferansene) eller FN (tusenårsmålene, 
post-2015). Disse foraene er viktige, men diskusjonene er ofte overordnede og 
generelle. 

Det er et stort paradoks at de som utviklingspolitikken er myntet på i liten grad 
har mulighet til å påvirke innretning, prinsipper og målsetninger for norsk 
utviklingspolitikk. Til tross for den retoriske understrekingen av bistand som et 
utviklingssamarbeid, og det tunge kriteriet om lokalt eierskap i bistanden, er 
utviklingspolitikken i hovedsak formet av norske beslutningstakere som støtter 
seg på norske/vestlige ekspertvurderinger. Hvorfor er det slik? Hva kan vi gjøre 
med det?

Det er et stort paradoks at de 
som utviklingspolitikken er 
myntet på i liten grad har  
mulighet til å påvirke innretning, 
prinsipper og målsetninger for 
norsk utviklingspolitikk

“

”
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Digni er opptatt av at samarbeidspartnerne i Sør må høres i alt vi gjør som 
også angår dem. På eget initiativ har vi derfor i 2015 foretatt en rundspørring 
blant utvalgte respondenter i vårt Sør-nettverk, for å hente inn synspunkter på 
aktuelle utviklingspolitiske problemstillinger i den hjemlige debatten. 

Hva mener samarbeidspartnere våre på mottakersiden om konsentrasjon,  
effektivitet og resultatmåling i bistanden? Hvordan fungerer samarbeidet i 
utviklingssamarbeidet? Hvordan vurderer de kvaliteten på bistanden gjennom 
multilaterale organisasjoner, i bilateralt samarbeid og til sivilsamfunnet? Hvilke 
verdispørsmål byr på samarbeidsproblemer mellom donorer og mottakere? Hva 
kan og bør vi gjøre bedre?
 
I denne rapporten har vi samlet tilbakemeldinger på disse og flere andre 
spørsmål. Vi håper den kan bidra til en ny debatt om hvordan vi kan involvere 
samarbeidsaktører i Sør som høringsinstanser i utformingen av norsk 
utviklingspolitikk.

Sammenkomster og prosesser i regi av FN - som utformingen av de nye bærekraftsmålene - er en av få 
arenaer hvor aktører fra Sør kan påvirke donorlandenes utviklingspolitikk. Foto: UN Photo/Cia Pak, gjen-
gitt under Creative Commons 2.0-lisens (http://bit.ly/1qXYdwI).
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Framgangsmåte og metode
Høsten 2015 foretok Digni en intervjurunde blant aktuelle samarbeidspartnere 
og andre utviklingsaktører i Sør, for å innhente deres synspunkter på aktuelle 
problemstillinger i norsk utviklingspolitikk. Det er viktig å understreke at 
høringsrunden som danner grunnlag for denne rapporten har noen klare 
begrensninger.

• For det første er rundspørringen gjennomført av Digni selv, ved 
kommunikasjonsavdelingen. Prosjektet har derfor ikke blitt særlig 
omfattende – det ville vært for tidkrevende. Det betyr også at faren for bias 
er til stede, enten det gjenspeiler seg i måten spørsmålene har blitt stilt på 
eller i hvordan respondentene svarer (at de gir oss det de tror vi er ute etter). 
Å klargjøre roller og forventninger i forbindelse med høringen har vært en 
utfordring. 

• For det andre er respondentene avgrenset til kirkelige aktører i Afrika, hvorav 
noen er samarbeidspartnere med Dignis medlemsorganisasjoner, andre 
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I høringsintervjuene har vi fokusert på fiire hovedoverskrifter: Erfaring med 
å fremme innspill til donorlandenes utviklingspolitikk, bistandseffektivitet, 
kanaler og verdier – og knyttet spørsmål til disse. Disse overskriftene 
danner utgangspunktet for rapporten som følger. I tillegg har vi funnet det 
formålstjenlig å krydre rapporten med direkte sitater fra dybdeintervjuene.

ikke. Digni begrunner denne avgrensningen med at det er spesielt viktig å 
hente fram stemmer fra noen av mest toneangivende sivilsamfunnsaktørene, 
nemlig kirkene, som har betydelig legitimitet og uoffisiell makt i 
lokalsamfunnene. 

