utrikesministeriet 2005

Nina Winquist och Christian Sundgren (red)

från hjälp till samarbete
Finlands bistånd 1965-2005 och framöver

Innehåll

FÖRORD
6 | 40 år av finländskt bistånd av Christian Sundgren
NULÄGET
8 | Ingå partnerskap, engagera mottagarna, se helheten
Finlands bistånd mot 0,7 procent av BNI av Juhani Artto
GLOBALT ANSVAR OCH FOLKLIG FÖRANKRING
20 | Berättelse: Barbro Sundback | Trygga mammor skapar utveckling och fred
26 | Inger Jägerhorn | Biståndet är dött – leve biståndet!
31 | JO Andersson | En ny vision är nödvändig
35 | Håkan Nitovuori | En livslång inlärningsprocess
38 | Pär Stenbäck | Det långa perspektivet
43 | David Johansson | Konkreta insatser eller “virtuell” skenverksamhet?
45 | Gunvor Kronman | Borde andra än biståndsministern besluta
om Finlands globala ansvar?
49 | Markus Jäntti | Vad kan Finlands ekonomiska utveckling lära oss?
MAKT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
56 | Berättelse: Annika Sandlund | Fattigdomens Kultur
59 | Ulf Särs | Låt oss dela

64 | Ville Holmberg | Fattigdomen som maktfråga
68 | Frank Johansson | Utveckling är mänskliga rättigheter
72 | Martin Scheinin | Bistånd bidrar till att förebygga terrorism
77 | Elisabeth Rehn | Det bor en Stormskärsmaja i varje kvinna
MILJÖ OCH TEKNOLOGI
84 | Berättelse: Antonia Ringbom | U som i utbyte
89 | Martin Sandelin | Flerpartssamarbete ger privatsektorn en aktiv roll
93 | U.B. Lindström | Undernäringen hindrar samhällsutvecklingen
97 | Tor Lundström | Vilken väg för landsbygden framåt?
102 | Eero Kontula | Det brister i vattenförsörjningen. Hur värna om ”naturens blod”?
106 | Hans von Schoultz | Skogen i Afrika är en resurs – med problem
110 | Marianne Sågbom | Väderdata bör betraktas som en naturrikedom
112 | Johanna Maula | Satsa på stabilitet och mikrokrediter
117 | Berättelse: Muddle Lilius | Liv, liksom?
122 | President Martti Ahtisaari tror på styrkan hos goda människor
av Juhani Artto
126 | Finlands utvecklingssamarbete steg för steg, år för år
128 | Presentation | Skribenterna

6

FÖRORD
Gamla studenthuset var fyllt med finländska biståndsexperter den första mars 2005.

Stämningen var det inget fel på – fyrtio år av offentligt bistånd rymmer många
lyckade projekt. Moçambiques utrikesminister berömde oss för vårt långsiktiga engagemang. Han såg samarbetet idag som ett verkligt partnerskap där Moçambique nu
har tagit over helansvaret för utvecklingen i landet.
I september var det dags för Helsingfors-Dar-es-Salaam-processens slutkongress
på Finlandiahuset. Målet har varit att, i samarbete mellan aktörer från alla samhällsnivåer i nord och syd, skapa en politisk vilja för förändring. Globaliseringen kan gynna
alla samhällsskikt på ett mer jämlikt sätt. Initiativet kom från Tanzania och Finland
men har nu fler anhängare bland såväl regeringar som medborgarorganisationer och
företag. En rättvis och hållbar värld är i alla parters intresse slog kongressen fast. Statsminister Matti Vanhanen lovade i sin slutplädering att Finland håller fast vid löftet att
ge 0,7 procent av bruttonationalinkomsten i bistånd år 2010.
Lovord och utfästeler till trots återstår mycket att göra. Milleniemålen är långt
ifrån nådda. Att halvera fattigdomen, för att inte tala om att utrota den, kräver större
insatser. Årets ödesdigra miljökatastrofer, det högsta oljepriset någonsin och den smältande sibiriska mångtusenåriga tundran borde stämma till eftertanke. En resurskrävande utveckling har ingen nytta av medan en miljövänlig gynnar alla. Synd att inte
FN:s jubileumsmöte präglades mer av Helsingfors-Dar-es-Salaam-processens anda de viktiga milleniemålen bör man inte tumma på.
Finlands 40 år av statligt utvecklingssamarbete är fyllda med goda erfarenheter att
bygga vidare på – de få misslyckade har vi också lärt oss av. Den skrift1 som vi publice-
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rade till festligheterna i våras blickade tillbaka. Denna svenskspråkiga publikation beskriver den förändrade utvecklingspolitiken och tar sikte på framtiden. Vi har bett 23
finlandssvenska skribenter ge sin personliga syn på vad vi kan göra bättre och vad vi
kan sluta göra. Några betonar att allt biståndsarbete börjar hemma, att globala hänsyn
krävs likaväl i utrikeshandels- som i jordbrukspolitiken. Andra för fram kulturförståelsen och kultursamarbetet om samarbetet skall vara jämlikt. Rätten till utveckling kan
garantera att samarbetet gynnar de fattigaste och inte eliten. Kvinnor får nog mikrolån, men vem går makrolånen till? Bistånd på samarbetslandets villkor kräver långsiktighet, kunskap och engagemang – klarar Finlands nuvarande biståndsadministration
det? frågas i några av inläggen.
Jag tackar skribenterna för de intressanta och tankeväckande bidragen, Nina Winquist för krafttagen med redigeringen och Leena Neuvonen för den läsvänliga utformningen.
Må alla läsare hitta inspiration till det gemensamma världsbygget.

Christian Sundgren
15.9.2005
1

Kohti kumppanuutta - kuinka Suomi oppi tekemään kehitysyhteistyötä 1965-2005,
Juhani Artto, UM/Uusimaa Oy, 2005
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n u l ä g e t
Juhani Artto

Ingå partnerskap,
engagera mottagarna,
se helheten
Finlands bistånd mot
0,7 procent av BNI
Martti Lintunen

Växelverkan med instanser av alla de slag
har varit ett utmärkande drag i tjänstemännens arbete under de senaste årtiondena.
Ja det råder inget tvivel om hur centralt det
ömsesidiga samspelet har varit, när David
Johansson [1] berättar hur det var att utarbeta den process i Finland som sedan utmynnade i arbete på gräsrotsnivå långt borta hemifrån.
”Diskussionerna med samarbetsländernas representanter under de så kallade
landsprogramsförhandlingarna var ytterst
öppna och givande. Ett stort antal människor från våra partnerskapsländer deltog
i förhandlingarna, något som garanterade
en mångfasetterad debatt”, konstaterar Johansson.
Den kontinuerliga kontakten med de
experter som jobbade ute på fältet i utvecklingsländerna gav upphov till en hel del
krävande tankearbete. Detta till följd av att
finländarna verkade i miljöer som var nya
för dem och därför allt som oftast drabbades av allehanda överraskningar.
Hemma i Finland utgjordes växelverkan av kontakter med rådgivande organ
som var sammansatta av representanter för
riksdagen, partier, intresseorganisationer,
forskare och medier.

Alla parter lärde
sig av processen

PROMENERA SAKTA i grupp, åka ensam med fart eller gömma sig på nätet. Vem bestämmer när,
var och hur utvecklingen sker?

”På 1980-talet skapade vi tillsammans med
proffs från olika branscher och organisationer ett flertal tematiska och sektorbaserade strategier. I dem utarbetade vi bland
annat sätt att beakta miljöaspekter. Vi sta-

Mer egenansvar åt
partnerskapsländer
Egenansvar hör till de aktuella begreppen
inom dagens utvecklingssamarbete. Men
Ritva Jolkkonen [2] stötte på begreppet
redan på 1970-talet när hon arbetade för
FN:s utvecklingsprogram UNDP i Peru.
”Min franska chef betonade att de projekt vi stödde inte tillhörde UNDP utan
peruanerna”, drar sig Jolkkonen till minnes.
Inom Finlands utvecklingssamarbete

talade man på den tiden överhuvudtaget
inte om egenansvar. Än mindre strävade
experterna medvetet efter att engagera
mottagarländerna praktiskt i projekten.
Ungefär tio år senare var Jolkkonen med
om att införa egenansvar till en del i ett
vattenprojekt som Finland bekostade och
handhade.
”Ett tjugotal finländska experter jobbade med projektet. Och visst byggde de
effektivt brunnar i Kakamega-området.
Men ingen hade ordnat med kenyanskt
egenansvar på något sätt, förrän vi började
utarbeta ett sätt som tillät kvinnorna delta
i högre grad. Kvinnorna fick både utbildning och ansvar.”
Så småningom skar Finland ner på de
finländska experternas antal och kenyanerna började engagera sig i projektet mer
och mer, och tog över, berättar Jolkkonen.
”Det hela gick avgjort snabbare efter att
brunnsråd hade bildats, och en kenyansk
kvinna vid namn Julia Kunguru valts till
den arbetstagare som uttryckligen hade
ansvar för att lokalsamhället aktivt deltog i
projektet.
En stor del av de brunnar som grävdes
på Kakamega-projektets tid fungerar fortfarande. Detta anser Jolkkonen att till stor
del beror på att kenyanerna fick axla egenansvar och engagerade sig i projektet. Att
en del brunnar inte fungerar idag beror
enligt henne på bristen på reservdelar.
Trots de positiva erfarenheterna tycker Jolkkonen att det fortfarande inte finns
tillräckligt med lokalt egenansvar i utvecklingssamarbete som finansieras av Finland.
”Mer behövs”, understryker hon.
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“

kade också ut riktlinjer för hälso- och utbildningssektorerna. Under arbetets gång
lärde sig alla parter kontinuerligt något nytt.
OECD:s biståndskommitté DAC utgjorde ett viktigt forum för utvärdering och
debatt.”
”Åtminstone på 1980-talet gav DACdebatten tillräckligt med utrymme för självkritik”, säger Johansson. Han drar sig nöjd
till minnes att Finland på den tiden var
DAC:s ”favoritelev”.
Tjänstemännen själva hade givande
diskussioner på tumanhand så gott som
dagligen, konstaterar Johansson. ”För egen
del upplevde jag de målsamtal där vi självkritiskt granskade aktuella uppdrag och
jämförde arbetets gång med de mål vi hade
uppställt som betydelsefulla.”
”Som chef strävade jag efter att undvika att behandla olika ärenden slumpmässigt med mina närmaste underlydande. I
stället gjorde jag, precis som de, upp en
minneslista som vi gick igenom tillsammans minst en gång i veckan.”

Vi står inför det femte
årtiondet av offentligt
samarbete med utvecklingsländerna. Hur ser de finländare
som varit högt uppsatta
biståndstjänstemän på
samarbetet? Vad anser de om
det förgångna? Och vilka är
framtidsutsikterna?
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Egenansvar ledde
till engagemang

Förmår mottagarna
absorbera u-samarbetet?

Juhani Toivonens [3] beskrivning av det

Nuförtiden har mottagarlandets medborgare en betydligt större roll i utvecklingssamarbetet än under tidigare decennier.
Toivonen påminner om att utvecklingssamarbetet i början närmast betraktades som en teknisk prestation.
”Tanken var att utvecklingsländernas
svaghet framförallt berodde på att de saknade tekniskt kunnande.”
Därav de utländska experternas vanliga slutledning att de själva måste utföra
en stor del av det praktiska arbetet å mottagarorganisationernas egna arbetstagares
vägnar, berättar Toivonen.
Den konstellationen ledde till att alla
parter lärde sig ytterst litet. Dessutom var
arbetets kontinuitet i fara efter att samarbetet upphört. Problemet kunde också vara det motsatta; finländarna överskattade en organisations förmåga att assimilera eller ta emot utvecklingssamarbete.
Mauri Eggert [4] generaliserar sina
erfarenheter i Afrika under tidigare decennier på följande sätt:
”Industriprojekt var ofta finslipade in
i minsta detalj. Men när finländarna och
de övriga utlänningarna sedan avlägsnade sig kollapsade ofta den nya anläggningens verksamhetsbetingelser. Därför
misslyckades de flesta industriprojekt.”
De ansvariga för Finlands utvecklingssamarbete slopade i mitten av 1980talet alla nya industriprojekt. Det beslutet har ingen ångrat.

hälsovårdsprojekt som genomfördes i
Engela i norra Namibia i början av 1990talet pekar även den på vikten av engagemang och egenansvar.
”Att delta och vara med om att dirigera projektet i pilotgrupper var något nytt
för namibierna”, konstaterar Toivonen.
”Myndigheternas och intresseorganisationernas gemensamma överläggningar resulterade i att alla parter förband sig vid projektets mål. Projektgrupperna erfor att de
kunde fatta reella beslut.”
Enligt Toivonen var Engela-projektet
också för honom själv en ”högskola som
gav insikter” i praktiskt utvecklingssamarbete. ”Jag lärde mig att egenansvar är den
viktigaste förutsättningen för ett lyckat utvecklingssamarbete.”
Det namibiska egenansvaret, som på
ett moget sätt var anpassat till de lokala
omständigheterna, visade sig vara givande även för finländarna: ”Jag har sällan
njutit av mitt arbete så mycket som under
Engela-projektet”, säger Toivonen. Som
kronan på verket började det namibiska
hälsovårdsministeriet använda projektets
planeringsmetoder också på andra håll av
landet.
Graden av egenansvar i mottagarsamhället är symptomatisk för hur olika finländarna resonerade i början av utvecklingssamarbetet, jämfört med idag. Erfarenheterna - på gott och ont – understryker egenansvarets betydelse.

Tauno Kääriä [5] har övergått från att vara

tjänsteman till konsult inom utvecklingssamarbete. Han anser att anslaget för utvecklingssamarbetet under en längre tid i
alltför hög utsträckning har koncentrerats
till den sociala sektorn. Följden har varit
att stödet för ekonomisk basverksamhet i
mottagarländerna har blivit lidande.
Det ledde till högljudda motsättningar
på 1980-talet. Debatten resulterade i att
Finland märkbart höjde anslaget för den
sociala sektorn. Före höjningen hade Finlands sociala andel varit obetydlig i jämförelse med de övriga nordiska ländernas.
Kääriä motiverar sin åsikt att ekonomin
går före det sociala bland annat med sina
erfarenheter i Tanzania. Där blev resultaten för hälsovårdsprojektet inte bestående
efter att landet råkade in i en ekonomisk
kris. ”Tanzania förmådde inte upprätthålla
det hälsovårdsnätverk landet, delvis med
hjälp av utvecklingsbistånd, hade byggt
upp. Det rådde brist på läkare, sjukskötare
och medicin. Det fanns inte tillräckligt med
pengar för att reparera hälsovårdscentralerna.”
”Jag blev övertygad om att vi inte kan
främja en hållbar utveckling enbart genom
att avsätta resurser för utbildning, hälsovård
och övriga sociala sektorer. Ett land måste
även förmå bli mera stadgat, åstadkomma
en produktiv verksamhet, bygga och upprätthålla basstrukturer samt idka jordbruk.
Först då har det tillräckligt med skattemedel för att finansiera den sociala sektorn.”

Kääriä är emellertid inte beredd att förbehållslöst prioritera ekonomiska och produktionsorienterade projekt ur utvecklingshjälpens medel. ”Parallellt måste vi kunna
vara säkra på att mottagarlandet avsätter
inhemska resurser på utbildning, hälsovård
och övriga sociala mål.”

Finland behöver
lyckade projekt
Finland borde även revidera tyngdpunkten
för de länder vi understöder, enligt Kääriä.
”En politik som går ut på att stötta de minst
utvecklade länderna har delvis samma ursprung som den som betonade den sociala
sektorn. I och för sig är tanken att hjälpa
de mest behövande förstås en god och human utgångspunkt. ”Kääriä utvecklar tankegången: ”För att säkra ett mera omfattande understöd för utvecklingshjälpen behövs fler lyckade exempel.” Han misstänker att det inte finns tillräckliga förutsättningar för sådana lyckade exempel i de fattigaste utvecklingsländerna.
Att införliva de minst utvecklade länderna i en hållbar utveckling förutsätter
förändringar även på andra områden än
inom utvecklingssamarbetet, tror Kääriä.
Också Kai Helenius [6] anser att utvecklingshjälpen huvudsakligen borde bestå av ekonomiska initiativ. Enligt honom
har utvecklingssamarbetet en uppgift i att
skapa ramar för privata investeringar. Men
samarbetet borde dessutom inbegripa smålån åt lokala företag och satsa på att bygga
upp basverksamhet bland annat inom utbildningen och hälsovården.
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“

Ekonomin först,
det sociala sedan

“Finland hör till de lyckligt
lottade länder som har
både en sådan ekonomiskpolitisk ställning och sådana förutsättningar som
krävs för en djupgående
globaletisk begrundan,
vårt svar skulle kunna få
även andra att omformulera sina tanke- och handlingsmönster.”
Jan Otto Andersson
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Integrerat bistånd
beaktar alla aspekter
Martti Lintunen

Kirsti Lintonen [7] framhåller det vikti-

FINLAND BEAKTAR FLICKOR och kvinnor
i allt u-samarbete.

ga i att Finlands nuvarande utvecklingspolitik går in för ett integrerat synsätt som
tar helheter i betraktande. ”Vi håller på
att övergå till en alltmer helhetsmässig politik där utvecklingssamarbetet ses som ett
instrument. Det behandlas inte mer isolerat för sig utan samma övergripande debatt handlar idag om politik, ekonomi och
utvecklingssamarbete”, konstaterar hon.
Ända tills nyligen prövade Lintonen
den nya riktlinjen i praktiken i egenskap
av Finlands ambassadör i Sydafrika.
”Där skapade vårt integrerade arbetssätt en solid bas för vårt samarbete. Samarbetet underlättades sedan ytterligare av
att Finlands och Sydafrikas åsikter om utveckling sammanföll.”
I sitt utvecklingssamarbete satsar Sydafrika på att avlägsna apartheidarvet. ”Finland stöder Sydafrika genom att bekosta
verksamhet som främjar demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt
stärker rättsstaten”, säger Lintonen.
Enligt henne bekantar sig sydafrikanerna grundligt med det bästa ett givarland
har att erbjuda. Därefter utlyses en tävling om bästa offert bland biståndsgivarna. ”De har identifierat utbildningen och
miljöförvaltningen som högtstående områden i Finland.” Samarbetet, som båda
parter drar nytta av, utsträcker sig också
till datateknik, utreder Lintonen.
Sydafrika är exceptionellt bland de finländska samarbetsländerna emedan en stor

del av landets ekonomi och arbetskraft befinner sig på samma nivå som de utvecklade ländernas. Parallellt existerar en utbredd fattigdom.
Tack vare att en del av ekonomin är
högtstående och arbetskraften utbildad är
samarbetet mellan Finland och Sydafrika
jämlikt och likvärdigt. Med de flesta av
Finlands övriga samarbetsländer är likvärdighet ett mål som vi bara vagt kan skönja någonstans i framtiden.
Finland går genomgående in för att
främja kvinnors och flickors rättigheter
och ställning i all utvecklingspolitik. Enligt Lintonen har integrationen av kvinno- och flickfrågan i praktiken framskridigt långsamt, framförallt i mer omfattande projekt. Därför tycker hon att särskilda projekt som förbättrar kvinnors och
flickors ställning fortsättningsvis är av
nöden.
”I Sydafrika stödde vi framgångsrikt
dylika projekt med hjälp av ambassadens
anslag för lokalt samarbete.”

Icke-inblandning
blir bundet bistånd
På 1980-talet började Finland binda biståndet d v s ställa villkor på ett mottagarland som förutsättning för utvecklingssamarbetet. Praxisen att binda biståndet
utvidgades ytterligare på 1990-talet.
Före det var det icke-inblandning som
gällde. ”I början av utvecklingssamarbetet, på 1960-talet och i början av 1970talet, var det en självklarhet att respektera
mottagarlandets suveränitet såväl i teorin

som - i huvudsak - även i praktiken”, berättar Benjamin Bassin [8].
Efter att det bundna biståndet hade
införlivats i den officiella politiken hörde
Bassin till de tjänstemän som hade till uppgift att börja tillämpa den nya linjen i förhandlingarna med representanter för samarbetsländerna. Som väntat ledde de första förhandlingsrundorna inte till några
nämnvärda förändringar i mottagarländernas politik. ”Förhandlarna undvek detaljer och förpliktelserna var ospecifika”,
konstaterar Bassin.

Millenniedeklarationen
likriktat värderingarna
”Ingendera parten ville försvåra förhandlingsatmosfären. Mottagarländerna tog sig
över där ribban var lägst. De lovade det
som krävdes av dem, väl vetande att de inte
skulle ställas till svars – åtminstone inte på
en mycket lång tid och alltid fanns det ju
förklaringar om sådana behövdes”, beskriver Bassin.
Juhani Toivonens erfarenheter av hur
finländarna genomdrev det bundna biståndet i praktiken på senare år är mera uppmuntrande.
”Vissa situationer kan vara pinsamma
för mottagarna av utvecklingshjälpen. Dialogen förutsätter finkänslighet. Jag har
även själv stött på situationer där givarna
har anklagats för att idka alltför stor påtryckning och för att ha alltför bråttom.
Emellertid upplever jag att dialogen på senare år har blivit ledigare och värderingarna mera samstämmiga.”

Toivonen betonar att den millenniedeklaration som FN-länderna godkände år
2000, liksom programmen för avskaffning
av fattigdom, väsentligt har lett till att biståndsgivarnas och -mottagarnas värderingar har närmat sig varandra.
Värderingarna inbegriper områden
som först blev aktuella i och med det bundna biståndet. Det gäller till exempel respekten av mänskliga rättigheter och motarbetandet av korruption.

Indien binder
givarländerna
Frågan om bundet bistånd har sällan diskuterats ur den synvinkeln att instansen
som binder biståndet är mottagarlandet i
stället för givarlandet. Den synvinkeln har
utgjort utvecklingsbiståndets blinda punkt.
”Det skulle säkert ha varit bra om utvecklingsländerna redan på 1980-talet och
före det hade uppställt villkor för givarländerna. Villkoren kunde ha gällt mottagarnas normer, standarder och rapporteringsförfaranden”, säger Toivonen.
När detta inte gjordes var följden att
förfaringssätten splittrades så till den grad
att de blev ohanterliga. I efterskott verkar
det ofattbart att varje givarland tog med
sig elektriska aggregat, traktorer och lastbilar som hade tillverkats i hemlandet.
Trots att dessa inte kunde repareras i mottagarländerna eller följde ländernas standarder.
Indien och några andra länder har ställt
villkor för den hjälp som tas emot och på
så sätt undvikit en hel del komplikationer.
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Korruptionen seg,
svårbekämpad
Strävandet att uppnå god förvaltning, ett begrepp som bland annat inbegriper att korruption motarbetas, står nuförtiden inskrivet i
utvecklingssamarbetets alla centrala principprogram. Bland andra Världsbanken, FN-organisationerna och de rika ländernas organisationer, såsom OECD, hör till de instanser
som har anammat begreppet. Men trots att
det antagits i så stor utsträckning har det inte
genomdrivits effektivt ens inom EU.
Jaakko Iloniemi [9] betonar hur begränsad kampen mot korruptionen är inom EU
genom att framhålla att korruptionen allvarligt påverkar hur saker sköts ”till och med inom
vissa av de länder som grundat EU”.
Borde inte Finland och dess bundsförvanter därför ännu mer beslutsamt kräva att antikorruptionsarbetet inom EU effektiveras?
”Det vore önskvärt att vi kunde driva frågan utan att försvåra våra relationer till våra
EU-kolleger.”

Martti Lintunen

Handelsreglerna
fortfarande i obalans

PLANERING, KONSEKVENS och långvarigt engagemang bidrar till en hållbar utveckling.

Till de centrala begreppen för Finlands aktuella utvecklingspolitik hör även konsekvens och
långvarigt engagemang.
Redan då staten påbörjade sin utvecklingshjälp påminde forskare och aktivister som solidariserade sig med utvecklingsländerna ofta
de rika länderna om motstridigheter i deras
utvecklingssamarbetspolitik.
De industrialiserade länderna anklagades
för att flerfaldigt återta medel som givits i bi-

stånd, med hjälp av den internationella
handeln.
Årtionden senare är problemet fortfarande olöst. Frågan tarvas: Är inte allt prat
om konsekvens i utvecklingssamarbetet i
själva verket dubbelmoral?
”Man behöver ingalunda vara forskare
för att finna motstridigheter mellan målen
för utvecklingssamarbetet och reglerna för
internationell handel. Reglerna är fortfarande inte i balans. I OECD-länderna finns
det svaga branscher och näringar som befinner sig i en svag position och som staterna stöder. De grupper som å sin sida stöder
denna politik är starka”, säger Jaakko Iloniemi.
Han håller det inte för troligt att industriländernas medborgare skulle vända sig
emot den politik som skyddar svaga näringar i de egna länderna. Som exempel nämner Iloniemi jordbruket och boskapsindustrin. Iloniemi tror att medborgarna i dessa
näringar även ser andra värden att försvara
än enbart de ekonomiska, och därför är
ovilliga att slopa skyddet.
Det har länge rått konsensus om att utvecklingshjälpen skall användas till att stärka basverksamheten i fattiga länder.
Iloniemi ser ett samband mellan basverksamhetens utmaningar av idag och
bland annat utvecklingsländernas förmåga
att ta emot eller assimilera privat kapital.
Sambandet står att finna i att de privata
kapitalströmmarna till utvecklingsländerna har vuxit sig betydligt större än anslagen för utvecklingshjälp.
”I Kina och i vissa andra utvecklingsländer är den ekonomiska och politiska

strukturen i ett sådant skick att länderna
förmår assimilera privat kapital. Men samtidigt finns det många utvecklingsländer
som inte besitter den här förutsättningen”,
konstaterar Iloniemi.
”Med ett bistånd som är rätt riktat kan
man skapa kapacitet att ta emot privata
kapitalinvesteringar även i dessa länder.
Framförallt rör det sig om det andliga och
intellektuella kapitalet. Med hjälp av utvecklingssamarbete kan vi till exempel utbilda arbetskraft som förmår arbeta i en
modern ekonomi.”
Enligt Iloniemi är intervallerna då basverksamheten byggs upp så långa att det
privata kapitalet sällan tar sådana risker.
”Därför behövs offentlig multilateral finansiering framförallt då basverksamheten utvecklas.”

Intressegrupper påverkar
samarbetets omfattning
Varför släpar Finland så långt efter FN-rekommendationen för utvecklingssamarbetets andel av BNI jämfört med de övriga
nordiska länderna?
”I Finland har vi inte haft någon stark
intressegrupp och det har varit en svaghet”,
säger Iloniemi. ”Vi saknar helt enkelt en
stark lobby som effektivt driver på att anslaget för utvecklingssamarbete höjs till den
nivå FN rekommenderar. Våra medborgarorganisationer har inte heller format en
front som skulle ha förmått påverka politiken.”
”I Sverige, Norge och Danmark har
sådana här intressegrupper varit starka. De
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“

”På individnivå har utvecklingssamarbetet givit finländarna ytterst utmanande uppgifter. Som
stat har våra erfarenheter
skapat en solid bas som
gör att vi kan delta i debatten om dessa frågor i
internationella fora såsom FN och institutioner
för utvecklingskredit.”
Martti Ahtisaari

består av olika partier, religiösa och kyrkliga samfund samt - framförallt i Sverige - av
representanter för affärslivet.”
Enligt Iloniemi har det i Finland inte
funnits ett program för utvecklingssamarbetet som har förmått stå emot ekonomiska motgångar. ”Hur statsminister Vanhanens regering genomför sitt program beror
på hur stort tryck regeringen upplever.”
”Utvecklingssamarbetets ställning beror alltid på det politiska klimatet. Jag kan
väl föreställa mig att den ökade terrorismen
skapar mera utrymme för utvecklingssamarbete. Detta eftersom man med dess hjälp
kan påverka utvecklingen så att mattan dras
undan för desperata, olönsamma handlingar”, anser Iloniemi.

Majanen själv arbetade i början av
1990-talet i Centralamerika som ledare för
ett hälsovårdsprojekt vars syfte var att förbättra de centralamerikanska ländernas inbördes förhållanden. På den tiden gjorde
ländernas interna väpnade konflikter även
relationerna mellan länderna osäkra.
Deviserna för hälsovårdsprojekten reflekterade träffande utgångspunkten för
verksamheten. ”Hälsa är en bro till fred”
och””Moskiter behöver inga pass”.
”I Centralamerika upplevde vi konkret
att utvecklingssamarbete har ett instrumentellt värde för fredsarbetet”, konstaterar
Majanen.
”Om inte fred och säkerhet råder är
möjligheterna att minska på fattigdomen
och förbättra sysselsättningen dåliga.”

Sambandet mellan
säkerhet och samarbete

Fri handel, fri migration

På senare år har utvecklingssamarbetet i allt
högre grad börjat motiveras med en så kallad bred säkerhetsuppfattning. Terrordåd,
flyktingvågor, miljökatastrofer och epidemier som sprider sig snabbt har gjort att
motiveringen fått ökad trovärdighet överallt i världen.
Pertti Majanen [10] visar entusiastiskt
en ledare i tidningen Kainuun Sanomat
från den 20 oktober 1968. Ledaren pekar
på att vissa finländare hade kommit underfund med sambandet mellan utvecklingssamarbete och säkerhetspolitik redan då det
offentliga biståndet gick i barnaskor. Ledarskribenten önskade nämligen att allt fler
medborgare skulle inse den säkerhetspolitiska aspekten av utvecklingsbistånd.

Majanen representerar även i övrigt den
riktlinje inom utvecklingssamarbetet som
framhäver samarbetets mera omfattande dimensioner.
I den konstruktiva dialogens namn är
han beredd att göra det lättare för människor från utvecklingsländerna att ta sig in i
rika länder. ”Vi talar om att frilägga handeln men människor får inte röra sig fritt”,
kritiserar han.
”Vi borde förstå att migration är ett positivt fenomen. Det kunde flerdubbla utvecklingssamarbetets ekonomiska totalresultat.”
Majanen godkänner inte en immigrationspolitik som håller dörrarna öppna närmast för utbildade människor.

”Den här frågan borde behandlas
grundligare än hittills, om än bara för att
Finlands befolkningsstruktur föråldras.”

Helsingfors-Dar-es-Salaam
-processen nydanande
Majanen tror att det är möjligt att bredda
partnerskapet mellan rika och fattiga länder avsevärt.
”Dimensionerna av ett partnerskap
mellan nord och syd förstås allt bättre men
det oaktat saknas tillräcklig politisk vilja för
att utveckla nya modeller för partnerskapet.”
Den år 2001 påbörjade HelsingforsDar-es-Salaam-processen utgör en ny och
lovande manifestation av politisk vilja, anser Majanen. ”Forumet är nytt. I stället för
att beskriva problemen vitt och brett är meningen att bara några få men vettiga förslag utarbetas. Dessa så kallade spjutspetsprojekt genomförs i samarbete med likasinnade länder.”
”Ödesfrågan för hela det internationella
systemet och dess institutioners trovärdighet är att vi håller de löften vi har givit. Vi
hoppas att de spjutspetsprojekt som nu skapas sporrar oss vidare och sätter ytterligare
politiska krafter i rörelse. Utan dessa krafter är det omöjligt att åstadkomma en mera
rättvis globalisering.”

Text: Juhani Artto
Översättning och bearbetning
från finskan: Nina Winquist

17
[1] David Johansson, pensionerad sedan
år 2000, chef för avdelningen för utvecklingssamarbete 1987-1990
[2] Ritva Jolkkonen, chef för utvecklingspolitiska avdelningen sedan år 2002
[3] Juhani Toivonen, biträdande avdelningschef för utvecklingspolitiska avdelningen sedan år 2003
[4] Mauri Eggert, pensionerad sedan år
1996, understatssekreterare (utvecklingssamarbetsärenden) 1990-1993
[5] Tauno Kääriä, Ramboll Finnconsults
verkställande direktör, biträdande avdelningschef vid avdelningen för utvecklingssamarbete 1987-1990, avgått ur UM:s
tjänst 2001
[6] Kai Helenius, pensionerad sedan
1996, chef för avdelningen för utvecklingssamarbete 1984-1986
[7] Kirsti Lintonen, Finlands FN-ambassadör sedan år 2005, understatssekreterare (utvecklingssamarbetsärenden) 19962000
[8] Benjamin Bassin, Finlands ambassadör i Beijing sedan år 2001, chef för avdelningen för utvecklingssamarbete 19901993
[9] Jaakko Iloniemi, minister, chef för
den första internationella biståndsbyrån
[10] Pertti Majanen, utvecklingspolitiska avdelningens understatssekreterare sedan år 2000
Intervjuerna med Ritva Jolkkonen och
Pertti Majanen är gjorda i augusti 2004,
de övriga i januari 2005.

Rajesh Jantilal / Galbe.Com

GLOBALT ÄR LOKALT. Sydafrikanska kvinnor i Durban greppar teknologin och ser in i framtiden.

V I S I O N E R I E R F A R E N H E T E R I B E R Ä T T E L S E R

“

GLOBALT ANSVAR OCH FOLKLIG FÖRANKRING
“Den mest ironiska visionen är att det kanske blir Kina som drar Afrika ur fattigdomen
genom att öka sin handel med Afrika, investera på flera fronter, blunda med båda ögonen för afrikanska diktatorers brott mot mänskliga rättigheter och göra affärer på ett
sätt och med en moral som européer och amerikaner inte längre accepterar.”
Inger Jägerhorn

Barbro Sundback
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Trygga mammor
skapar utveckling
och fred

skapa sig nya arbeten. Gruppen kallade sig
Devyndarbe, ett litauiskt uttryck som betyder att en riktig kvinna har nio arbeten.
En grupp kvinnor som ville lära sig engelska, data och uppleva resten av världen.
Svetlana talade bra engelska och hon ville
mycket.
Nu såg jag en chans att åstadkomma
något mera bestående. Tillsammans skulle
vi lyckas.

•

BARNEN I VILNIUS och deras mammor
fick hjälp med att hålla ihop.

En gång var jag med och startade ett
kvinnocenter i Vilnius. Själva starten föregicks av rätt många besök och kontakter i
alla de tre baltiska länderna. Jag ville hjälpa. Tillsammans med några andra världsförbättrare i Mariehamn ville jag rädda utsatta, oskyldiga människor från utnyttjande, förnedring och fattigdom.
Men det var inte lätt. Det var inte lätt
att hitta någon eller några som tyckte och
tänkte som jag. Tills jag träffade litauiskan
Svetlana Raulinaintiene. Hon var den första jag mötte som inte talade enbart om
problem. Hon gav mig inte en lång lista på
saker som hon ville att jag skulle skicka till
henne. Hon var nästan överdrivet entusiastisk över de möjligheter som öppnade sig
efter kommunismens efterlängtade sammanbrott.
Hon tog sig för att organisera en fri
grupp arbetslösa kvinnor som själva ville

Sedan 1989 ägnade jag så gott som all min
fria tid till att bygga upp en Emmausorganisation på Åland.
Redan under de radikala åren på 1960talet hörde jag talas om Emmaus och tilltalades av det jag hörde. En rörelse inom vilka de som vill hjälpa och de som behöver
hjälp tillsammans hjälper dem som har det
ännu sämre. Det finns ett starkt jämlikhetsoch solidaritetstänkande i Emmausrörelsen.
Hjälp till självhjälp är inte målet utan
medlet.
Alla, även den svagaste, kan hjälpa.
Rörelsens styrka ligger i det direkta tilltalet. Gräsrot, oberoende och ekonomiskt
självförsörjande.
Lump och skrot samlas in och genom
sortering och försäljning skapar man sig
ekonomiskt oberoende och resurser att hjälpa andra.
Emmaus är också en rörelse som före-
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språkar direkt demokrati. Alla skall kunna
påverka och vara med och ta ansvar. Tillsammans kan alla som vill hjälpa sig själv
och andra.
Emmaus är en humanistisk organisation med en tydlig och universell etik. De
små självständiga enheterna ger samhörighet och skapar en familjär trygghet och
stämning.
Med Emmaus i ryggsäcken reste jag om
och om igen till Vilnius. En stad som jag
läst om i böcker av Nobelpristagaren
Czeslaw Milosz. En stad jag längtat efter
att göra mig bekant med. Vilnius är ett
multikulturellt samhälle med ett anrikt
medeltida universitet. Ett centrum för östeuropas judar och ett politiskt stridsäpple
för erövrare från öst och väst.
Den småskaliga bebyggelsen och de
nergångna stadsdelarna frestade fantasin.
Hur skulle återuppbyggnaden gestalta sig?
På vems villkor skulle staden bli ett nytt
ekonomiskt och politiskt centrum i Litauen?
Utvecklingen blev som väntad. Majoriteten levde i frihet och fattigdom medan
några få, framför allt män, tillskansade sig
stora rikedomar. Det dröjde inte länge innan vilsna gatubarn dök upp. Något farligt
höll på att hända. Morfinsprutorna låg
plötsligt i gränderna. Tiggande gamlingar
flockades utanför kyrkdörrarna.
Byarna blev allt tommare. Det enda
som fanns i överflöd var billig sprit.