• 13 respondenter har blitt intervjuet, gjennom semi-strukturerte 
dybdeintervjuer. Utfordringen har bestått i å finne et utvalg respondenter 
som er så representative som mulig: At de representerer forskjellige 
kirkesamfunn. At de representerer både ledelsesnivå og operativt nivå 
i kirkene/kirkenes bistandsarbeid. At også kvinner er inkludert. At de 
representerer forskjellige land/regioner. 

Dignis medarbeider gjennomførte dybdeintervjuer med samtlige respondenter, her illustrert ved at 
Jeritu Berhanu intervjues av NMS-utsending i Etiopia Marit Breen og kommunikasjonsrådigver i Digni, 
Sigbjørn Kiserud. Bildet er ikke tatt i forbindelse med høringsprosjektet. Foto: Kåre Eriksen/Digni.
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1.
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Normally, we are 
just being told 
when policies 
have changed

“

”
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ERFARING MED DELTAKELSE I HØRINGER
11 av 13 respondenter slår fast at de aldri har vært invitert til å komme med 
innspill til donorlandenes utviklingspolitikk, hverken som enkeltpersoner eller 
kirker/organisasjoner (unntaket er én person som har vært involvert i flere 
multilaterale fora, og som også har vært engasjert som rådgiver for SIDA, og 
én person som har bidratt i kraft av å være leder av et internasjonalt organ 
innenfor et stort, globalt kirkesamfunn). Flere virker overrasket over spørsmålet, 
eller usikre på hvordan spørsmålet skal forstås; det later ikke til å være noen 
forventning fra mottakersiden om å kunne være med å påvirke.

Oppsummering av svarene:

• Med mindre man deltar i globale fora, er det per i dag få eller ingen 
muligheter for å påvirke donorlandenes utviklingspolitikk.  

• Samtlige respondenter er kritiske til at ikke mottakersiden tas med på høring 
i sterkere grad. Flere framholder det som arrogant og ydmykende at politikk 
myntet på Sør blir vedtatt av eksperter i Nord.
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ANBEFALINGER

• De norske ambassadene kan etablere fora 
med representative utvalg av respondenter fra 
sivilsamfunnssektoren i land hvor dette lar seg 
gjøre. 

• Samarbeidsorganisasjoner kan bli flinkere til å 
informere om den utviklingspolitiske debatten 
i hjemlandet og invitere samarbeidspartnere i 
Sør til å uttale seg.

• Det er også konsensus om at sivilsamfunnsaktører bør være viktige 
lytteposter for vestlige regjeringer, ettersom disse utgjør viktige korrektiver 
fra grasrotnivå til myndighetenes offisielle synspunkter. 

• Samtlige respondenter uttrykker at de gjerne vil brukes som høringsinstans, 
dersom det kan organiseres på et tjenlig vis.

Sivilsamfunnsorganisasjonene kan gjøre mer for å involvere smarbeidspartnere i Sør som høringsin-
stanser for norsk utviklingspolitikk, for eksempel i forbindelse med besøk. Her illustrert ved besøk fra 
PYMs samarbeidspartner CELPA/ACAD i DR Kongo. Foto: Sigbjørn Kiserud/Digni.
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“
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“You know, to marginalize someone 
is the worst thing you can do to a person 

in our culture”

“Ask me: what do you need? 
This question the West has never 
bothered to ask. It reduces us to 

nothing but beggars.”

“We think it is important partners 
sit down and plan together, rather than 

just one partner thinking”
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2.
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When you are 
dealing with 
human beings 
there are 
no shortcuts

“

”
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BISTANDSEFFEKTIVITET
Det er en pågående diskusjon i norsk og global utviklingspolitikk om hvordan vi 
kan gjøre bistanden mer effektiv. Vi stilte først respondentene et åpent spørsmål 
om hva de mener er de mest kritiske faktorene for effektiv bistand. Deretter 
ba vi dem ta stilling til aktuelle problemstillinger i norsk utviklingsdebatt, om 
geografisk og tematisk konsentrasjon, og om bedre resultatmåling, strengere 
krav til merverdi for de forskjellige aktørene i bistandskjeden (spørsmål om 
hvilken kanal bistanden bør gå gjennom er behandlet i en egen seksjon).

Når det gjelder innspill til hva som kan gjøre bistanden mer effektiv, påpeker 
respondentene en rekke forskjellige faktorer. Det er ikke nødvendigvis et uttrykk 
for manglende samstemthet, men heller en refleksjon av kompleksiteten i 
spørsmålet. Følgende momenter blir trukket fram:

• Lokalt eierskap: Mottakersiden må være involvert i planlegging, design og 
gjennomføring av bistanden, fra begynnelse til slutt. De fleste respondentene 
understreker også behovet for å involvere og jobbe direkte med grasrota. 

• God planlegging: Det er avgjørende å avklare forventninger og roller, og sikre 
god forankring og forståelse av prosjektet i lokalsamfunn. Flere påpeker 
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ANBEFALINGER

• Bistanden bør i størst mulig grad være 
fattigdomsorientert og rettet mot de mest 
marginaliserte gruppene/landene. 

• Donorland bør i større grad forsøke ut 
ordninger med direkte støtte til sivilsamfunn i 
Sør. 

• Donorland bør i større grad samordne sine 
rapporteringskrav/-maler, for å redusere 
mengden dobbeltarbeid for partnere i Sør.  

• Det er strategisk å tenke landklynger som 
inkluderer landene som går bedre. På Afrikas 
horn er det for eksempel flere som påpeker at 
det er viktig å jobbe med Kenya, som er den 
økonomiske stormakten i området, men som 
fortsatt har mange utfordringer (fattigdom, 
fordeling av land, terrorisme).

Det er av avgjørende betydning å jobbe direkte med grasrota, mener respondentene. Illustrasjonsfoto: 
Sigbjørn Kiserud/Digni

også behovet for å ha en klar exit-strategi, noe som kan bidra til å skjerpe 
forventningen om lokal bærekraft ved prosjektslutt.   

• Kapasitetsbygging, helt ned på grasrotnivå: Det krever organisatorisk 
kunnskap og gode rutiner for å forvalte prosjektmidler godt og for å kunne 
ha forutsetning for å drive arbeidet videre på egenhånd etter prosjektene er 
avsluttet. 

• Fokus på underliggende årsaker, enten de er av strukturell karakter 
(eskalerende urettferdig fordeling, historiske forhold, landspørsmål) eller 
kulturell karakter (nepotisme, individualisme/grådighetskultur – også innen 
sivilsamfunnssektoren).

På spørsmål om konsentrasjon er svarene mer sprikende og selvmotsigende. De 
fleste forfekter «business as usual» og ser behov for «mer av alt» når det gjelder 
bistand, samtidig som flere påpeker behov for nytenkning.

→
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• Geografi: Det viktigste er å unngå duplisering/opphoping av aktører i enkelte 
land/områder og å prioritere de mest marginaliserte gruppene. Kapasitet er 
det avgjørende spørsmålet, ikke konsentrasjon i seg selv.  

• Tema: Alt henger sammen med alt, men respondentene er enig med den 
norske regjeringen at utdanning og helse alltid må være prioritert – i tillegg 
til jordbruk. Flere snakker også om behovet for å fokusere mer på bilateralt 
bistandssamarbeid om infrastruktur. Samtidig ønsker respondentene større 
respekt for hva lokale partnere vektlegger.

Når det gjelder resultatrapportering, administrasjon og strengere krav til 
merverdi, kan svarene oppsummeres som følger:

Når det gjelder konsentrasjon, kan svarene oppsummeres som følger:

• Respondentene er relativt samstemte om at det må være mulig å gjøre 
mer for å måle resultater, spesielt på outcome/impact-nivå (altså de varige 

Utdanning må være en hovedsatsning, mener respondentene. Illustrasjonsfoto: Kåre Eriksen/Digni.
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endringene/ringvirkningene av bistanden). Samtidig advarer respondentene 
mot to fallgruver:   
 

• Endringer tar lang tid. Resultatmålinger underveis eller i prosjektets sluttfase 
gir ikke nødvendigvis svar på hvorvidt prosjektet har lyktes eller ei.   