Då slog vi till. Vi startade ett centrum
för barn till ensamförsörjande fattiga mammor.
Vårt mål blev att hålla ihop det sista
familjebandet mellan mor och barn. Om
mamma inte orkar går flera under.

•
Tillsammans med Devyndarbe köpte
Ålands fredsinstitut och Emmaus-Åland ett
halvt trähus i Snipiskes, det fattigaste kvarteret av alla.
Kvinnorna i Devyndarbe anställdes
som personal.
Vi skickade last på last från Mariehamn
med kläder, möbler, leksaker och allt, allt
vi trodde kunde vara till hjälp och glädje.
Våra mottagare, kvinnorna i Devyndarbe fick utbildning, kom och hälsade på
oss, lobbade med politiker och myndigheter i Vilnius och engagerade sig i Emmaus
International.
Vi misstrodde varandra, vi grälade ibland och vi visste inte alltid vad den andra
tyckte och tänkte. Men vi höll ut.
Centret fick namnet Nendre som betyder vass. En växt som böjer sig lätt för
vinden men som är oerhört seg och svår att
slita i stycken eller utrota. Nendre grundades 1998. Centret har hela tiden varit en
källa till glädje, kamp och sömnlösa nätter
för alla som varit inblandade. Verksamheten är trots små resurser omfattande. Där
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EN TRYGG FAMILJ är
en säkerhetspolitisk faktor.
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finns dagis, mammastöd, eftis, samlingspunkt för invånarna i stadsdelen Snipiskes
och lägerverksamhet i byn Akmeniskes.
Målet att hålla ihop mor och barn samt
göra dem ekonomiskt självständiga har varit en god sporre. Inte bara för Nendres
mammor utan som ett allmänt synsätt för
ett mera generellt politiskt tänkande och
agerande.
I arbetet med att förverkliga Nendre har
de engagerade kvinnorna inte bara blivit
kompetenta yrkeskvinnor utan också framgångsrika samhällspåverkare. Nendre är ett
välkänt begrepp i Vilnius och politiker som
vill profilera sig som familjepolitiker syns
gärna på mottagningar och andra högtidliga tillfällen på Nendre.
Kvinnosolidariteten har vuxit och en
feministisk analys av maktfördelningen i Lituaen är inget främmande och skrämmande för kvinnorna som jobbar på Nendre.
De senaste åren har kampen mot den kränkande sexhandeln blivit en del av Nendres
verksamhet.
Tillsammans med Ålands fredsinstitut
har man startat en tjejgruppsverksamhet på
Nendre enligt en metod utarbetad av ungdoms- och jämställdhetskonsulten Mia
Hanström från Kumlinge. Metoden går ut
på att informera tonårsflickor om sexhandeln och stärka unga kvinnors självkänsla.
De unga flickornas säkerhet är allvarligt
hotad av västvärldens män som årligen köper minst 500 000 kvinnor från forna sovjetstater för att tillfredsställa sina sexuella

behov. Av någon anledning är litauiska
kvinnor överrepresenterade bland dem som
säljs.

•
I sin bok ”Illusioner och realiteter” berättar ambassadör Björn Ekblom att man vid
grundandet av FN i San Fransisco utgick
ifrån att man genom att eliminera fattigdom och sociala orättvisor kunde förhindra krig.
Det egentliga utvecklingsbiståndet kom
betydligt senare.
Men redan från starten upprättades
FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC som ett krav från framförallt USAs
sida. De övriga stormakterna ville att FN
skulle begränsa sig till en säkerhetspolitik i
ordets snävaste bemärkelse. Detta enligt
Björn Ekblom som under 1969 till 1971
ansvarade för Finlands multilaterala utvecklingsbistånd.
I statsrådets beslut 5.2.2004 kopplar
man samman säkerhets- och utvecklingspolitiken. Man slår fast att:
”Ur säkerhetspolitiskt perspektiv är det
en utmaning för utvecklingspolitiken att
åstadkomma en sådan hållbar utveckling
som kan påverka orsakerna till konflikter
och våld och undanröja dem”.
Ur kvinnornas synvinkel är detta otillräckligt.
Kvinnors säkerhet eller rätteligen brist
på säkerhet kräver en särskild analys och
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dustrialiserade världen, inklusive Finland,
inte ses som en självständig politisk fråga
som kräver en särskild analys och särskilda
politiska och ekonomiska åtgärder.
Att begränsa mäns rätt till sexuellt utnyttjade av kvinnor är antagligen lika svårt
som att genomföra begränsningar i användandet av vapen. Men om säkerheten och
freden i världen skall inkludera båda könen måste det manliga våldet som riktas
mot flickor och kvinnor lyftas upp på den
globala dagordningen som ett strukturellt
säkerhetsproblem.
Allt utvecklingssamarbete måste, för att
också inkludera kvinnorna, uppfylla klara
mål om ökad politisk, ekonomisk och sexuell jämställdhet. Dessutom måste tyngdpunkten ligga på en utveckling av det civila samhället. Framförallt måste sociala och
ekonomiska trygghetssystem för kvinnor
och barn säkerställas.
Så länge detta inte är fallet kommer utvecklingssamarbetet att diskriminera kvinnorna, något som också försämrar möjligheterna för många andra.
Lilja från den omtalade filmen
Lilja4ever och hennes mamma kom aldrig
till Nendre. Bandet mellan dem brast. Liljas landsmän och andra män i den fria världen plågade ihjäl Lilja. Ett oskyldigt flickebarn vars säkerhet föga bekymrar världens
makthavare eftersom de är fullt upptagna
med att skydda sig för varandra.

•

“

en mera jämställd säkerhets- och utvecklingspolitik. I fred såväl som under krigstid hotas kvinnor ständigt av våld, sexuella
övergrepp samt ekonomisk exploatering.
Krig och fattigdom ökar ytterligare riskerna för kvinnors säkerhet. Ojämställdheten
mellan könen gör hotbilden bestående.
Kvinnors utsatthet förstärks av det sexualariserade våldet som numera utgör en
naturlig del av medias och underhållningsbranschens triviala flöde av bilder och berättelser om våldtäkter, lyckliga horor och
pornografisk reklam.
Det globala förtrycket av kvinnor och
flickor behandlas, om det över huvud taget nämns, som en människorättsfråga. Det
är det också.
Men staterna och det internationella
samfundet fritar sig från sitt ansvar när man
med reptilaktig reflexmässighet upprepar
att detta globala problem skall lösas genom
att ge flickorna och kvinnorna mera utbildning.
I Finland är man stolt över att kvinnorna har den högsta utbildningen i världen. Samtidigt är omfattningen av det våld
män utför mot kvinnor i Finland nästhögst
i västvärlden. Med andra ord måste kvinnors säkerhet strukturellt beaktas när man
utreder säkerhets- och utvecklingspolitikens förutsättningar. Att statsrådet i sitt beslut definierar kvinnors rätt till utbildning
som den enda konkreta åtgärden för att öka
jämställdheten visar att kvinnors säkerhet
inte bara i u-länderna utan också i den in-

”Allt utvecklingssamarbete
måste, för att också inkludera kvinnorna, uppfylla
klara mål om ökad politisk,
ekonomisk och sexuell jämställdhet.”
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OSÄKER FRAMTID. Suhn-Amite-centret i Zimbabwe
härbärgerar barn vars föräldrar har dött i aids.
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Min erfarenhet av att hjälpa är att det är
möjligt men man måste vara uthållig, ärlig
och jämlik. Det måste finnas ett ömsesidigt givande och tagande. En gemensam
glädje och stolthet över uppnådda resultat.
Att stärka kvinnorna och ge dem resurser
av olika slag är det bästa sättet att ge hjälp
till självhjälp och hjälp till många. När kvinnorna får resurser gynnas barn, äldre, funktionshindrade och andra svaga grupper.
Därför måste den kvinnliga representationen i alla säkerhets- och utvecklingspolitiska diskussioner och beslut beaktas.
Pengar är viktiga men pengar skapar
inte automatiskt en hållbar utveckling utan
kan tyvärr alltför lätt leda till beroende och
ojämlikhet om man inte kommer vidare i
samarbetet.
Den största glädjen i mitt engagemang
har jag känt när kvinnorna i Devyndarbe
med triumf i blicken har meddelat att de
lyckats övertala borgmästaren eller någon
annan pamp och fått gehör för sina krav.
Nendre är det bästa jag varit med om.
Men det irriterar mig att det inte är
Devyndarbes kvinnor som styr Litauen.
Det är kvinnor som Svetlana, Danute,
Nina, Birute, Justina och många andra
kvinnor som borde ha mera makt och inflytande.

Då skulle säkerheten, fördelningen av
resurserna och fattigdomen varit mera rättvis. Då kanske Lilja hade haft en chans.

•
Ett stort tack till UM som var den första myndighet som trodde på och som beviljade projektet Nendre stöd. Tack vare stödet kom vi
igång med verksamheten. Stödet utbetalades
flera år. Numera har Nendre blivit ett modellprojekt och UM har beviljat finansiering
för att sprida Nendres erfarenheter vidare till
medborgarorganisationer i Vitryssland och
Kaliningrad. Där finns det tankar på liknande center som Nendre.
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1.
Inger Jägerhorn:

Biståndet är dött
– leve biståndet!
De flesta av de organisationer som
uppstod som ett resultat av det kalla
kriget har kommit in i en kris. Hur skulle då biståndet kunna vara opåverkat?

Vi känner alla till mannen som söker sin

borttappade slant under en lyktstolpe. På
frågan om det var där han tappade slanten
svarar han: Nej, men det är här i ljusskenet
som jag ser att leta efter den.
Det råder tämligen stor enighet om att
bistånd inte är det bästa sättet att bidra till
en positiv utveckling i världens fattiga länder. Ändå fortsätter man med det traditionella biståndet.1) Varför? Svaret kanske är
att det är lättast att göra just på det sättet.
Organisationerna finns. Nätverken är uppbyggda. Systemen är inriktade på detta.
Biståndet, i den form vi känner det, har
existerat i 40 år. Vår världsbild under denna
tidsperiod, våra internationella organisationer, vårt sätt att tänka, formades av det kalla
kriget - ett undantagstillstånd som vi vande
oss vid att betrakta som det normala.
Det fanns två block, den ”fria världen”,
d v s västländerna å den ena sidan, och kom-

munistblocket å den andra. De två blocken leddes av två supermakter USA och Sovjetunionen. Och så fanns den ”tredje världen”– i stort sett resten.
I den ”terrorbalans”, som många framhöll som ett bisarrt men lyckosamt resultat
av att båda supermakterna hade kärnvapen,
delades världen in i intressesfärer, där USA
och Sovjetunionen med argusögon vaktade ”sina” respektive länder. Dessas lojalitet
köptes – ofta med bistånd. Dessa uppenbara politiska bevekelsegrunder var länderna i den tredje världen naturligtvis inte blinda för. (Samtidigt gav frånvaron av dem en
viss goodwill åt neutrala länder utan kolonial belastning som Finland och Sverige.)
Den brytningstid, för att inte säga kris,
som biståndsarbetet nu tycks befinna sig i,
är liksom mycket annat frukterna av Berlinmurens fall 1989 och Sovjetunionens
upplösning 1991. Det som under 1900talets andra hälft var det normala tillståndet, har plötsligt blivit en parentes. Den
”andra” världen, det kommunistiska blocket, finns inte mera. Därför är det inte heller längre befogat att tala om ”den tredje
världen”, åtminstone i den gamla betydelsen utvecklingsländer. Bilden har blivit
mera mångfasetterad.
Organisationer som uppstod i skuggan
av, eller som ett resultat av det kalla kriget
rasade samman eller kom in i en allvarlig
kris. Warszawapakten försvann helt, Nato,
EU, Nordiska rådet och KSSE har antingen ombildats kraftigt och fått andra uppgifter eller kämpar fortfarande med anpassningen till det nya millenniets krav. Hur
skulle då biståndet kunna vara opåverkat?

Ökad frustration
Strax innan de mäktiga ledarna för världens
sju rikaste nationer plus Ryssland samlades
till det så kallade G8-mötet i Gleneagles i
Skottland i juli 2005, televiserades över hela
världen en rockgala med krav på bättre bistånd. Än en gång framkallade stjärnor som
Geldof och Bono entusiasm och engagemang för världens fattiga. Men var det ett
engagemang i dödsryckning? En smygande frustration hos många NGO-organisationer märktes i medierapporteringen. Alltför många fagra löften har genom åren resulterat i alltför få konkreta åtgärder.

Oeniga forskare
Vilka åtgärder är det då man efterlyser i dag
för den del av världen som, allt bistånd till
trots, ändå inte har lösgjort sig från fattigdomen? Opinionerna går gravt isär om biståndets betydelse. Internationella valutafonden har i två omfattande undersökningar visat att biståndet till fattiga länder inte
har lett till högre tillväxt. Några år tidigare
hade emellertid världsbanken kommit till

rakt motsatt resultat. Bistånd gav upphov till tillväxt – dock under förutsättning att det politiska klimatet var gynnsamt. Den förre världsbanksekonomen
Bill Easterly säger att det inte finns några
klara empiriska bevis för att det sker ett
hopp ut ur fattigdomsfällan genom ambitiösa investeringsprogram. Ändå fortsätter man diskutera en fördubbling av
sådana åtgärder!
En tredje ståndpunkt står den indiske nationalekonomen Amartya Sen
för. I stället för att alltid se biståndsländerna i relation till givarländerna, fokuserar han på situationen per se i mottagarländerna. Amartya Sen fick år
1998 nobelpriset i ekonomi för sin
forskning om fattigdomens orsaker.
Han försöker gå bakom de vanliga klichéerna, och komplicerar i stället för att
förenkla orsakerna till exempel till svåra svältkatastrofer (som ofta har andra
orsaker än brist på mat). Han argumenterar för att utveckling förutsätter frihet, en intressant vinkel men egentligen helt i Adam Smiths anda. Däremot
anser Amartya Sen att Malthus hade fel.
Jorden kan mycket väl föda sina sex miljarder människor – sex gånger fler än
under Malthus tid för tvåhundra år sedan. 2)

Motstridiga opinioner
Oenigheten i den allmänna opinionen
när det gäller biståndet är påfallande. I
den rika världen finns två dominerande riktningar. Dels har vi sådana som
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“

Det finns ingenting som säger att inte
biståndsverksamheten skulle stå inför samma två alternativ som övrig internationell
verksamhet. Det vill säga: att lägga ner eller reformera.
Låt oss kasta en blick på den bild som
biståndet erbjuder för en utomstående i
dag, en bild som tycks innehålla frustration, motstridiga opinioner och obesvarade frågor.

”En enkel men i praktiken
så svår slutsats är att slopa
subventionerna till jordbruket i den rika världen.”
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talar om det hopplösa i hela biståndsverksamheten på grund av att situationen i mottagarländerna är så katastrofal: korruption,
inbördeskrig, inget fungerande rättssystem.
Mot denna åsikt står de som anklagar biståndet för att vara felriktat, globaliseringen för att suga ut länderna, de internationella organisationerna för att kräva orimlig
anpassning och de multinationella företagen för hänsynslös utsugning.
Också i mottagarländerna finns en
splittrad opinion. Den som kanske hörs och
märks mest, är den som anklagar givarländerna för imperialism, nykolonialism och
rasism.

Obesvarade frågor

FÄRGRANN DUKNING. Matdistributionen,
ej produktionen, är den felande länken.

Vi måste erkänna att frågorna är fler än svaren när vi betraktar situationen i utvecklingsländerna. Några iakttagelser:
– Storleken har inte betydelse. Kina och
Mauritius är jätten och lilleputten som båda
tagit sig upp ur fattigdomsträsket.
– Demokrati har åtminstone i initialskedet ingen avgörande betydelse för att lyfta ett land ur fattigdom. Några diktaturer i
utvecklingsländerna har lyckats bra, andra
inte.
– Sparandet har ingen betydelse. Många
av de länder som hade de högsta sparraterna
är fattiga, medan några av de länder där sparandet står lägst är rika. USA är ett exempel
på de senare, Kina på de förra.
– Matproduktionen i sig har ingen betydelse. Svält uppstår också i länder där det
finns mat.
– Det finns inget samband mellan friare

handel och minskad fattigdom – ofta är det
tvärtom visar en rapport från FN.
– Och sist men inte minst: biståndet
har ingen avgörande betydelse för att minska fattigdomen. 54 länder i världen är fattigare i dag än år 1990. Fyrtio år av bistånd
har inte gett dem välstånd.

Ny världsbild
Det bistånd som modellerades på situationen efter andra världskriget fungerar inte
längre. Men man har ännu inte hittat en
ny modell. Bilden är alltför disparat och
komplicerad. En fråga som ingen helt har
lyckats förklara är varför kurvorna pekar
uppåt i Asien och nedåt i Afrika. Först var
det Japan, sedan de sydostasiatiska ”tigrarna” om startade den fantastiska asiatiska
uppmarschen mot en högre levnadsstandard. I dag står Kina i fokus som världens
tredje största handelsnation och den mest
dynamiska ekonomin.
Intresset fokuseras alltmer på Afrika där
utvecklingen går i motsatt riktning. I dag
bor mer än hälften av världens fattiga i Afrika, år 1970 var det endast var tionde. Söder om Sahara tjänar afrikanerna 200 dollar mindre om året än 1974. Afrika svarade 2003 för en procent av världsexporten
mot fyra procent 1980. Ändå har många
afrikanska länder via Loméavtalet med EU
en handelspolitiskt långt bättre situation än
vad till exempel Kina och andra asiatiska
länder har.
I Afrika hotas fler än 38 miljoner afrikaner av hungersnöd, en följd av torka, aids
och andra sjukdomar. I Kina har cirka 450
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miljoner människor höjt sig över fattigdomströskeln.
Den mest ironiska visionen är att det kanske blir Kina som drar Afrika ur fattigdomen
genom att öka sin handel med Afrika, investera på flera fronter, blunda med båda ögonen
för afrikanska diktatorers brott mot mänskliga rättigheter och göra affärer på ett sätt och
med en moral som européer och amerikaner
inte längre accepterar.