• De viktigste resultatene er vanskelig å måle, slik som holdnings-/mentalitets-
endringer. Mye bistandsarbeid handler dypest sett om kulturelle endringer.  

• Man aksepterer at et relativt omfattende rapporteringsregime er en del av 
arbeidet, men det oppleves frustrerende med mye dobbeltarbeid å følge opp 
forskjellige donorer. 

• Enkelte uttrykker at det kan være på tide å prøve ut mer direkte støtte til 
sivilsamfunnsaktører i Sør, for å korte ned på antallet ledd bistanden skal 
strømme gjennom og det administrative merarbeidet dette medfører. 

Respondentene er enige 
med den norske regjeringen 
i at utdanning og helse må 
være en prioritet - i tillegg til 
jordbruk

“

 o Endringer tar lang tid. Resultatmålinger underveis eller i prosjektets   
 sluttfase gir ikke nødvendigvis svar på hvorvidt prosjektet har lyktes eller ei.
 
 o De viktigste resultatene er vanskelig å måle, slik som holdnings-/men  
 talitetsendringer. Mye bistandsarbeid handler dypest sett om kulturelle  
 endringer. 

”
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“We are not doing enough to 
document results. For some reason  

we tend to be stuck on the inputs and 
outputs, not the outcomes and impacts. 

Why? I think it is down to the 
charitable past of much development, 

which never asked any questions. 
Maybe it was too intimidating?”

“If the objective is Western presence and 
influence, then spread out in as many countries 
as possible. If the objective is to impact on com-

munities, then concentrate.”

“
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“I can see where you are going with your 
questions about measuring results. This is a result 

of development organizations and politicians 
being caught up in the mode of instant results. 

Let me tell you, when you are dealing with human 
beings, there are no shortcuts.”

 “In the North, results tend to focus on specific, 
measurable targets, but in my view the most 
important results involved with development 
aren’t easily measured, as it involves issues of 
changing perceptions, social roles and human  

behavior.”

“Civil society organizations are catalysts for 
change. The question we must ask ourselves is 

not how we should concentrate our geographic or 
thematic involvement, but how we can best make 

use of the catalyst potential.”
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3.
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Any effort that is 
not linking up 
with the grass-
roots, I am sorry 
to say, I don’t  
trust it

“

”
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KANALER
En viktig bistandsdebatt handler om hvilke kanaler bistanden skal ytes gjennom, 
og hvor stor andel av bistanden som skal ytes gjennom de forskjellige kanalene. 
Grovt sett kan vi dele inn i tre forskjellige kanaler: multilateral bistand (over 
halvparten av norsk bistand går gjennom denne kanalen), bilateral bistand og 
bistand gjennom sivilsamfunnet (se faktaboks øverst til høyre).

Det er ingen stor overraskelse at våre respondenter, som representerer 
sivilsamfunnssektoren, framhever viktigheten av å jobbe gjennom 
sivilsamfunnsorganisasjoner. Samtidig er det påfallende hvor lite de fleste 
respondentene vet (eller gir uttrykk for å vite) om de andre bistandskanalene, 
spesielt multilateralt utviklingssamarbeid. Av den grunn avstår også de fleste 
fra å uttale seg om multilateral bistand. Når det gjelder bilateral bistand er 
frimodigheten noe større, men innfallsvinkelen her er gjerne hvilken tiltro man 
har til egne myndigheters evne til å forvalte bistandsmidler.

Respondentenes vurdering av de forskjellige kanalene kan oppsummeres på 
følgende vis:
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Multilateral bistand

Norge yter betydelig bistand gjennom FN-organisasjonene, men hvor effektive er FN og andre multilat-
erale bistandsaktør? Bildet viser en FN-bil undner oppdrag i Juba, Sør-Sudan. Foto: UN Photo/JC McIl-
waine, under Creative Commons 2.0-lisens (http://bit.ly/1Upv6wv). 

→

FAKTA OM BISTANDSKANALER

• De forskjellige bistandskanalene har og skal ha komplimenterende roller. 
Spesielt påpekes det at bilateral bistand kan bidra til å løse større oppgaver, 
blant annet infrastruktur.  

• Alle respondentene påpeker at et bistandsarbeid som ikke er i kontakt med 
grasrota er dømt til å mislykkes. Sivilsamfunnsaktører jobber med grasrota 
og kan bidra til å fremme grasrotas perspektiver inn i en større sammenheng. 
Hvem skal holde myndigheter og overnasjonale aktører ansvarlige, 
dersom sivilsamfunnsaktørene ekskluderes fra bistandssamarbeidet, spør 
respondentene retorisk? 

• Respondentenes tiltro til egne lands myndigheter varierer fra land til land, 
men skepsisen er til dels stor. De fleste advarer mot å kanalisere store 
deler av bistandsmidlene gjennom et bilateralt samarbeid med et lokalt 
statsapparat uten å samtidig følge opp («monitorere») utviklingen på 
grasrotnivå. Enkelte anerkjenner likevel at budsjettstøtte kan være fleksibelt, 
effektivt og gi stor grad av lokalt eierskap. 

Bistand som kanaliseres gjennom multilaterale organisasjoner som 
FN, Verdensbanken og de regionale utviklingsbankene. Hensikten er 
å bidra til felles finansiering av globale forpliktelser. Gjennom støtten 
til multilaterale organisasjoner gir Norge bidrag til utviklingstiltak i 
omtrent samtlige fattige land, også i land der Norge ikke har et bilat-
eralt samarbeid.

Bilateral bistand

Sivilsamfunnsbistand

Betegnelse for et tosidig bistandssamarbeid, i regelen mellom to sta-
ter. Omfatter pengeoverføringer, overføringer av varer og utstyr samt 
faglig ekspertise fra ett giverland til ett mottakerland.

Bistand gjennom frivillige organisasjoner for å nå spesielle grupper. 
Organisasjonene er operatører for nødhjelpsinnsats, entreprenører 
som bygger og driver infrastruktur, politiske aktivister og leverandører 
av sosiale tjenester. Støtten brukes også som et virkemiddel for å 
skape større interesse og oppslutning om bistand og utvikling i den 
norske befolkningen.

Kilde: Norad/bistandsWIKI
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• Blant de få som har førstehånds erfaring fra multilateralt bistandssamarbeid, 
er karakteristikken overraskende krass. Multilaterale institusjoner 
beskrives kategorisk som ineffektive, dyre, og med uklar merverdi og 
resultatoppnåelse. 

• Respondentene er tydelige på at også sivilsamfunnsbistanden har betydelig 
forbedringspotensial (stikkord: effektivitet, rekkevidde, økt fokus på 
strukturelle samfunnsproblem). Likevel mener de at sivilsamfunnsbistand 
bør prioriteres sterkere, blant annet av følgende hensyn:

• Bistand til/gjennom det sivile samfunnet bør 
styrkes, ikke svekkes, slik tendensen er nå fra 
mange donorland. 

• Norske myndigheter bør tilstrebe å skaffe 
informasjon om hvordan utviklingen oppleves 
på grasrotnivå og sørge for at grasrota er 
involvert i bistandssamarbeidet. 

• Det er et stort potensial i arbeide mer med 
kirker og andre religiøse nettverk med 
forankring i lokalsamfunnet. Om kirkene sies 
det at de er solid forankret i lokalsamfunnene 
– selv i de mest utilgjengelige og marginaliserte 
områdene – og nyter stor legitimitet. Kirkene 
evner å mobilisere, spesielt i nødssituasjoner, 
og de har dessuten bred erfaring som 
tjenesteleverandør innen helse og utdanning. 
Er det på tide å utfordre mantraet om at helse 
og utdanning skal være en statlig oppgave? 