Låt oss till slut se på matproduktionen i den
rika och den fattiga världen. Varför just den
sektorn? Jo, därför att jordbruket spelar en så
central roll i utvecklingsländerna och för att
svältkatastrofer har blivit eländets mest synliga konsekvens. I de fattigaste länderna finns
sju av tio jobb inom jordbruket, jämfört med
tre av tio i medelinkomstländerna. När det
gäller exportinkomsterna är 86 av 144 utvecklingsländer beroende av jordbruket.
Om marknadskrafterna fått verka fritt
borde ju priset på mat stiga, eftersom en så
stor del av världens befolkning hungrar. Och
det i sin tur borde leda till ökade inkomster
och ökat välstånd för länder som exporterar
just mat. Men vi vet att det inte är så.
Subventioner till bönderna i EU, USA och
Japan gör att världsmarknadspriserna faller och
produkter dumpas i Afrika.
Finland är medlem av EU, delar EU:s biståndspolitik och framför allt unionens jordbrukspolitik, två sektorer som borde kopplas
samman mer än vad nu görs. Jordbrukssubventionerna är den största och samtidigt mest
pinsamma delen av unionens gemensamma

Martti Lintunen

Mat för miljoner

BETE PÅ SMAL SEKTOR. De fattigaste länderna är helt beroende av jordbruk.
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politik, mat för miljoner. EU:s samlade bistånd till världens fattigaste länder söder om
Sahara uppgår till 8 US dollar per person
och år. Varje europeisk ko subventioneras
med 2,5 US dollar per ko och dag!
Ett av de områden där givarländerna
är eniga är att mottagarländerna själva måste
göra en insats för att förbättra tillståndet i
sitt land. Likaså finns insikten om att biståndet spelar en mindre roll än andra faktorer för utvecklingen i ett land.

Tulipanaros
Biståndet utgör endast en liten del av vad
utvecklingsländerna behöver. Framför allt
borde de få en rättvis chans att sälja sina
varor till den rika världen, ta del av kunskapsöverföring och inte missgynnas i internationella handelsavtal.
En enkel men i praktiken så svår slutsats är att slopa subventionerna till jordbruket i den rika världen. Att förpassa smörbergen, vinsjöarna, sockerlagren, mjölkfloderna och annan överproduktion till historien. Att sluta dumpa subventionerade
överskott till de fattiga länderna med stöd
av de rika ländernas skattebetalare. Också
det ett slags bistånd givetvis, men ett bistånd som hindrar de fattiga länderna från
att bygga upp en egen export och ett eget
näringsliv. Att införa marknadsekonomi i
de så kallade marknadsekonomierna.
Framtidens bistånd är alltså inte lite fler
penningdroppar i ett hav av nöd, pengar
som härskarna i mottagarländerna ofta betraktar som sin privata egendom. Det krävs
– hur ofta har det inte sagts? - genomgri-

pande reformer och nytänkande. Det bistånd som ges borde kanaliseras och administreras på ett annorlunda sätt än i dag.
Om de rika länderna slopade subsidierna
på sin jordbruksproduktion och kombinerade detta med ensidig preferenshandel gentemot de fattiga länderna skulle mycket vara
vunnet. Men samtidigt måste också biståndsländernas snarstuckenhet minska och
egna både ekonomiska och politiska reformer genomföras.
Egentligen vet alla var skon klämmer.
Men det är lättare att säga tulipanaros än
att göra det.
1)
I denna text avses med bistånd endast utvecklingshjälp, inte katastrofhjälp.
2)
Matproduktionen per capita visade en minskning 1993-1995 med 1,7 procent i Sydkorea, 12,4
procent i Japan och 58,0 procent i Singapore,
ekonomier där hungersnöd inte existerar.
Däremot, påpekar Sen, hade matproduktionen
ökat i Sudan med 7,7 procent och Burkina Faso
med 29,4 (!) procent, länder där hungersnöd och
fattigdom var realiteter. Detta är enligt Amartya Sen ett bevis på att lösningen på fattigdom
inte nödvändigtvis är en större matproduktion.

Källor:
Amartya Sen: Development as Freedom, 1999.
Global Respekt. Red. Anna-Lena Lodenius. 2004,
Olof Palmes Internationella Centrum.
Toward a ”Common Pool” Approach to Foreign
Aid. PM av Göran Hydén, maj 2001.
European Commission Homepage.
Ett flertal artiklar och analyser i framför allt Financial Times (Alan Beattie, Martin Wolf m fl),
men även i svenska och finländska tidningar.
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utbildning. Gunnar Myrdal – en stor förkämpe för internationell solidaritet – ville
endast ge katastrofhjälp.

Från optimism till pessimism
Jan Otto Andersson

En ny vision
är nödvändig
När u-landsbiståndet inleddes på 1960talet levde vi i en föreställningsvärld
som var fundamentalt annorlunda än
den vi lever i idag.

Vi hade upplevt de positiva effekterna av

Marshall-hjälpen i återuppbyggnaden av
Europa; vi hade bevittnat en massiv avkolonialisering och en stark utvecklingsoptimism i Tredje världen; vi trodde på möjligheterna av en take-off – en avstamp till en
självupprätthållande tillväxt – som enligt
Rostow bara borde ta ett par decennier att
genomföra; vi levde i en värld där två ideologier och två rivaliserande block tävlade
om u-ländernas gunst.
Redan på 1970-talet började vi tveka.
Vi läste Andre Gunder Franks historiska
analyser av kapitalism och underutveckling
och Theresa Hayters Aid as Imperialism. Vi
blev allt osäkrare på att biståndet skulle nå
dem som var fattiga och förtryckta. Det var
inte bistånd utan en helt ny ekonomisk
världsordning som saken gällde. I bästa fall
kunde vi tänka oss ett bistånd som direkt
användes för katastrofhjälp, hälsovård och

På 1980-talet vidtog skuldkrisen. Third
Worldismen och beroendeteorin urholkades och utvecklingsoptimismen led ett
förödande nederlag. Allt fler u-länder
måste underkasta sig Valutafondens och
Världsbankens strukturanpassningsprogram, vilket innebar att de skulle föra en
strikt penning- och finanspolitik och
öppna sina ekonomier för konkurrens
och utländska företag.
Efter det kalla krigets slut och Sovjetunionens sammanbrott sjönk intresset för utvecklingsbiståndet ytterligare.
De ideologiska och strategiska motiven
för biståndet fanns inte längre och på
hemmafronten tilltog massarbetslösheten, nyfattigdomen och den ohöljda girigheten. Inställningen till människorna
från fattigare länder hårdnade. Biståndet
uppfattades allt oftare som ett stöd från
de fattiga i de rika länderna till de rika i
de fattiga länderna. Såväl ”utveckling”
som ”bistånd” upphörde att entusiasmera.
I viss mån ersatte stödet till de forna
östblocksländerna – den andra världen –
det traditionella stödet till u-länderna. Bistånd lyckas i allmänhet bättre ju kortare
det kulturella avståndet är. Därför är det
inte uteslutet att den nya solidariteten
med Öst kommer att få mer bestående
utvecklingseffekter än biståndet till Syd.
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Hur förena ekonomi,
rättvisa, ekologi?

KVINNAN I KENYA säljer böcker på engelska och
Kiswahili. Hon är en liten kugge i hjulet på världsekonomin.

Den värld vi nu lever i beskrivs med termen ”globalisering”. Trots att globaliseringen omfattar många olika fenomen – företag, marknader, kapital, statliga och ickestatliga organisationer, vetenskap, teknologi, media, kultur, ekologi, medvetenhet –
är det fråga om en entydig process: kapitalförhållandets utbredning såväl territoriellt som sektoriellt. Allt fler länders ekonomier uppbyggs enligt kapitalistiska principer och allt fler samhällssfärer omstruktureras i enlighet med kapitalistisk logik. Visst
kan vi föreställa oss en icke-kapitalistisk
globalisering, men den ”realt existerande”
globaliseringen präglas av kapitalistisk penetration och transformation i världsskala.
Denna penetration och transformation
möter ett växande motstånd – inte bara i
många u-länder utan också i i-länderna.
Motståndet manifesteras på olika sätt och
dess ideologiska förtecken skiftar från religiös fundamentalism till feminism och ekologism. Den stora utmaningen för mänskligheten är att förena ekonomiskt välstånd
och global rättvisa med ekologisk hållbarhet. Jag har kallat denna utmaning för
”världsekonomins etiska trilemma”. Vi kan
tänka oss att samtidigt uppnå två av målen
– t ex ekonomiskt välstånd och global rättvisa – men det är svårt att föreställa sig
hur vi samtidigt skall kunna uppnå alla tre.
Vilken roll kan ”utveckling”, ”bistånd”
och ”solidaritet” spela under dessa nya betingelser?

Jag vill förenkla frågan genom att skissera
två framtidsvisioner: den ekoeffektiva kapitalismen och den ekosolidariska planetarismen. Den förra kombinerar välstånd
med hållbarhet, den senare rättvisa med
hållbarhet.
I en ekoeffektiv kapitalism lyckas man
effektivera utnyttjandet av naturen genom
att sätta tillräckligt höga priser på dess tjänster. Genom att skapa äganderätter och
marknader för allt fler tillgångar, och genom att beskatta användningen av miljöskadliga produkter, kan man försöka åstadkomma en bättre ekologisk balans. I princip kan u-länderna gynnas genom att ta
betalt för sina bidrag till upprätthållandet
av den globala miljön. I princip kan de också gynnas genom att globala miljöskatter
kunde användas för att finansiera omfattande utvecklingsprogram. I praktiken är
risken emellertid stor för att de perifera och
fattiga utestängs. Deras köpkraft räcker helt
enkelt inte till för att effektivt göra anspråk
på naturens tjänster. Dessa utestängda och
obehövliga skulle vara tvungna att leva på
allmosor från de förmögna.

Den ekosolidariska
planetarismen
Den ekosolidariska planetarismen är en mer
utopisk idé. Termen ”planetarism” har lanserats av Ele Alenius och den passar bättre
än t ex ”gandhism” som jag ibland har använt. Alenius har inspirerats av humanism,

rationalism, socialism och ekologism. Det
är också ganska lätt att se hur hans tankar
kunde vinna i styrka genom att kombinera
dem med feministiska tankesätt. Enligt
Alenius innebär planetarismen ett steg i
mänsklighetens kulturevolution. Genom
den förenas mänskligheten till ett medvetet subjekt som tar sitt och allt levandes öde
i sina egna händer. I motsats till en hejdlös
och glupsk globalisering framträder en ny
ansvarstagande och måttfull människa och
mänsklighet. Det viktigaste bidraget till
världens fattiga kan de rika nationerna göra
genom att förändra sin livsåskådning och
kultur.
Alenius försök att skissera konturerna
av en ny planetarisk medvetenhet motsvaras av ett oräkneligt antal rödgröna rörelser
och projekt i både rika och fattiga länder.
Det mest synliga uttrycket för dessa är
World Social Forum-processen. WSF haft
sitt ursprung i Latinamerika och Europa
men har lyckats mobilisera allt flera också i
Asien och Afrika. I denna process är det
inte fråga om att de rika skall hjälpa de fattiga, utan om att formulera gemensamma
svar på gemensamma problem. Syftet är att
finna en gemensam strategi för att motverka den nyliberala globaliseringens framfart.
Tack vare den nya informationsteknologin
har det blivit möjligt att snabbt nå och organisera aktivister över hela världen.

Många i Finland ”planetariska”
I Finland finns det många organisationer
som – kanske utan att vara medvetna om
det – verkar i enlighet med planetariska
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“

Den ekoeffektiva
kapitalismen

”Det viktigaste bidraget
till världens fattiga kan
de rika nationerna göra
genom att förändra sin
livsåskådning och kultur.”
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tankesätt. Till dessa hör rörelser för fred och
miljö, jämställdhet och global rättvisa.
Inom biståndsverksamheten har Servicecentralen för uvecklingssamarbete (KEPA)
lyckats förena många av dessa rörelser. Själv
har jag under de senaste åren varit aktiv
inom Attac. Det är en rörelse som framför
allt ägnat sig åt att upplysa om de problem
som följer av att kapitalförvaltarna och de
transnationella företagen tillskansat sig en
oproportionerlig makt och rörelsefrihet globalt. En viktig del av Attacs verksamhet har
gått ut på att åstadkomma en större skatterättvisa genom att bekämpa skatteparadis
och skattekonkurrens och genom att föreslå globala skatteregler och globala skatter.
Ett ur finländsk synvinkel viktigt bidrag till diskussionen är ILO-rapporten
A Fair Globalisation. Arbetet med rapporten leddes av presidenterna Tarja Halonen
och Benjamin William Mkapa och beskrev
de sociala följderna av globaliseringen och
gjorde förslag till en mer rättvis ordning.
Rapporten behandlar emellertid inte den
globala ekologiska hållbarheten. Den
största utmaningen är att förena kampen
för ekologisk hållbarhet och global solidaritet på ett trovärdigt och inspirerande sätt.

Finland kunde vara
globaletiskt exempelland
Utvecklingsbiståndet behöver en stor idé,
en vision av hur världen kunde se ut. Den
ekoeffektiva kapitalismen är givetvis den

som just nu ligger närmast till hands, men
den kan lätt förstärka de globala orättvisorna. Därför är det tveksamt om den är
förenlig med en genuin global solidaritet.
Den ekosolidariska planetarismen har tydliga ideologiska föregångare, som alla lyckats inspirera betydande människogrupper.
Såväl förnuftsmässigt som moraliskt är
den tilltalande, men vågar vi tro på att den
är realistisk?
Tänk om Finland tog planetarismen
så mycket på allvar, att vi tillsatte en arbetsgrupp med uppgiften att skissera vårt
utvecklingssamarbete utgående från att vi
åtminstone borde försöka att genomföra
planetarismens grundtankar. Istället för att
fråga oss hur vi skall handla för att klara
oss på bästa möjliga sätt i den globala konkurrensen borde vi besvara frågan hur vi
skall bete oss utgående från ett globalt hållbarhets- och rättviseperspektiv. Finland
hör till de lyckligt lottade länder som har
både en sådan ekonomisk-politisk ställning och sådana förutsättningar som krävs
för en djupgående globaletisk begrundan
att vårt svar skulle kunna få även andra
att omformulera sina tanke- och handlingsmönster.

3.

Människans
själviskhet

Håkan Nitovuori

En livslång
inlärningsprocess
Att följa med biståndets historia i Finland är som att föras in i en livslång inskolningsprocess.

Om vi försöker se framåt stöter vi på neoliberalismen och människans själviskhet. Är
beslutsfattarna beredda att prioritera utvecklingssamarbete i en situation då det inte
är populistiskt? Finns det tillräckligt många
som vill avstå något för att andra skall få
något? Rent politiskt borde biståndsanslagen vara lagstadgade, så att de inte alltför
lättvindigt kan förändras då opinionen eller konjunkturen vänder.

En helhetssyn

Det är lättare att vara efterklok än att
måla en framtidsbild.
Det är tacksamt att analysera misstag
jämfört med att planera så att man inte gör
några.
Ett av vår organisations första statliga
u-landsprojekt var en mobil klinik byggd
på en Sisu-lastbil. Vi kunde beundra bilen
hemma i Finland, allt var perfekt och idén
verkade genomtänkt. Flera år senare då jag
själv ansvarade för arbetet såg jag lastbilen
i Tanzania. Nu körde man grus med den.
Den egentliga användningen hade varit minimal. Axelbredden på den stora fyrhjulsdrivna lastbilen lämpade sig inte för de väglösa byarna i bushen. Så var det med den
saken.
Har man sett monumenten av goda föresatser men dålig tillämpning ber man om
bättre planering. Och det fina är att den
processen är på gång och fortsätter.

Var finns helhetssynen? Vi måste betona
en helhetssyn, en holistisk syn. Man kan
inte negligera religionens roll i sammanhanget. Man trodde att religionen skulle
självdö som mindre nödvändig under utvecklingsoptimismens glada dagar. Om det
materiella välståndet ökar, minskar religionens betydelse i motsvarande grad. Hur
man lyckas implementera biståndet påverkas i högsta grad av mottagarlandets religion. ”Människan lever inte allenast av bröd”
stämmer i alla kulturer.
Anden, själen och kroppen - alla behov måste tillgodoses.

En helhetsbild
En svaghet i projektplaneringen är bristen
på en helhetsbild av situationen.
Projekten berör många gånger bara en
liten, liten bit av ett mycket stort problemkomplex. Ingen organisation har resurser
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nas olika ideologiska inriktning och behov
av att ge arbetet sin egen profil. Men samtidigt efterlyser jag någon form av koordinering. Ärligt talat behöver de enskilda aktörerna hjälp att se helheten, så att man vet
vad andra medborgarorganisationer gör och
vad myndigheterna prioriterar. Samtidigt är
vi rädda för en styrning som kan binda oss.
Till medborgarorganisationernas möjligheter hör ju just friheten att satsa där och på
det som den officiella politiken försummar.

Partnerskapstanken

INBLICK I EN ANNAN VÄRLD. Datavärlden och
den utbredda fattigdomen lever sida vid sida i
Etiopien.

att sätta sig in i helheten, den lokala samarbetspartnern saknar ofta intresse att bredda sitt engagemang, de statliga organen i
mottagarlandet känns fjärran eller är korrumperade. Resultatet blir att man arbetar
enligt devisen ”var och en med sitt”, och
sällan vet vad andra gör i samma område.
Även därför att det inte är intressant med
tanke på bidragsgivarna i hemlandet!
Jag ser det som en positiv utveckling i
Finland, att de stora aktörerna inom utvecklingssamarbetet, möts för att lägga upp gemensamma riktlinjer. Partnerskapsorganisationerna kan man säga idag talar med en
röst i förhållande till sin huvudfinansiär,
utrikesministeriet. Däremot saknas helt ett
samarbete eller en gemensam strategi då det
gäller insatser i mottagarländerna. Det har
naturligtvis sin bakgrund i organisationer-

Exemplet med den för breda lastbilen som
jag nämnde visar att man kan göra stora
misstag genom små fel. Idag är det självklart
att vi frågar mottagarna, vad de vill ha. De
planerar vad vi skall delta i. Det handlar om
partnerskap.
Det som känns väldigt naturligt nu, var
en ganska avlägsen tanke för några år sedan.
”Den som betalar, styr också!” Självklart
måste redovisningarna vara i skick, och medlen kan inte överföras till något som man
plötsligt kommer på skulle vara ännu intressantare. Men samarbetet har utvecklats till
ett partnerskap, där umgänget är mycket
ärligare än förr. Fortfarande får vi kämpa
med frågan: ”Säger man detta för att man
tror att det är det vi vill höra, eller är det så
det är?” Partnerskapet har nått ett stycke då
man vågar kritisera våra prioriteringar, utan
att vara rädd för att penningflödet stryps.
Samarbetet är ärligt nog så att de verkliga
behoven fylls, så att projekten inte bara är
intressanta för att det kan ge ledarna vissa
personliga förmåner, såsom tillgång till bil.