ANBEFALINGER

 o Resultatdokumentasjon: I ingen annen kanal føres det så streng kontroll  
 med bistandsmidler. Det er heller ingen annen kanal som kan dokumen- 
 tere sine resultater bedre.
 
 o Rett adressat: Sivilsamfunnsaktørene jobber direkte med de fattigste, på  
 grasrotnivå, de som bistanden egentlig er myntet på.
  
 o «Accountability»: Et sterkt sivilsamfunn er nødvendig for å styrke   
 demokratiet og menneskers evne til å holde egne myndigheter ansvarlige.  
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Kirkene er klare for større oppgaver, mener respondentene. Illustrasjonsfoto: Sigbjørn Kiserud/Digni.

 Flere uttrykker bekymring for det de beskriver som en betydelig svekkelse  
 av sivilsamfunnet det siste tiåret.

• Respondentene mener sivilsamfunnsorganisasjoner bør ha en sterkere rolle 
innenfor (tradisjonelt statlige) nøkkeloppgaver som helse og utdanning. 
Spesielt framheves kirkenes rolle som tjenesteleverandør med sterk «track 
record».  

• Flere påpeker at det er på sin plass å sammenligne resultatene 
sivilsamfunnsorganisasjoner oppnår (med relativt få ressurser) med 
resultatene myndighetene oppnår. Det handler ikke bare om størrelsen, men 
om hvor gode resultater man får ut av relativt knappe ressurser.
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“The little civil society is contributing is  
overshadowed by ineffective big aid.”

“Norway should still support [our] 
government, but they need to follow up what  

goes on at the grassroots level.”

“Bilateral support has the potential  
to be more spontaneous.”

“
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“Any effort that is not linking up with the 
grassroots, I am sorry to say, I don’t trust it. Aid 

needs to be bottom-up, not top-down.”

“With regard to multilateral institutions,  
they are fraught with cultures of 

inefficiency and bureaucracy.  
We still struggle to see the impact.”

“Even the government expects  
the church to take charge.”

“If you are going to the governments to talk about 
rights, you are starting in the wrong direction. 
You should empower the people to ask these 

questions from their own government.”



28

4.
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We hold morals 
over rights
“

”
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VERDIER
Å drive bistand er ikke en kulturnøytral øvelse. Med bistandsmidlene følger 
det en betydelig verdieksport, og selv om mange av disse (individuelle 
rettigheter, likestilling mellom kjønnene) har støtte i den «universelle» 
menneskerettighetserklæringen, vet vi at det langt i fra finnes noen universell 
konsensus om for eksempel kvinners rettigheter og handlingsrom. I de senere 
årene har vi også sett at mektige aktører har nedlagt en betydelig lobbyinnsats 
i FN for å fronte «tradisjonelle familieverdier», som et alternativ til det som 
oppfattes som «liberale, vestlige» verdier. De siste års begivenheter har vist at 
frontene blir ekstra steile straks temaet er seksuelle minoriteter – et tema som 
skaper betydelig utfordring i samarbeidet mellom aktører i Nord og Sør. 

Menneskerettighetene og verdigrunnlaget for disse er omstridt, men er nedfelt 
som et urokkelig fundament og forutsetning for norsk utviklingssamarbeid. 
Hvordan opplever samarbeidsaktørene i Sør dette prinsippet? Ser vi tegningen 
av en verdikrig mellom aktører i Nord og Sør? Vi ba respondentene dele sine 
erfaringer og synspunkter på verdikonflikter i bistandssamarbeidet med Norge. 

Det avgjørende må være at 
uenighet og press ikke fører 
til at relasjoner og tillit bryter 
sammen

“

”
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Homofiles rettigheter er et svært sensitivt tema i møte med mange samarbeidspartnere i Sør. På bildet: 
Frank Mugisha, leder av Sexual Minorities Uganda, som deltok på Norad-konferansen i 2014. Foto: Fre-
drik Naumann/Norad, gjengitt under Creative Commons 2.0-lisens (http://bit.ly/1THO3Iw).

• Selv om det er verdimessige spenninger involvert i bistandssamarbeidet, 
velger de fleste respondentene å nedtone betydningen av dette. For de 
fleste (ikke alle!) oppleves ikke verdikonflikter knyttet til bistand som 
et stort problem – den største påvirkningen foregår gjennom media i 
globaliseringens tidsalder. 

• For mange knytter den største verdikonflikten seg til vestlige fordommer, slik 
det ofte gir seg uttrykk i relasjonen mellom donor/mottaker (eller utenlandsk 
ekspert/expat og lokal arbeidstaker): Den ressurssterke, bedrevitende 
hjelperen på ene siden, og den hjelpeløse, kunnskapsløse mottakeren på den 
andre siden.  

• De fleste respondentene er enig i at utenlandske aktører, også de norske, 
til tider har presset på for hardt – for eksempel på spørsmålet om kvinners 
rettigheter. Samtidig gir mange respondenter (igjen, ikke alle!) uttrykk for 

→

Konklusjonene kan oppsummeres som følger:
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• Vestlige aktører er jevnt over alt for dårlige til å forstå den lokale kulturen, 
enten det handler om sosiale relasjoner og koder, politisk maktkamp – eller 
viktigheten av tro og religion. Det gjøres for lite for å komme mottakersiden i 
møte, og relasjonene lider av dette. 

• FNs kvinnekonferanse i Beijing, 1995 (The Fourth World Conference on 
Women: Action for Equality, Development and Peace), nevnes av flere som 
en spesielt toneangivende begivenhet, som har ført til store endringer på 
hvordan kvinner ser på seg selv og sin rolle i arbeidsliv og familie. 

Flere respondenter mener Beijing-konferansen har ført til at kvinner forsømmer sine familieplikter, slik 
kirkene tradisjonelt har forvaltet dem. Illustrasjonsfoto: Kåre Eriksen/Digni.  

at press er nødvendig og at de er glade for resultatene det har ført til. Det 
avgjørende er at ikke uenighet og press fører til at relasjoner og tillit bryter 
sammen.
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Forestillingen om  
fellesskapsdyrkende 
afrikanere holder ikke vann

“

På spørsmål om hva det er ved mottakernes kultur donorer ikke forstår, 
fikk vi lenge veldig entydige svar: «For oss er fellesskapet viktigere enn 
individer, relasjoner og familie viktigst av alt». Men ikke alle er enige. Noen av 
respondentene mener forestillingen om fellesskapsdyrkende afrikanere ikke 
holder vann («we are right in the midst of our own individual turn»). Bak svarene 
skimter vi nok konturene av en stor kulturomveltning, fra felleskapsorienterte 
lokalsamfunn til en mer individualistisk orientert kultur. Hvor mye av disse 
endringene som kan tilskrives bistanden, skal vi være varsomme med å påstå, 
men det er ingen tvil om at utviklingssamarbeidet operer innenfor og tolkes i lys 
av store samfunnsendringer.

Fra «vi» til «jeg»?

”
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“
“Really what we need to do is to  

appreciate the culture of discipline,  
integrity and honesty that many of our 
Northern partners actually stands for.”

“With regard to the issue of the supposedly  
communal way of life in Africa, well we are  

clinging to an illusion. People keep saying this, 
but we are right in the midst of our own individual 

turn. There is no doubt about that.”

“It’s not about volumes, but  
the nature of our relationships.”
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“Yes, you have pushed some subjects. 
And please don’t stop doing it!”

“It is ok to challenge culture, 
but not to look down on culture.”

“Gender equality? That is good!  
Really what we need!”

“On some issues, you have been too pushy. Take 
for example the case of gender equality - and I 
know this is not a popular stance with donors - 
but girls are just becoming way too selfish and 
disregarding of family life in my opinion. That 

started with the Beijing conference. All of a sudden 
every one became individualistically minded. Yes, 

there should be gender equality, yes, women 
should have an opportunity to pursue a career. 