Snabb utveckling
Vi har upplevt en snabb teknologisk utveckling i världen som också starkt påverkar uländerna – vi kan se att man nu hoppar
över det landbaserade skedet i mobilsamhället och kan koppla upp sig på nätet var
som helst. Vi kan alltså inte förvänta oss
att man skall nöja sig med våra avlagda grejor, eller att biståndet skall vara ”småskaligt” i den meningen att man ger primitiva
apparater för att ”de” är så mycket efter i
utvecklingen. Därför kan vi inte tänka att
”u-” i u-länder står för ”underlägsenhet”.
Just nu har vi kommit till en brytningspunkt då vissa av de länder som får eller
nyligen har fått finländskt bistånd, kanske
i form av räntestödslån, de facto visar sig
vara länder som konkurrerar med Finlands
industri och dit finländska företag flyttar i
jakten på att sänka produktionskostnaderna. Det visar att biståndet måste kunna riktas till en viss nisch inom ett land, en minoritet eller utsatt folkgrupp, trots att landet som sådant inte klassas som ett prioriterat mottagarland. Här behövs flexibilitet
i besluten.

Framtidens nyckelländer
Det är tydligt att det som sker i Kina, Indien, Ryssland och hur konflikterna i Mellanöstern hanteras, påverkar framtiden i

världen generellt, men i synnerhet behovet
av och inriktningen för utvecklingssamarbetet i fortsättningen. Kina och Indien utgör tillsammans långt över två miljarder
människor, och självklart påverkar det resten av världen. Båda länderna har kärnvapen och en politik med starkt dogmatisk
ideologi och en medveten nationell stolthet, som gör samarbetet nyckfullt. Ryssland
som hör till vårt närområde visar så många
oroande tendenser och stor fattigdom bland
enskilda människor, inte minst pensionärerna. Som en kuriositet måste konstateras, att eftersom Ryssland lyder under ”närområdesstödet”, kan vi inte ha utvecklingssamarbete till exempel med samhällen i Sibirien. Så enligt utrikesministeriets förvaltningsmodell är tydligen Sibirien ett av Finlands närområden. Här ett exempel där
man kunde efterlysa flexibilitet.
Rubrikens ord, ”ett livslångt lärande”
har vi fått uppleva som samarbetspartner
med utrikesministeriet. Utvecklingen är på
väg åt rätt håll, men under årens lopp har
vi fått känna av att trender, enskilda tjänstemäns idéer och beslut, och framför allt
personalens korta sejourer på enheten
ibland mycket konkret har försvårat samarbetet. Den långsiktiga och hållbara utvecklingen har saboterats inifrån. Dock, vi
har lärt oss mycket tillsammans och fått
många nya bokstavskombinationer att
börja sitta i ryggmärgen.
Finland har trots allt ett mycket gott
namn om sig i världen, och det är positivt
att röra sig som finländare utomlands. Vi
har all orsak att fortsätta med en allt bättre
utvecklingspolitik.
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“

Som ”partnerskapsorganisation” med
utrikesministeriet i Finland har vi fått gå
igenom en liknande process, med ett utökat förtroende, ansvar och krav på kvalitet.

”Biståndet måste
kunna riktas till en viss
nisch inom ett land, en minoritet eller utsatt folkgrupp.”
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4.
Pär Stenbäck

Det långa
perspektivet
Trevande opinioner för bistånd började formas redan i början av 1960-talet
- före 1965 - då det officiella biståndsorganet grundades. När jag ögnar igenom de 40-årshistoriker som utrikesministeriet (UM) publicerat inför det
finländska biståndets jubileum, slår det
mig att den tredje sektorns insatser
under de tidiga åren berörs rätt litet.

Sant är att några pionjärer inom UM

både på tjänstens och på de personliga idealens vägnar startade det offentliga biståndet. Men kretsarna var små och herrar Iloniemi och Ahtisaari hade också de rötterna
i organisationslivet.
Impulser kom, som vanligt, från Sverige
som visserligen inte låg långt före. Men
också USAs Peace Corps, anti-apartheidrörelsens fokus på Afrika och Mikko Juvas
ledargestalt hade betydelse.
Mina första inlägg om bistånd gjorde
jag i Studentbladet 1961-62. Sedan kom
jag med i Unescokommissionen där ”modernisten” Kalervo Siikala tidigt nappade
på biståndskroken. År 1965 utsågs Kalevi

Sorsa till kommissionens generalsekreterare och då startades en läskunnighetskampanj: ett bokmärke såldes till förmån för
Tanzania.
Det är allt skäl att nämna också Studenternas FN-förbund (Suomen Opiskelijain YK-liitto) som samlade ungdomar ur
alla politiska läger med intresse för internationella frågor. Dess mest aktiva period
inföll under senare delen av 60-talet.

Premiärbesök
till Tanzania
1968 reste en stor ungdomsdelegation i
charterplan till Tanzania i Unesco-kommissionens regi. I den ingick en lång rad personer som senare kom att aktivt utforma
vår biståndspolitik, exempelvis Erkki Tuomioja. För flertalet av oss var resan den första till ett u-land och intrycken blev bestående hos en hel generation av ungdomsledare. Vi fick träffa Mwalimu själv, Julius
Nyerere, på tröskeln till ujamaa-eran, då
inga moln ännu syntes på himlen.
För mig ledde den nya insikten direkt
in på den politiska styrningen av biståndet. Som nybliven riksdagsman vid 28 kom
jag in i utrikesutskottet och kunde fördjupa
kunskaperna som medlem i den nordiska
biståndsstyrelsen. Denna unika skapelse för
gemensam administration av kooperativa
institutioner i Kenya, Tanzania och Moçambique var framgångsrik, men aldrig
populär hos tjänstemännen. Efter åtta år
där, böt jag ut uppdraget mot ordförandeskapet i TALKE, delegationen för ekonomiska relationer till u-länderna (1979-85).

Martti Lintunen

Martti Lintunen
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LÅNGVARIGA FÖRHÅLLANDEN, en öppen dialog och ett
ömsesidigt förtroende utgör
basen för allt utvecklingssamarbete. Mötena mellan
finländska biståndsarbetare
och tanzanier har varit otaliga under de gångna 40 åren såväl ute på fältet vid vattencisterner och skottkärror
(ovan) som vid papper och
skrivbord (nedan).
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”Finland behöver en fastare
kärna av biståndskunniga
tjänstemän och mindre av
diplomater.”

Det var ett försök att skapa en bredare (politisk) medborgarplattform för en allsidig
genomlysning av biståndet. Partier, facket
och näringslivet skulle här samsas med biståndsbyråkratin som redan hade hunnit
växa sig stark, någon egen minister fanns
ännu inte. Självfallet blev det en del manövrerande hit och dit, men många av
medlemmarna fick, eller hade, ett livslångt
intresse för biståndsfrågor. Som utrikesminister med ansvar också för biståndet gjorde jag det första officiella besöket till Sydamerika, till programlandet Peru.
Sedan var tiden mogen (1985) att omsätta dessa erfarenheter i praktisk förvaltning inom ramen för humanitärt bistånd.
De åtta åren i Röda Korsets tjänst gav en
avgörande och nyttig insyn i biståndets internationella villkor. Efter 1997 har jag försökt överföra lärdomarna till frivilligarbete
inom barn- och ungdomssektorn (IYF och
Barn- och ungdomsstiftelsen i Finland),
inom konfliktförebyggande verksamhet
(ICG), inom missionen (FMS) och inom
kyrkan (Utlandshjälpen).

mera förvirrad beträffande vad som verkligen skapar hållbar utveckling. Både teori
och praktik har varit i häftig gungning under dessa år, ganska ofta i form av en vågrörelse. Optimism och pessimism har växlat, man har gått från styrning till obundet
stöd; prioriteringar som hälsovård, undervisning, infrastruktur, födelsekontroll, budgetstöd, mathjälp, kvinnoemancipation,
demokratiskolning, har alla avlöst varandra.
Vem kan prestera en sammanfattande
biståndsteori utifrån dessa trendskiftningar och ge ett recept för framtiden? Åtminstone inte jag. Jag har dessutom börjat tvivla på de biståndsdebattörer som med jämna mellanrum anser sig ha funnit nyckeln
till framgångsrik utveckling. Låt oss i stället ödmjukt erkänna vår oförmåga att formulera en allmängiltig handlingsplan baserad på en hållbar och entydig teori. Det
globala samfundets institutioner och beslutsprocesser har (ännu) inte hunnit ifatt
behoven. Följaktligen är handlingskraften
därefter.

Finns det en
enda biståndsteori?

Nio teser om u-samarbete

Denna något egocentriska sammanfattning
av 45 år med biståndsrelaterade uppdrag
får tjäna som bakgrund till en personlig
syntes av min syn på biståndets villkor,
nuläge och framtidsutsikter. Egentligen är
jag idag lika övertygad som för 45 år sedan, att världen är en enhet inom vilken
resurser, kunskaper och solidaritet bör fördelas och delas. Men kanske är jag aningen

Men rätten och skyldigheten att presentera subjektiva påståenden och teser om biståndet kan vi inte neka oss.
1. Finlands biståndspolitik kan knappast göra anspråk på att vara unik, den är
lika trendkänslig som det internationella
samfundets. Försöken att uppfinna hjulet
på nytt är lönlösa och patetiska. Att fördela biståndet på många länder och på de flesta sektorer förblir vårt öde, alla begränsan-

de politiska och administrativa manifest till
trots.
2. Finland behöver en fastare kärna av
biståndskunniga tjänstemän och mindre av
diplomater (utan ett livslångt professionellt
intresse för state of the art). Jag har alltid
trott på en relativt autonom biståndsstyrelse för teknisk verkställighet av de politiska beslut som ligger till grund för biståndet.
3. Också om kampen för 0,7 % har
varit och är viktig, har den skymt siktet för
biståndets kvalitativa dimension. Den debatten förs egentligen inte utanför små fackmannakretsar och har ersatts av knoppologiska kontrollmekanismer. Bistånd är alltid risktagande där kvalitet bäst garanteras
av kontinuitet, förtroende och sökande efter best practices i relationen mellan beviljande myndighet och verkställare.
4. Bistånd kommer alltid att ha en politisk dimension och bör vara proaktivt, inte
reaktivt, förebyggande och inte eftersläpande. Som bäst kunde det fungera som en
”samhällsplan” (för en region, ett land). I
planen kunde de elementära utvecklingsfaktorerna kombineras: Näring, hälsa, utbildning, infrastruktur, sysselsättning, kanske i nämnd ordning. Punktinsatser ryckvis rinner ut i sanden.
5. Också vårt bistånd skall ta fasta på
de enorma hindren för reell utveckling i
Afrika: De politiska konflikterna, aids, arbetslösheten, minskande skolgång, korruption. Har vi inte tillräcklig kunskap eller
kompetens för bilaterala insatser, bör vi
överlåta uppdragen åt de multilaterala aktörerna, men efter en fördjupad analys av

vem som gör det bäst, FN-systemet eller
INGO-nätverken.
6. Vill Finland medverka till nytänkande, kunde vi föreslå införandet av en etisk
komponent i biståndspaketen när en misslyckad stat skall rehabiliteras. Att tekniskt
reparera det nedslitna eller sönderskjutna
är alltid möjligt, men om ledarskiktets attityder är perverterade, misslyckas alla biståndsinsatser på sikt.
7. Humanitärt bistånd borde alltid
kombineras med strukturstöd för att stärka mottagarnas förmåga att absorbera biståndet. Likaså borde bistånd användas för
att skapa egenkapital inom mottagarlandets
frivilligsektor, t.ex. i form av fast egendom
som ger verksamhetsutrymmen, men också hyresintäkter. Utan kapitalbildning och
en ekonomiskt oberoende tredje sektor blir
utvecklingsländer aldrig självförsörjande.
8. När givarländerna avskriver de skulder som u-länderna påtagit sig, bör det inte
ske villkorslöst. En ny skuldspiral kan lätt
uppstå om inte en monetär disciplin upprätthålls och den ökade rörelsefriheten länderna får används för att upprätthålla de
primära funktionerna i samhället. Spelreglerna i kampen mot korruption och maktmissbruk borde vara erkända och gemensamma. Stingsligheten för ”nykolonial”
inblandning i mottagarländerna i kombination med rädslan för att inte agera ”politiskt korrekt” i givarländerna, kan leda till
att avskrivningens effekt blir långt mindre
än vad den borde.
9. Det offentliga biståndet måste kombineras med det privata i en trepunktsmodell. Samarbete med näringslivet och den
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tredje sektorn får inte förbli läpparnas bekännelse utan man bör aktivt söka nya
modeller som tar till vara Finlands samlade resurser. Biståndsverksamheten bör integreras bättre i det finländska samhällets
verklighet. Funktionella allianser bör skapas, i vilka myndigheterna inte alltid har
sista ordet

Martti Lintunen

Förankring hos folket

ÖDMJUKA INFÖR NATUREN. Lokalkännedom om mark- och klimatförhållanden i Nepal
kopplat med finländskt skogskunnande ger plantor som tål hårda tag.

Detta må vara mitt försök att sammanfatta
något av det jag uppfattat som väsentligt
för vårt framtida bistånd. Jag har försökt
undvika att hänvisa till milleniedeklarationen, mänskliga rättigheter, statsrådets principbeslut, poverty reduction, handelspolitiken, miljön, flyktingpolitiken, EU, Helsingforsprocessen etc, helt enkelt av den
orsaken att jag knappast kan bidra med
något av värde i ett biståndsperspektiv.
Jag hoppas att Finlands bistånd förvaltas klokt och konsekvent i den triangel som
består av de politiska beslutsfattarna, UM:s
tjänstemän och mottagarna. Biståndets trovärdighet och legitimitet kan när som helst
ifrågasättas och offras (som på 90-talet) om
tiderna blir kärvare. Min tionde punkt kunde ha gällt just detta:
Biståndet måste förankras ännu bättre
hos en befolkning som delvis ännu ser det
som en hobby för eliten. Hur det skall gå
till, det är en annan historia.

5.

David Johansson

Konkreta insatser
eller virtuell
skenverksamhet?
I Finland är målsättningen i dag att
gradvis öka u-landsbiståndets volym.
För alla parter skulle det vara till fördel
att utnyttja en del nyttiga lärdomar från
den strategi som tillämpades på 1980talet; då växte volymen med i medeltal
15 procent per år. Framförallt borde Finland satsa på ett begränsat antal jämförelsevis omfattande och verkningsfulla program som bistår u-länderna på
livsviktiga områden och som har global relevans.

Under 1980-talet nådde stor politisk

enighet om volymmålsättning och budgetanslag för biståndet i Finland. Anslagen steg
för varje år. Enigheten utsträckte sig också
till valet av mottagarländer; 15 u-länder,
varav sex hörde till gruppen minst utvecklade länder, fick det mesta av biståndet.
Målsättningen var att verksamheten
skulle inriktas på tre huvudsakliga områden; nämligen på det sociala området (hälsovård, vattenförsörjning, boende, under-

visning), på livsmedel, jord- och skogsbruk
samt på infrastruktur (energiförsörjning,
vägunderhåll, hamnar, godshantering).
Det går åt mer medel till att administrera biståndet under en tillväxtperiod. Därför var det på 1980-talet nödvändigt att gå
in för ett begränsat antal rätt så stora och
mångåriga insatser. Ungefär trettio dylika
insatser - tio för vart och ett av de huvudsakliga områdena - skulle motsvara 75 procent av totalvolymen.
För att i praktiken genomföra dessa insatser var det nödvändigt att mobilisera och
utveckla nya resurser och nytt kunnande i
vårt samhälle. Det här gällde för alla sektorer - den offentliga, den så kallade tredje
sektorn samt näringslivet.

På 1990-talet minskade
biståndet, blev ”virtuellt”
En följd av den ekonomiska lågkonjunkturen i början av 1990-talet var att det visade sig omöjligt att upprätthålla u-landsbiståndets volym och därmed även de tidigare målsättningarna. Finland fick lov att
avsevärt skära ner på den pågående verksamheten och samtidigt slopa en stor del
av det som planerats för framtiden. En avsevärd del av de personliga och institutionella resurser som skapats under 1980-talets tillväxtår förblev outnyttjade och skingrades så småningom.
Politikerna och tjänstemännen formulerade ett flertal nya strategier och riktlinjer. De visade sig emellertid vara så invecklade att biståndspersonalens förmåga att
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”Verksamheten borde koncentreras
till globalt centrala och för u-länderna
livsviktiga områden.”

omsätta dem i praktiken och att på basen
av dem utveckla ny verksamhet helt enkelt
saknades. Detta ledde till att de nedbantade budgetanslagen splittrades på ett stort
antal små insatser med vid geografisk spridning.
I själva verket var det mycket fråga om
”virtuell” verksamhet utan egentlig verklighetskontakt. Såväl befogenheter som ansvar
spreds ut till ett antal geografiska avdelningar och enheter, vilket gjorde att det blev
ännu svårare än tidigare att styra och leda
det bilaterala biståndet.