But not at the expense of family values, like we are 
seeing nowadays.”
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KONKLUSJONER

Hvis vi vet så mye om hva 
mottakersiden ønsker, 
hvorfor gjøres det så lite 
for å komme dem i møte?

“

Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner fra denne rundspørringen i seg 
selv. Samtidig er tilbakemeldingene vi har fått konsistente med hva som har 
framkommet i lignende undersøkelser tidligere (se spesielt Mary Anderson et 
al (2012). Time to Listen: Hearing people on the receivind end of international aid, 
CDA Collaborative Learning Projects). Informasjonen stemmer også godt med 
de erfaringene Digni og Dignis medlemsorganisasjoner gjør og har gjort i møte 
med samarbeidspartnere ute. Det er få overraskelser i rapporten. Vi vet allerede 
mye om hva aktører i Sør tenker, hva de setter pris på og hva de er oppgitt over 
og hva de helst skulle sett annerledes: De ønsker å bli hørt og tatt med på råd. 
De ønsker å ha hendene på rattet. De ønsker å selv sette prioriteringer. De er 
lei av den topptunge og giverstyrte bistanden, hyppige policyendringer og et 
skjemavelde som vokser ukontrollert.
 
Det er nedslående. For hvis vi vet så mye om hva mottakersiden ønsker, hvorfor 
gjøres det så lite for å komme dem i møte? 
 
Vi mener det er på høy tid å prøve ut noen grep for å komme mottakersiden 
i møte og involvere dem mer inn i de strategiske diskusjonene om hvilken 
utviklingspolitikk og forvaltning av bistanden Norge bør ha. Tilbakemeldingene 
vi har fått peker oss i retning noen anbefalinger:

Bistandsdebatten går også i Sør, men får det noen konsekvenser for donorsiden? Illustrasjonsfoto: Kåre 
Eriksen/Digni

”
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Høringspanel: Ambassadene er Norges naturlige lytteposter, men så vidt 
oss bekjent er det få eller ingen ambassader som systematisk innhenter 
tilbakemeldinger om utviklingspolitikken fra det lokale sivilsamfunnet. Norske 
NGO-er og utenlandsk personell inviteres derimot ofte til ambassadene og 
uttaler seg på vegne av mottakersiden. Vi mener det bør være mulig å etablere 
lokale fora/paneler som kan møte ambassaden direkte med faste mellomrom, 
særskilt i de såkalte fokuslandene. Slike panel bør sikre så bred og representativ 
deltakelse som mulig. 
 
Direkte støtte til sivilsamfunn i Sør: Et sterkt sivilsamfunn er nødvendig 
for å holde lokale makter og myndigheter ansvarlige. For å effektivisere 
sivilsamfunnsbistanden, bør Norge i større grad prøve ordninger med direkte 
støtte til sivilsamfunnsaktører i Sør. 
 
Gi kirkene en viktigere rolle i arbeidet med å rulle ut gode utdannings- 
og helsetilbud, i samråd med lokale myndigheter: Kirkene har ofte 
infrastrukturen på plass, de er lokalt forankret og tilstede på de mest 
utilgjengelige steder. 
 
Bedre koordinering av rapporteringskrav mellom donorland: Mottakere 
bruker mye ressurser på å rapportere tilbake til forskjellige givere. På forhold 
som har med lokal organisasjons kapasitet og økonomi å gjøre, bør det være 
mulig å etablere standardiserte rapportskjemaer, som kan brukes overfor 
forskjellige givere i forskjellige donorland. Eventuelt kan utfordringen løses 
ved en sertifiseringsordning, der forhåndsgodkjente («kvalitetsstemplede») 
organisasjoner benytter seg av et forenklet rapporteringsregime.

HOVEDANBEFALINGER
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Cover: Samarbeidspartnere i Sør ønsker å spille på lag med oss.  Ønsker vi 
å spille på lag med dem? (Illustrasjonsfoto: Kåre Eriksen/Digni

Produsert med støtte fra Norad

Digni 2016©

You know, to marginalize someone is 
the worst thing you can do to a person 

in our culture

“
”