Koncentrara aktiviteten,
mobilisera hela samhället
För närvarande är Finlands målsättning
igen att gradvis öka u-landsbiståndets volym. I det här sammanhanget skulle det vara
av yttersta vikt att dra sig till minnes det vi
lärde oss av 1980-talets strategi som starkt
betonade verksamhetssektorer och innehåll.
Verksamheten borde koncentreras till
globalt centrala och för u-länderna livsviktiga områden, särskilt vattenresurser, hälsovård, undervisning, rättssamhället och
områden som avser att minska på miljöbelastningen och öka jordens bärförmåga.
Vi borde ytterligare mobilisera vårt

samhälles institutionella resurser i u-landsbiståndet; särskilt borde vi gå in för ett
ömsesidigt utbyte inom den högre undervisningen och yrkeshögskolorna (vattenresurser, hälsovård, rättssamhälle, m m).
Det krävs större lyhördhet för och
samordning med den multilaterala ”agendan” inom FN-programmen, miljökonventionerna och EU-biståndet.
Den övervägande delen av verksamheten bör koncentreras till ett begränsat
antal länder. Men samtidigt är det fullt
möjligt och politiskt till fördel att därutöver upprätthålla en bredare kontaktyta.
Detta sker genom att den finska staten
aktivt erbjuder och utvecklar särskilda
stödprogram till mellanstatligt och regionalt samarbete mellan u-länder, kanske
alldeles särskilt mellan länder i konfliktområden. Här finns det utrymme för visioner och initiativ.
Den nuvarande spridningen av befogenheter och ansvarsfördelningen för det
bilaterala biståndet är knappast ändamålsenlig. Den rent operativa styrningen och
ledningen av Finlands bistånd måste samordnas effektivt; den förutsätter en bättre
kontinuitet än hittills ifråga om de ledande befattningarna.

6.

Gunvor Kronman

Veikko Ruohotie

Borde andra än
biståndsministern
besluta om Finlands
globala ansvar?
Finlands bistånd ökar och det finländska biståndet har under nuvarande regeringsperiod satts i ett större utvecklingspolitiskt sammanhang än tidigare.
Det är bra. Däremot haltar övergången
från den nya politiska linjedragningen
till konkreta handlingar.

Frågan är om bistånd eller ens utveck-

TVÅ SMÅ LIV. Vem omfamnar
globalpolitiken i Finland?

lingspolitik är tillräckligt för att hantera den
ökande polariseringen mellan och inom
länder och regioner? Knappast. Förutom
traditionellt bistånd behöver vi en ny, global politik i Finland. En politik som ser
lokala, nationella beslut som en del av globalt agerande.
Det som i dag kostar i investering eller
avsägande av nationell, kortsiktig nytta, kan
i morgon ge avkastning i form av trygghet
och fortsatt välfärd.
Vi behöver en sektoröverskridande hel-

hetspolitik, där Finland ses i en konstant
samverkan med resten av världen. För att
uppnå detta måste alla sektorer och hela det
politiska fältet samverka mer än tidigare.
Det globala ansvaret sträcker sig alltså
betydligt längre än till biståndsministerns
bord.

Rimliga villkor globalt
Börjar det med solidaritet hemma? Eller är
det så att solidaritet långt borta gagnar oss
här hemma?
Den senaste tiden har vi upplevt många
finska företags utflaggningar, strejk inom
pappersindustrin och fusioner av företag
som senare lett till nedläggning eller utflyttning av verksamhet. Globaliseringens positiva och negativa konsekvenser har krupit närmare den finska vardagen.
Regeringen har svarat med åtgärder
som ska reformera den inhemska arbetsmarknaden och förstärka Finlands konkurrenskraft globalt. Gott och väl så.
Det senaste året polariserades globaliseringsdebatten i vårt land mellan ”världsförbättrarna”, som lyfte upp internationella solidaritets- och arbetsmarknadsfrågor,
och dem som drev stärkandet av den finländska konkurrenskraften.
För mig tedde sig hela debatten konstgjord. Är det inte egentligen så att till exempel kinesiska och indiska löntagares ökade arbetsmarknadsrättigheter borde vara en
del av vår finländska globala strategi? När
en finländsk lönekostnad ligger på över 20
€/h i genomsnitt, är den under 1 € i Kina
och Indien. Är det inte genom mer jämli-
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Kari Rissa

ka produktionsvillkor som den finska konkurrenskraften gynnas?
Vår oförmåga att se den gemensamma
agendan också när den finns mitt framför
näsan på oss slog mig under ett av OECD:s
ministermöten år 2005. Utvecklings- och
finansministrarna förde parallella sektordiskussioner där endast en vägg skilde de två
grupperna.
I det ena rummet diskuterade man hur
ILO-kommissionens rekommendationer
skulle genomföras som en del av FN:s millenniemål. I det andra rummet gjorde finansministrarna upp planer för hur
OECD-ländernas globala konkurrenskraft
skulle förstärkas.
På denna senare agenda berördes inte
globala arbetsmarknadsfrågor – de hörde
ju till det ”mjukare” biståndsbordet. Så
länge vi sitter fast i sektortänkande blir det
svårt för oss att se de gemensamma intressena där de de facto existerar.

Mer bistånd,
mer säkerhet?

PRECISIONSARBETE i Kosovo. Sikta uppåt,
överskrid sektortänkandet för allas vårt bästa.

Förståelsen för att en minskad marginalisering av de fattigaste länderna bidrar till
en ökande västerländsk säkerhet har vuxit
de senaste åren, också bland dem som traditionellt inte främjat bistånd. Det här är
kanske den främsta orsaken till att biståndet flyttat upp på den internationella agendan i olika multilaterala sammanhang såsom EU, NATO och OECD.
Även Finlands nationella försvarspolitik ser idag biståndet som en viktig del av
vår nationella säkerhetsstrategi. Dessutom

utgör internationell krishantering i framtiden en allt viktigare del av Finlands eget
försvar.
Frågan är dock om vi i dag har hittat
de bästa sätten att sammanföra militär- och
utvecklingsaktörer. Ett reformerat FN torde erbjuda det bästa alternativet eftersom
både utveckling och säkerhet ryms under
FN:s mandat.
I praktiken håller ändå mycket av den
multilaterala initiativkraften idag på att flytta ut till självutnämnda forum som G8. Legitimitetsunderskottet i sådana, i och för
sig viktiga fora skapar dåliga förutsättningar att göra hållbara, globala framsteg.
Små länder som Finland har små möjligheter att göra sin röst hörd ifall den här
utvecklingen förstärks. Det ligger i vårt –
och utvecklingsländernas – intresse att ännu
kraftigare än i dag verka för ett starkare,
mer handlingskraftigt FN.

Biståndet som
dialoginstrument
För en del av de fattigaste länderna är biståndet en av de viktigaste delarna av deras
inkomster. Samtidigt kan samma land betala upp till det dubbla endast i räntor på
internationella lån.
De aktuella internationella förslagen av
bland annat premiärminister Blair, presidenterna Lula och Chirac om avskrivningar av de allra fattigaste ländernas skulder är
därför mer än välkomna.
För Finlands del borde frågan inte vara
problematisk. Vi har relativt sett små tillgodohavanden. Det politiska värdet av en
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EN TITTAR BAKÅT, två blickar framåt på stranden utanför Maputo i Moçambique. Gemensamma
beslut om bl a skuldavskrivning är av nöden. För Finland med dess små tillgodohavanden borde frågan vara oproblematisk.

48

“

” Börjar det med
solidaritet hemma?
Eller är det så att
solidaritet långt borta
gagnar oss här hemma?”

skuldavskrivning som sker i tillägg till redan beviljat bistånd har däremot ett stort
politiskt signalvärde globalt. Skuldavskrivningen skulle kunna ge en nystart i dialogen med biståndsmottagarna. Nollställningen av skulder skulle även ge de olika
aktörerna en ny chans att koordinera sina
insatser och harmoniera sitt agerande. Och
detta speciellt på givarsidan!

DEMO ett steg
mot global politik
I Finland har vi ett glesare nätverk av frivilligorganisationer som jobbar med internationella solidaritetsfrågor än i de flesta västländer. Vi behöver utöka det här engagemanget inom alla partier i Finland.
Jag är glad över att den utvecklingspolitiska kommission som regeringen utnämnt har lyckats engagera alla finska riksdagspartier i den kommande föreningen
Partiernas internationella demokratisamarbete DEMO r.f.
Föreningens mål är att främja dialogoch utbildningsinsatser tillsammans med
politiska rörelser i syd. Bistånd, jovisst. Men
kanske också ett sätt att kanalisera ett växande medborgarengagemang för globala
rättvisefrågor till politiskt arbete. Ett tillskott alla grånande partier i Finland skulle
må bra av.
Jag blir alltmer övertygad om att vi
måste skapa en ny typ av sammanhängande, global agenda som kätterskt överskrider det politiska genretänkandet. De allra
fattigaste ländernas växande marginalise-

ring blir inte mindre av humanitära allmosor eller ens välriktat bistånd.
De avgörande frågorna handlar om annat. Hur stimuleras den lokala ekonomin i
konfliktförebyggande och återuppbyggnad?
I vilket skede ska det demokratiska samhällsbygget sättas in när svaga stater ska rehabiliteras? Vem ska bära det primära ansvaret för
fredsbevarande insatser i tredje världen? Hur
skapar vi konstruktiva allianser mellan ekonomiska, frivilliga och offentliga aktörer?
Vilken typ av global-politisk dialog och vilken typ av globala fora behövs idag? Hur
möjliggör vi tillgången till bromsmedicin
mot aids till ett rimligt pris i alla länder?
Få av dessa frågor ligger helt eller ens
delvis på biståndsministerns bord. Ansvaret
för en mer jämlik och trygg värld måste bäras av alla beslutsfattare. För detta behövs
nya administrativa rutiner och effektiva sektoröverskridande politiska instrument.
Först när vi lyckas göra upp hela det globala bokslutet är det möjligt att väga de enskilda åtgärdernas relevans från fall till fall.
Det är i ett sådant sammanhang biståndet
borde ses som en komponent – en viktig
sådan.
Utvecklingspolitiken bör inte lämna biståndsministerns bord – helt. Men utan ett
bredare samhälleligt engagemang i hela regeringen och andra beslutsfattande organ för
en lyckad global politik kan vi inte göra
mycket annat än lappa ett och annat humanitärt behov. Genom att skapa en politik som
utgår från gemensamma intressen mellan
fattiga och rika länder kan vi däremot alla
vinna.

7.

Markus Jäntti

Vad kan Finlands
ekonomiska
utveckling lära oss?
Det finländska utvecklingssamarbetet
ligger långt efter det som många andra mindre högt utvecklade länder går
in för, men det oaktat utgör Finlands usamarbete ett seriöst försök att delta i
eller bidra till andra länders utveckling.
En annan potentiell källa för att utveckla u-samarbetet är Finlands egna utvecklingserfarenheter.

Finland har länge varit med i de ”rika län-

dernas klubb” OECD, är grundande medlem av Euro-området och har sedan 1995
varit med i den Europeiska unionen. Finland har rykte om sig att vara ett teknologiskt avancerat, lite tråkigt men jämlikt
samhälle i den europeiska periferin.
De finländska utvecklingsbiståndsstrategierna utvecklas genom normala politiska och administrativa processer. Arbetet påverkas, förmodligen, av de strategier och
erfarenheter som andra nordiska och europeiska länder haft samt av ledande multi-

laterala organisationer, så som Världsbanken.
Tanken att granska vilka lärdomar som
de finländska erfarenheterna kan ge upphov till är ingalunda ny eller unik. Bland
annat var just detta utgångspunkten i den
översikt om finländskt utvecklingssamarbete som gjordes 2003 av samhällsvetare
från partnerländer (Saasa m.fl. 2003).
På utrikesministeriets initiativ bidrar
några finländska forskare med en bakgrundsrapport till årets ”World Development Report” om den långsiktiga sociala
och ekonomiska utvecklingen i Finland
(Jäntti m.fl. 2005). Det är med bakgrund i
denna WDR-rapport som jag skall
diskutera vad man kan, och möjligen vad
man inte kan, lära sig av de finländska
erfarenheterna..
En viss uppfattning om de tidigare kraftiga variationerna i finländarens levnadsvillkor får men genom att se på befolkningstillväxten från 1860 framåt. Denna utveckling präglas av tre kraftiga negativa chocker. Chockerna är förknippade med hungersnöden 1867-68, inbördeskriget 1918
och den mest intensiva emigrationen till
Sverige i slutet av 1960-talet.

Hungersnöden
Hungersnöden i Finland 1867-68 är en av
de sista stora (fredstida) befolkningskatastroferna i Europa (se Pitkänen och Mielke
1993). Medan 1800-talet präglades av större och mindre hungersnöder var skördarna
dåliga under i stort sett hela 1860-talet i
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stora delar av landet. En speciellt dålig skörd
1867 ledde till att stora grupper av personer lämnade sina bostadsorter för att leta
efter sysselsättning och föda. En hel del av
dessa ekonomiska interna immigranter
vandrade till stora befolkningscentra, där
de ofta sattes i någon form tillfälliga sysselsättningsprojekt inom vilka de sedan kunde få föda. Dessa stora samlingar av utsvultna och överarbetade personer utgjorde en
utmärkt grogrund för diverse smittosamma sjukdomar och dödligheten var väldigt
hög.
Medan dåliga skördar, som i sin tur berodde på dåliga väderleksförhållanden, var
en viktig underliggande orsak till svältkatastrofen är det skäl att notera att den offentliga reaktionen – fattighus och arbetsläger som villkor för mathjälp – kraftigt
bidrog till den höga dödligheten. En annan politisk utveckling som föregick själva
svältkatastrofen, men sannolikt bidrog till
de ogynnsamma lokala ekonomiska förhållandena som ledde till omfattande intern
migration, var 1860-talets strama makroekonomiska politik. Det autonoma Finland
hade nämligen av tsaren beviljats rätten att
utge en egen valuta, silvermarken. Den eko-

TVÅ UTTRYCK FÖR SAMMA PROBLEM. En tom
auktionssal för tobak i Zimbabwe (ovan) och
en alltför fullt lastad bil i Sydafrika (nedan) är
båda symptom för obalans i försök att idka
handel. Det kan visa sig långsökt eller långsiktigt att sträva efter lösningar på basen av
Finlands historia – men definitivt värt ett
försök.
Kari Rissa

Inbördeskriget
Inbördeskriget i Finland 1918 bröt ut i ett
turbulent geopolitiskt skede. Ryssland hade
redan en tid varit i ett kaotiskt tillstånd,
första världskriget hade pågått i många år
med ett aldrig förut skådat antal stupade
och den finländska politiken hade blivit
mycket otydlig. Kriget var kort och en stor
del av offren föll efter att kriget tagit slut.
Såväl kriget som perioden efter att den väpnade konflikten upphörde var synnerligen
blodiga. Av de skäl som vanligen anförs
för krigsutbrottet är, för mina ändamål,
jordreformen det intressanta. Kriget hade

utan tvekan en klassaspekt och i den var
den så kallade torparfrågan viktig. Jordreformen hade varit på tapeten en längre tid
men upplösandet före kriget av den riksdag som hade socialistisk majoritet – vilket tolkades stanna upp eller avsevärt fördröja en reform – var ett skäl för upprorsstämningarna. Men den s k torparlagen, där
processen för att torpare kunde inlösa sina
torp stadgades – godkändes i riksdagen under hösten 1918, en mycket kort tid efter
kriget. Torparlagen följdes av Lex Kallio
bara några år senare.

Reformer
och samarbete
Att torparlagen godkändes direkt efter inbördeskriget kan ha många orsaker. Ett bidragande skäl var sannolikt att moderata
borgare betraktade en återgång till mindre
konfliktfyllda förhållanden som viktig för
vidare utveckling. Flera reformer som utan
tvekan var avsedda att gynna de mindre
bemedlade genomfördes under 1920-talet.
Finland stiftade lagen om allmän läroplikt
1926, en åtgärd som utvidgade grundutbildning att gälla hela befolkningen (även
om den inte implementerades fullt ut före
andra världskriget). Vi införde progressiv
statlig beskattning av inkomster och egendom med början 1920 och debatterade en
särbeskattning av gifta makar under större
delen av 1920-talet (även om särbeskattningen inrättade först 1936). Utvecklandet av hälsovårdssystemet pågick under de
två decennierna mellan världskrigen.

51

“

nomiska politiken under 1860-talet var
mycket stram, med den uttryckliga avsikten att bygga upp stora valutareserver till
stöd för marken (Heikkinen m. fl 2000).
Den strama ekonomiska politiken bidrog
till att landsortsbefolkningen hade låg köpkraft och kreditmarknaderna var strama.
Regeringen var mer inställd på export än
på att importera mat. Den strama ekonomiska politikens roll i att hundratusentals
människor dog i svält och därtill relaterade
sjukdomar är inte helt klar. Däremot är det
klart att många av de centrala ekonomiskpolitiska aktörerna var mer sympatiskt inställda till de som tio år senare förhöll sig
till den restriktiva ekonomiska politik som
förberedde en övergång från silver- till guldmyntfot. Politiken – både ”socialpolitiken”
och den ekonomiska politiken – bidrog
således till att förvärra en redan allvarlig
humanitär katastrof.

”Genom att peka på det
unika i varje land kan
Finlands lärdomar vara till
nytta.”
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Den finländska ekonomiska utvecklingen under självständigheten och speciellt efter andra världskriget har skildrats väl
av många författare, bland annat Riitta
Hjerppe (1989) och Jukka Pekkarinen och
Juhana Vartiainen (2001). Ur min synvinkel här är det inte den starka statliga inblandningen i företagsverksamheten som
direkt aktör som är det intressanta. Ur utvecklingsperspektiv är det mer intressant att
förstå hur staten deltog i den ekonomiska
processen som en tredje part på arbetsmarknaden. De moderna trepartsförhandlingarna mellan arbetsgivare, fackförbund och
regeringen, vilka anses ha fått sin moderna
utformning kring 1969, var en fortsättning
i ny form av ett trepartssamarbete som tog
sin början efter andra världskriget. Det nya
var inte att staten efter 1969 genom först
socialpolitiska reformer och numera genom
skattesänkningar underlättade förhandlingar mellan arbetsgivare och fackföreningar.
Det nya bestod i vilka medel staten använde och formen för inblandning (direkt deltagande i förhandlingarna). Under de tidigare decennierna ”köpte” staten ro på arbetsmarknaderna genom bland annat löneoch prisreglering och senare genom socialpolitiska reformer så som arbetspensionsreformen.
Migrationen till och från Sverige var
rätt livlig under åren efter andra världskriget, men i slutet av 1960-talet var nettomigrationen synnerligen hög. Viktiga skäl för
de höga migrationstalen var de relativt
mycket bättre ekonomiska möjligheterna
som den svenska ekonomin erbjöd. Alltså

ytterligare ett tecken på hur sent Finland
uppnådde en hög ekonomisk utvecklingsnivå.

Vad kan vi lära oss?
Sammanfattat kunde man säga att Finland
inledde det ”långa” 1900-talet (med en
något konstgjord början i och med den stora hungersnöden) med svåra humanitära
kriser som var förknippade med perversa
policy-responser, en svår, våldsam och delvis klassbaserad konflikt men att landet rätt
snabbt övergick till en jämställdhetsbefrämjande politik och såväl omfattande som
framgångsrik statlig inblandning i den privata ekonomiska verksamheten. Vilka lärdomar finns det att hämta här?
Den första lärdomen är väl att prekära
ekonomiska förhållanden och våldsamma
konflikter, i varje fall någonstans någon
gång, har varit möjliga att lösa. Den andra
är att en målmedveten politik som avser
att lindra eller lösa dessa konflikter kan vara
förenlig med en gynnsam ekonomisk utveckling. Med mina kolleger Juho Saari och
Juhana Vartiainen tolkar vi således utvecklingen av de finländska institutionerna som
en räcka politiska åtgärdar som samtidigt
befrämjat jämlikhet och skapat förutsättningar för gynnsam ekonomisk utveckling.
Det ena har inte föregått det andra, utan
utgör en integrerad strategi (jag vill inte här
ta ställning till hur medvetet olika aktörer
egentligen gick in för jämlikhetens befrämjande).
Av detta följer att man kanske inte skall

tänka i banorna ”ekonomisk utveckling leder till ökad jämställdhet och färre konflikter” eller ”färre konflikter och högre jämställdhet leder till ekonomisk utveckling”.
Den finländska utvecklingen tyder snarare
på att reformer kan möjliggöra gynnsamma ekonomiska förhållanden genom att
konflikter – latenta eller manifesta – samtidigt löses.
Det skulle förstås vara naivt att tro att
vi från detta kan skapa en formel för framgångsrik biståndspolitik. Olika länders institutioner, ekonomiska förutsättningar och
konflikter är alla unika. Detta har dock inte
hindrat att starka aktörer inom internationellt utvecklingsarbete pläderat för väldigt
likadana policy-rekommendationer. Det är
kanske just genom att peka på det unika i
varje land som de finländska lärdomarna
kan vara till nytta. I utvecklingsperspektiv
ser ju Finland ut att vara en solskenshistoria. Men det kunde ha gått helt annorlunda och det kan vara skäl att begrunda varför dessa mörkare möjligheter inte förverkligades.
En central lärdom av de finländska erfarenheterna är att staten är den centrala
aktören. Staten är den enda part som kan
lagstifta och påtvinga arbetsmarknadsparterna ett samarbete. Marknader verkar behövas i en statsdirigerad utvecklingsstrategi. Men kraftig statlig inblandning för att
dämpa riskerna på marknaderna och befrämja konsensus behövs. Och ”statliga
morötter” kan också behövas och ser ut att
utgöra centrala element i framgångsrik utveckling.
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GÅR GOSSEN SÄKER bland alla vapenförsedda soldater som värnar om ordning och reda? Säkrar de
makthavande hans mänskliga rättigheter? Demonstranten med plakatet utanför den amerikanska
ambassaden i Durban i Sydafrika ifrågasätter amerikanernas och israelernas agerande i palestinafrågan.
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V I S I O N E R I E R F A R E N H E T E R I B E R Ä T T E L S E R

“

MAKT OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
”Om vi i en global värld inte vill ha bara en global frihandel utan också ett globalt
välfärdssamhälle, har Finland skyldighet att göra sitt för att trygga alla människors
mänskliga rättigheter, oberoende av i vilken del av världen de lever. Då måste vi dela
med oss av vårt överflöd, om vi inte vill kränka grundläggande mänskliga rättigheter
som rätten till liv.”
Ulf Särs
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“

”Bara den utveckling som
gör människan fri är värdig
att kallas utveckling. Skiftningen handlar om att se
människan som biståndets
mål, som ett krävande subjekt som vill forma sitt eget
liv.”

N

Fattigdomens
kultur

hon gråten och stod kvar. Sekunderna blev
till minuter. När han plötsligt släppte henne plockade hon upp smutstvätten som
hon tappat och fortsatte ut på gården. Inte
en enda gång vände hon sig om. Men hela
vägen hem sprang hon som besatt för att
komma undan hans leende.

•

Jag lever och verkar i den så kallade tredje

världen, bland dem som lever på minde än
en euro om dagen, bland krigets offer, de
oönskade flyktingarna. Jag delar vardagen,
men flyger hem på semester. Fattigdomens
bojor är kedjor som binder. Slaveriet existerar ännu. Det är inget som bara en liten
slant kan förändra. Den bästa biståndspolitik är den som gör sig själv överflödig, kanske är det den enda möjliga. Se det som en
utmaning. Fantasin sätter politikens gränser.
Det var årets hetaste dag. Mia hade som
vanligt följt med sin mamma till det stora
gula huset vid vägskälet för att hjälpa till
med tvätten. Hon var på väg ut på bakgården med en korg smutskläder när hon kände hur någon tog tag i henne bakifrån. Hon
frös fast. Hon kände hans händer runt midjan och skulle ha vänt sig om men fötterna vägrade. Hon tog ett ryck framåt, men
trots att blusen slets sönder fanns händerna kvar. Medan de tjocka fingrarna letade
sig upp under den trasiga blusen svalde

Jag känner Mia. Hon personifierar det som
förvånade mig mest när jag började jobba i
så kallade u-länder. Det handlar sällan om
misär på gränsen till svältdöden – vanligtvis är vardagen helt normal. Den är fylld
med stress och skratt och gråt och liv. Det
är aldrig fattigdomen i sig som gör livet hårt.
Det är allt det andra. Det som förvånar mest
är hur de fattigaste så villigt verkar acceptera den ena skymfen efter den andra. Det är
skammen, våldet, alkoholen, olyckorna,
handikappet, känslan av att för alltid vara
fångad. Det är bristen på en väg ut ur eländet. Det är att veta att vi slåss på olika villkor, att vi inte är lika inför livet.
Nästa dag gick Mia tillbaka till det stora huset. Hon hade diskat och städat och
var just på väg ut när hon hörde steg bakom sig. Hon vände sig om i tid för att se
hur frun i huset kastade en plåthink med
vatten på henne. Hon skrek, och i en plötslig blixt av medlidande, eller kanske bara
för att få slut på ropen, ordnade husmor så
att hon kom till sjukhus. Inte förrän Mia
vaknade upp till medvetande insåg hon att
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vattnet i plåthinken var syra. Inte förrän
hon återvände till flyktinglägret visste hon
att hon var märkt för livet.
När detta hände var Mia tolv år gammal. De tolvåringar jag känner i Finland
skulle inte låta sig gripas av okända mäns
händer. De skulle inte gå tillbaka nästa dag,
deras föräldrar skulle inte stillatigande acceptera att dottern märks för livet. Det är
inte fattigdomen i sig som skrämmer; det
är fattigdomens kultur som märker människorna för livet.

•
I boken ’Den själviska altruisten’ predikar
den erfarna hjälparbetaren Tony Vaux för
en humanismens kultur. Med erfarenheter
som sträcker sig över de senaste tre decennierna, från Moçambique, via svältdödens
Etiopien och blodbadet i Rwanda till
Balkan, varnar han för hjälparbete som används för att rättfärdiga krig och rentvå våra
samveten. Han varnar också för att föra ideologiska krig på biståndspolitikens altare.
Hans mest skrämmande exempel kommer
från Etiopien, där den rådande sanningen
att hjälpa människan hjälpa sig själv stod i
vägen för det faktum att människor svalt.
Man skulle inte ge en man en fisk, man
skulle lära honom fiska. Och kanske fanns
det människor på landsbygden som lärde
sig fiska medan de svalt. Men risken är att
det blev fler som svalt.
Det första steget mot en biståndspoli-

tik som förändrar världen är att erkänna hur komplex den är. Kanske skulle
kvinnorna styra bättre, kanske skulle
Mia gå i skola om hon var född i Finland. Men varför vill vi bli bättre styrda, varför skulle just Mia gå i skola? Vi
måste se människan. Individen.

•
Det finns en orsak till varför Mia gick
för att hjälpa till i det stora gula huset.
Det fanns en orsak till att hon aldrig
protesterade. Och den handlade inte
om pengar.
När man ser människan som ett
subjekt, som en tänkande, skrattande
varelse, blir det svårare att trycka in tankarna i biståndspolitikens smala spår.
Man inser naturligtvis genast att det inte
är någon idé med pengar för pengarnas
egen skull. Pengar kan köpa en slav fri,
men inte avskaffa slaveriet.
Ju flera möjligheter Mia har att gå i
skola, få hälsovård, rösta fram sina politiska favoriter, välja arbetsplats och så
där i största allmänhet agera som en
vettig, kännande människa, desto mer
kommer världen att förändras. Forskare som Amartya Sen har redan i flera
decennier påpekat att svält förhindras
av demokratiska institutioner och fri
press som gör att den politiska eliten
kan ställas till svars för svälten. Man kan
kanske inte lagstifta mot torkan, men
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man kan spara säd och sända ut varningar
i tid för att förhindra döden. Det finns en
orsak till varför Indien inte upplevde samma svältdöd som Kina och Etiopien liknande väderleksförhållanden till trots.
Det största hotet mot en vettig biståndspolitik är en attityd som förstärker
tänkesättet om vi och dom. Vi givare, de
mottagare. Vi är alla ansvariga för våra egna
liv. Men ingen kan förändra sina omständigheter utan vetskapen om att de är föränderliga. Det finns alltid en orsak. Både
före och efter våldtäkten.

•
När jag säger att biståndspolitiken måste
förändra världen så menar jag det ordagrant. Bara den utveckling som gör människan fri är värdig att kallas utveckling.
Skiftningen handlar om att se människan
som biståndets mål, som ett krävande subjekt som vill forma sitt eget liv.
Vi känner alla till fattigdomens kultur, det var vår verklighet för inte så länge
sedan. Det som hände sen, var att våra
möjligheter att påverka våra liv långsamt
växte. Socialpolitiken gav oss möjligheter
att få hälsovård och gå i skola, att företa
klassresor genom de ekonomiska skikten.
Politiska rättigheter gjorde det möjligt att
rösta in fattighjon i riksdagen, att ge individen en röst.

Innerst inne vågar jag tro att det vi alla
eftersträvar är friheten att forma vårt eget
liv. Och med friheten kommer ansvaret för
det egna livet, och ansvaret för att se på
Mia och de band som håller henne fången.
Mias skrik som ekade mellan väggarna
i det stora gula huset är inte slutet på historien. Det var början på mardrömmen. Syran frätte sönder både kläder och hud, gav
henne brännsår av tredje graden i ansiktet
och på halsen och gjorde så att huden på
underarmen flagade och föll bort. I dag är
Mias ansikte märkt av röda och vita fläckar. För det mesta håller hon sig gömd i den
vrå av flyktinglägret som blivit familjen tilldelad. Hon går aldrig ut. Hon är märkt av
syran på samma sätt som hennes familj är
märkt av fattigdom. Man skulle kunna hälla
ett lastbilsflak med pengar över hennes by
och de rikaste skulle med absolut självklarhet roffa allt åt sig för att förmedla en del
bland de mindre bemedlade. På samma sätt
som vi ger av vårt överflöd. Fattigdomens
kultur som håller oss fångna finns både där
och här.
Frågan är inte hur mycket, vart och när,
utan vad Mia vill göra med sitt liv, och med
våra pengar? Kanske är det hon som ska
dra upp gränserna för vår biståndspolitik.
Det skulle förändra världen.

8.
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Låt oss dela
Vår närhistoria har varit en fortgående
kamp mellan frihet och jämlikhet. Jämlikhet utan frihet skapade det totalitära
kommunistiska samhället. Frihet utan
jämlikhet har lett till vår tids egoistiska
och orättvisa värld. Endast det tredje ordet, broderskap, kan enligt Emmaus-rörelsens 94-årige grundare Abbé Pierre
göra de två andra till en fungerande helhet.
”Greed works”, girighet fungerar, är ett

bevingat ord i filmen Wall Street. Det kunde stå som motto för den moderna globaliseringen.
Kyrkorna hör till de skarpaste globaliseringskritikerna. Kyrkornas världsråds generalförsamling i Harare 1998 kallade den
ekonomiska globaliseringen ”en religiös
vision som strider mot den kristna övertygelsen att mänskligheten och hela den bebodda jorden är en enhet”.

”En-världs-hållning”
Kyrkorna är inte motståndare till globalisering i sig. På 1960-talet förde de själva

fram en global vision som den indiske ekonomisten S.L. Parmar vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 kallade en ”en-världs-hållning”. Den innebar
att man skulle tillämpa samma rättviseprinciper i hela världen som inom en nation.
”För det första bör världens resurser
användas för hela den mänskliga gemenskapens välfärd. För det andra bör det finnas ett rättvist system att dela varandras
bördor, så att de starkare delarna av den
mänskliga gemenskapen bär större bördor
för att hjälpa de svagare. För det tredje bör
det finnas en adekvat politisk struktur (i
likhet med välfärdsstaten), som tar initiativ till och genomför åtgärder för att förverkliga de två första målsättningarna.”
I den kristna studenttidskriften ’Ad
Lucems’ u-landsnummer 3/68 citerade jag
Gunnar Adler-Karlsson, som pekade på industriländerna: ”Vi borde tänka om radikalt, och t ex börja diskutera på vilken nivå
vi skall stoppa levnadsstandardsökningen,
på vilken nivå vi skall anse oss nöjda med
vår materiella standard, för att därefter låta
vår nästan automatiska produktionsökning
komma u-länderna till godo.”
Parmar och Adler-Karlsson stod för ett
globalt jämlikhetstänkande som tog sig uttryck i den nya ekonomiska världsordning
NIEO, antagen av FN:s generalförsamling
1974. Enligt den skulle u-länderna få bistånd, men också rätt att besluta om sina
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egna naturtillgångar, mångsidigare produktion, industrialisering, fastare och bättre priser på sina produkter och tillträde till industriländernas marknader.

En tudelad
värld

“

”Det har till och med
kallats en kristen plikt att
konsumera mera.”

Svagheten med NIEO var att den var ett
ideologiskt, inte ett politiskt program. Det
fanns aldrig politisk vilja till de reformer
som förutsattes. Då sovjetsocialismen bröt
samman började NIEO snarast betraktas
som en protektionistisk svordom. I stället
kom den fria världsmarknaden, som skall
genomföras av Världshandelsorganisationen
WTO.
Den globala frihandeln kommer att
gagna alla, säger globaliseringens förespråkare. Till en början ökar ojämlikheten visserligen, men den ökade produktionen skall
till slut ge mera välfärd åt alla. Vi måste
bara göra vissa uppoffringar under en övergångstid. Med vi avses då de fattiga, inte
de rika.
De som hör till den rikaste femtedelen
av jordens befolkning tjänar på globaliseringen som aktieägare, som pensionsförsäkringstagare, som konsumenter. De konkurrensstarka och köpkraftiga drar nytta av globaliseringen. De som inte har köpkraft slås
ut av globaliseringen, också i vårt eget land.
”Den hejdlösa liberalismen har fört
med sig växande skaror utslagna och skapat ett tudelat samhälle, där de fattiga blir
fattigare och de rika blir rikare”, skriver
Emmaus-rörelsens 94-årige grundare Abbé
Pierre i sin senaste bok med temat broder-

skap (på finska ’Veljeys ihmiskunnan elinehto’).
”Tudelningen är ännu tydligare i global skala. Då kommunikationen blir effektivare vet vi vad som sker på olika håll i
världen. Kan vi alltså acceptera att fyra femtedelar av jordens befolkning kämpar för
sin existens medan en femtedel lever i lyx
och överflöd?”

Broderskap
Abbé Pierre tar sin utgångspunkt i franska
revolutionens slagord Frihet - jämlikhet broderskap. Vår närhistoria har varit en
fortgående kamp mellan frihet och jämlikhet. Jämlikhet utan frihet skapade det totalitära kommunistiska samhället. Frihet
utan jämlikhet har lett till vår tids egoistiska och orättvisa värld. Endast det tredje ordet, broderskap, kan enligt Abbé Pierre göra
de två andra till en fungerande helhet.
Vår tid har glömt ordet broderskap,
hävdar Abbé Pierre. Men det är den hörnsten som kunde möjliggöra en ny samhällsmodell, där frihet och jämlikhet förenas.
Broderskapet förutsätter att varje individ
frivilligt förbinder sig att skapa ett rättvist
samhälle. Politiska omvälvningar behövs,
men de får verklig bärvidd bara om de har
stöd av en tillräckligt stor skara medborgare.
Idag måste broderskapets idé vidgas utöver familjen, den egna släkten och det egna
landets gränser. Broderskapet mellan människor bör vara globalt. Då jorden är en
gemensam by, måste vi lära oss dela med
varandra, är Abbé Pierres budskap.

Tillväxtens gränser
Att dela med sig är inte någon ny tanke i
vårt samhälle. Ännu efter kriget betraktades sparsamhet, enkel livsföring och inbördes delande som kristna dygder. I skolan
läste man Runebergs dikt bonden Paavo:
”Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker.” Inom den politiska vänstern har solidaritet varit ett honnörsord, som innefattat beredskap att avstå från egna fördelar för det gemensamma
bästa.
Idag är situationen en annan. Vårt samhälle bygger på ständig tillväxt. Politiker och
ekonomer tävlar om att framhålla att tillväxten måste bli större.
Ekonomisk tillväxt i de rika länderna
ses som en förutsättning för ökat bistånd.
Men på en jord med begränsade resurser är
en utveckling byggd på ökad tillväxt för
dem som redan lever i överflöd en orimlighet. Det konstaterade redan Romklubben i
sin rapport ’Tillväxtens gränser ’1972.

på lång sikt. Biståndsarbetare med enbart
ekonomiska motiv har inte sällan förfallit
till rasistiska och paternalistiska attityder.
Den finländska kommittén för Romklubben framhåller i en rapport 1995 att
en globalt ansvarsfull politik måste bygga
på etiska principer. Praxis i biståndsarbetet
visar att det behövs ett etiskt tänkande som
medvetet bygger på värden. Annars motsvarar åtgärderna inom biståndet inte de
etiskt valda mål som man har ställt upp.
Religionsvetaren Reijo E. Heinonen,
medlem i den finländska Romklubben,
skriver (i sin bok ’Arvomuisti kehitysyhteistyössä’) att människor ofta skyr tanken
på att avstå. De fruktar att de förlorar lycka
och mening i livet om de avstår från något.
I själva verket kan man få glädje också av
att en annan individ eller ett annat samhälle får det bättre. Det kan bli en andlig
tillgång för en människa att identifiera sig
med sammanhang som är större än hon
själv och hennes närmaste krets.

Partnerskap
Etiska principer behövs
En av utgångspunkterna för det statliga finländska biståndet har varit att motiven till
biståndet inte spelar någon roll. Man kan
ge bistånd av olika skäl, mänskliga, politiska eller ekonomiska, men oberoende av
motiven leder biståndet till samma resultat.
Erfarenheterna från de gångna 40 åren
visar att detta inte stämmer. Det bistånd
vars främsta syfte var att gynna finländsk
export har gett dåliga utvecklingseffekter

Själv har jag i mitt arbete i Kyrkans Utlandshjälp upplevt besöken i våra samarbetsländer och mötena med människorna
där som en viktig kraftkälla. Jag har mött
de fattigaste i de fattigaste länderna. Men
jag har inte mött stackare som bett om allmosor. Jag har mött aktiva partner i utvecklingssamarbete.
Jag har mött jordbrukare som har byggt
bevattningskanaler, planterat träd, utvecklat bättre jordbruksmetoder och lärt sig
marknadsföra sina produkter. Jag har mött
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byalag som har förbättrat vägar, byggt broar, brunnar, skolor, hälsostationer och toaletter och elektrifierat sina byar. Jag har mött
kastlösa som med smålån har startat små
företag. Jag har mött kaffeodlare som försörjer sig och sina familjer med Rejäl handel.
Jag har mött barn och vuxna som ivrigt går i skola för att få grund- och yrkesutbildning. Jag har mött kvinnogrupper
som ger ut egna tidningar och böcker och
ställer upp kandidater i lokala val. Jag har
mött barnmorskor, hälsovårdare och aidsutbildare som har förbättrat hälsosituationen med enkla metoder.
Jag har mött byutvecklingskommittéer som sakkunnigt analyserar problemen i
sin by och prioriterar små resurser för att
tackla behoven. Jag har mött kunniga och
engagerade lokala medarbetare. Arbetet utförs under noggrann planering, kontroll
och utvärdering. Metoderna förbättras hela
tiden. Arbetet har lett till bestående utveckling.
Mina kontakter med våra samarbetspartner i syd har övertygat mig om att de
vill och kan bära sitt ansvar för utvecklingen och att vi vet vad som behövs för att
bistå dem. De politiska beslutsfattarna är i
princip eniga om målen för utvecklingssamarbetet. De finns fastslagna i FN:s milleniedeklaration. Det åttonde målet är ett
globalt partnerskap för utveckling.

Rättigheter
och skyldigheter
Det finns tillräckligt med resurser på vår
jord för att nå FN:s milleniemål. Det som
än idag saknas är den politiska viljan hos
de rika länderna att bära sitt ansvar för partnerskapet. Det handlar om finansiering
genom skuldsanering, rättvisare handelsregler, ökat bistånd men också om att på jämlik bas ställa upp konkreta målsättningar
och strategier.
Vi kan inte gå vidare bara på den ”upplysta egoismens” och den globala frihandelns linje. Vi måste bygga på våra traditionella värderingar som broderskap och
solidaritet. Det rättsbaserade tänkande som
idag förväntas styra biståndet kan vara en
utgångspunkt. Detta tänkande bygger på
allmänmänskliga värderingar och gemensamt fastslagna mänskliga rättigheter.
Det rättsbaserade tänkandet utgår från
att rättigheter är förknippade med skyldigheter för dem som bär ansvar. Om vi i en
global värld inte vill ha bara en global frihandel utan också ett globalt välfärdssamhälle, har Finland skyldighet att göra sitt
för att trygga alla människors mänskliga rättigheter, oberoende av i vilken del av världen de lever. Då måste vi dela med oss av
vårt överflöd, om vi inte vill kränka grundläggande mänskliga rättigheter som rätten
till liv.
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HAN VAKAR ÖVER HENNE. Maktförhållandena går igen i stort som smått, nära som fjärran.
Den iranska kvinnan demonstrerar mot amerikanernas agerande i Guantánamo på Kuba.
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9.
Ville Holmberg

Fattigdomen
som maktfråga
För att minska fattigdomen i syd och
nord behövs en decentralisering av makten, både globalt och lokalt. Alla synliga
och dolda maktstrukturer på alla arbetsplatser och skolor, i byar och städer, i föreningar, organisationer och partier och i
familjer på alla håll i världen måste utmanas.

ning de senaste tio åren. G8-länderna enades i Skottland om en delvis skuldavskrivning för vissa afrikanska länder, förutsatt
att dessa binder sej till öppnare marknader
samt privatisering av statsbolag och den
offentliga sektorn.
Både retoriken och besluten på G8mötet i Skottland visade tydligt hur självisk västländernas inställning till fattigdomen i Afrika och Asien är. Man är beredd
till en viss välgörenhet, så länge man kan
koppla den till handelspolitik som gynnar
G8-ländernas ekonomi. Med villkoren för
skuldavskrivningen strävar man nu till att
bättre komma åt Afrikas naturresurser.
G8-länderna fick beröm för att de nu
börjat ta Afrikas problem på allvar. Men få
ifrågasatte ländernas legitimitet till världsherravälde. Varför görs besluten om skuldproblemen på G8-möten och inte i FN?

Indiska gruvor hotar
ursprungsbefolkning
I utvecklingens och industrialiseringens
namn förstörs byar i fattiga länder när till
exempel gruvbyggen sätter igång. Västländernas u-landspolitik baserar sig fortfarande på att främja sina egna ekonomiska intressen genom att trygga tillgången på råvaror.

G8-länderna har makten
De åtta rikaste industriländernas ledare träffades i juli 2005 i Skottland. På agendan
fanns äntligen fattigdomen i Afrika och
skuldavskrivningen, långt tack vare medborgarorganisationernas massiva påtryck-

Under en resa i Indien i februari 2004 fick
jag själv uppleva hur stor skada västländernas aktiviteter i fattiga länder kan orsaka. I
delstaten Orissa bor ett folk som kallar sig
för Jarene. Det är utbrett i 90 byar runt
omkring bergskammen Lanjigarh. Nu tänker den multinationella gruvkoncernen
Sterlite/Vedanta, med europeisk finansiering, göra berget till en aluminiumgruva.
Flera byar hade redan jämnats med marken och ursprungsbefolkningens gamla
kultur i Lanjigarh är allvarligt hotad.
Det var en dyster syn som mötte mig
när jag åkte runt bland de utplånade byar-

s

Industrialiseringen medför
social kris och miljöproblem
Metallgruvor och dammbyggen har haft en
viktig roll för industrialiseringen av Indien.
Men de har också lett till att landets ekonomi ofta skötts på bekostnad av den lokala ursprungsbefolkningens rättigheter. Tusentals byar har under de senaste åren fått
flytta undan gigantiska industriprojekt, ofta
finansierade av Världsbanken och västerländska placerare.
Regeringen hoppas att gruvorna skall
stimulera Indiens ekonomi. Samma löften
har man hört i många andra länder. Men
vanligen har gruvorna helt motsatt effekt.
De vänder upp och ner på hela samhällsstrukturen och när malmen är slut lämnar
de efter sig en social kris och svåra miljö-

problem. Och vinsten stannar hos företagen och finansiärerna.
Utplåningen av byarna i Orissa är bara
det senaste exemplet av en lång tradition
av auktoritärt våld mot människor och
kulturer i framstegets namn. Det är frustrerande att märka att européer inte bryr
sig det minsta om att våra företag förstör
hela samhällen i Indien. Tydligen är det
viktigare att få billiga konservburkar och
ölburkar.

Bakom ”utveckling”
ofta egoistiska motiv
Mina erfarenheter från Orissa är tyvärr inte
unika. Liknande historier om byar som röjs
undan för industrialisering kan man läsa
om från otaliga länder i Asien, Afrika och
Sydamerika. Ofta är det fråga om massiva
infrastrukturprojekt som förverkligas i samarbete med västerländska bolag.
Är det rätt att kalla sådan industrialisering för utveckling? Finland och andra västländer har ofta stött liknande projekt, speciellt via Världsbanken. Visserligen ökar
dessa projekt den ekonomiska tillväxten och
exportintäkterna för många fattiga länder,
men skall priset verkligen vara mänskligt
lidande och miljöförstöring?
Redan användningen av termerna ”industriland” och s”utvecklingsland” säger
mycket om vår syn på de fattiga länderna i
syd. De är ”underutvecklade”, och med
hjälp av industrialisering och frihandel kan
de ”utvecklas” till något bättre och värdefullare. Man ser västerländsk kapitalism
som det sista och högsta stadiet av samhälls-
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“

na och i kolonin dit byborna förflyttats.
Människorna verkade apatiska och deprimerade och berättade att de kände sig lurade. Företaget hade lovat pengar och jobb
som ersättning till dem som flyttade frivilligt, övriga hotade polisen att förflytta med
våld. ”Vi har förlorat vår identitet och allt
som betydde någonting för oss – våra hem,
våra djur, våra fält och vår bygemenskap”,
förklarade en gammal man. Nu är byborna beroende av företaget Sterlite för att få
mat för dagen.
Dessa människor har under årtusenden
varit självförsörjande och utvecklat en livsstil som baserat sig på respekt för den känsliga naturen. Nu är risken stor för att deras
gamla kultur går under och att miljön runt
berget förstörs av aluminiumgruvan.

”I dag är de rika länderna
långt mera beroende av
de fattiga länderna än
tvärtom.”
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Ville Holmberg

utveckling, som alla länder skall försöka
uppnå.
Bakom denna tankegång ligger egoistiska motiv från de rika länders sida. I dag
är de rika länderna långt mera beroende av
de fattiga länderna än tvärtom. Förutom
oljan kommer också största delen av industrins råvaror från gruvor i Afrika, Asien
och Sydamerika. I fråga om kaffe, bomull,
tobak, frukter och flera andra jordbruksprodukter är vi helt beroende av länderna i
syd. För billiga konsumtionsvaror som kläder och elektronik är den billiga arbetskraften speciellt i Asien en förutsättning. Vår
nuvarande livsstil skulle helt enkelt inte vara
möjlig utan utnyttjande av de fattiga länderna.

Ville Holmberg

Fattigdomen breder
ut sig även i väst

INDUSTRIN BYGGER MURAR i Orissa (nedan) och isolerar därmed traditionella byar, vars invånare tvingas flytta till nya hus (ovan) och nya områden.

Den nuvarande utvecklingsideologin är
auktoritär och patriarkalisk. Den karaktäriseras av förmyndarskap och egoism från
de rika ländernas sida. Istället för fokusering på industrialisering, ekonomisk tillväxt
och friare marknader behövs en decentralisering av makten både globalt och lokalt.
Fattigdomen är inte längre geografiskt
bunden enbart till länderna i syd. Samtidigt som en välbärgad överklass med västerländska konsumtionsvaror växer sig allt
större i Asien och Afrika, breder fattigdomen ut sig i Västeuropa och USA. Demokratisering och jämnare fördelning av makten behövs såväl mellan rika och fattiga länder som inom både rika och fattiga länder.
Istället för att se fattigdomsfrågor upp-

ifrån som makroekonomiska problem borde vi gå ned på individnivå och fundera
hur speciellt kvinnorna i fattiga länder kunde få mera makt över sina egna liv.

Satsa på unga, medborgarlön
Hur borde då Finlands samarbete med syd
förändras? Ett sätt att avstå en del av makten är att flytta över mera ansvar och beslutsfattande i projekten till de lokala samarbetspartnerna. Idag definieras problemen,
målen uppsätts och projekten planeras oftast i Finland.
Till exempel i medborgarorganisationernas projekt är det vanligt att ansökningarna, rapporteringen och bokföringen till
utrikesministeriet sköts av den finländska
samarbetspartnern. Eftersom utrikesministeriet ofta står för den största delen av finansieringen blir därmed det ekonomiska
ansvaret för projektet hos finländarna. Det
skulle vara viktigt att reservera tillräckligt
med pengar i projektens budjet för förvaltning och evaluering, så att det kunde göras
med bra kvalitet och genom att skola lokala, istället för att anlita finländska, konsulter. Personer med skolning i förvaltning och
bokföring kan senare vara till stor nytta.
Att unga finländare kan åka till nya länder och bekanta sig med andra kulturer är
en av sydsamarbetets viktiga funktioner.
Servicecentralen för utvecklingssamarbete
KEPAs ungdomsutbyte är ett fint exempel
på verksamhet där utgångspunkten är att
finländare åker till fattiga länder för att lära
sig om verkligheten där, inte för att hjälpa
eller lära dem.

För många unga som är intresserade av
utvecklingsfrågor är det svårt att komma
med i projekt, då ett viktigt krav ofta är erfarenhet. Utrikesministeriet skulle kunna
bevilja mera pengar för projekt som har en
utbildningskomponent också för finländare, så att man kunde resa som par; en erfaren och en nybörjare.
För en stor del av de fattiga i syd är bristen på pengar det konkreta problemet. Ofta
finns det mat på torget och mediciner i apoteken i den egna byn, men man har helt
enkelt inte råd till dem. Bistånd i form av
pengar för ett socialskydd, till exempel som
en liten medborgarlön är en intressant idé.
En lön är en mindre patriarkalisk form av
bistånd, då de fattiga själva fick bestämma
vad de vill använda pengarna till. Samtidigt
skulle det gynna den lokala ekonomin, bönder och småföretagare skulle få mera inkomster och sysselsättningen skulle förbättras.
Skatteintäkterna skulle öka och därmed
skulle det finnas mera pengar för till exempel hälsovård och utbildning.
Det var nog ingen tillfällighet att de åtta
ledarna som träffades på G8-mötet i Skottland alla var vita män. Männens makt över
kvinnorna, vitas makt över färgade, rikas
makt över fattiga, välutbildades makt över
outbildade. Alla dessa maktstrukturer upprätthåller fattigdom, orättvisa och ojämlikhet. Makthavande grupper brukar sällan
avstå sin makt frivilligt. Därför behövs aktivt utmanande av alla synliga och dolda
maktstrukturer på alla arbetsplatser och skolor, i byar och städer, i föreningar, organisationer och partier och i familjer på alla håll
i världen.
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10.
Frank Johansson

Utveckling är
främjandet
av de mänskliga
rättigheterna
Bistånd är inte välgörenhet. Däremot är
det är ofta fråga om en blandning av upplyst själviskhet och moral och etik. Den
rättsbaserade infallsvinkeln tillägger att
det också handlar om juridisk plikt.
Sedan mitten av 1990-talet har bistånds-

världen allt oftare konfronterats med ett
nytt uttryck: människorättsbaserad infallsvinkel till utveckling (human rights based
approach to development). Det här uttryckets frammarsch är en del av en politisk
trend, som vuxit starkare allt sedan det kalla krigets slut.
Den här politiken säger att de mänskliga rättigheterna – såsom de kodifierats i
ett antal internationella överenskommelser
och avtal – bör ses som grundreglerna för
all mänsklig verksamhet, vare sig det handlar om säkerhet, handel eller utveckling.
De mänskliga rättigheterna innefattar
allt från rätten att inte bli torterad till rätten till rent dricksvatten. De betyder yttrandefrihet men också rätten till gratis

grundskola för alla, de betyder rätt till privatliv och rätt till social trygghet i form av
pensioner och försäkringar.
De viktigaste dokumenten som listar
allt detta är den ’Allmänna förklaringen om
de mänskliga rättigheterna’ och de på den
baserade två FN-konventionerna: konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (MP-konventionen) och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-konventionen).
Människorättskonventionerna är juridiskt bindande och berättar vilka rättigheter individer har och vilka skyldigheter staterna har gentemot dessa individer.
Människorättskonventionerna bygger
på några grundläggande principer:
• rättigheterna är universella och oförytterliga, de hör till alla och kan inte nekas
• rättigheterna är likvärdiga och odelbara, de har ingen hierarki och en rättighet
kan inte användas för att kränka en annan
• rättigheterna är beroende av varandra, t ex rätten till föda är beroende av rätten till utbildning
• rättigheterna baserar sig på jämlikhet, man får inte diskrimineras p g a hudfärg, kön, religion eller annat
• rättigheterna baserar sig på deltagande och öppenhet, alla skall få vara med och
utveckla sig själva och alla bör ha tillgång
till nödvändig information

En lek med cirklar
hjälper oss förstå
Den kanske allra viktigaste principen är
dock den att de som skrivit på konventio-

Nu kan man förstås fråga sig vad det
här har att göra med u-landssamarbete.
Kanske jag kan exemplifiera det med en liten lek med cirklar. Om utveckling är en
cirkel och mänskliga rättigheter en annan,
så hur placerar de sig i förhållande till varandra. Är utveckling en mindre cirkel inom
de mänskliga rättigheternas cirkel eller är
det tvärtom, så att de mänskliga rättigheterna är en liten del av en större utvecklingsprocess? Är de helt åtskiljda, tangerar de,
eller överlappar de varandra?
Det som den människorättsbaserade infallsvinkeln vill understrecka är att det handlar om två exakt på varandra fallande cirklar. Främjandet av alla individers mänskliga rättigheter är utveckling. Utveckling är
inget annat än främjandet av allas mänskliga rättigheter. Den rättsbaserade infallsvinkeln vill dessutom betona att detta enligt
människorättskonventionerna är staters
skyldighet.
Bistånd är alltså inte välgörenhet, däremot är det är ofta fråga om en blandning av
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upplyst själviskhet och moral och etik. Det
som den rättsbaserade infallsvinkeln tillägger, är att det också handlar om juridisk
plikt.

Rättsbaserad vinkel
är central princip
Under de senaste åren har den rättsbaserade infallsvinkeln allt oftare synts i olika utlåtanden och officiella handlingar också här
i Finland. Inte minst i statsrådets färska utredning om Finlands människorättspolitik
och i statsrådets nyaste utvecklingspolitiska program, där infallsvinkeln finns med
som en av de centrala principerna.
Den här starka markeringen är en logisk följd av Finlands allt starkare engagemang och satsning på mänskliga rättigheter under de senaste tio åren. Efter Sovjetunionens fall försvann hindret (om inte
verkligt så åtminstone antytt) från att aktivt föra fram de mänskliga rättigheterna
och i och med medlemskapet i Europarådet och den Europeiska unionen (1989 respektive 1995) krävdes det att Finland både
juridiskt och politiskt tar ställning för dem.
Till en början syntes det här kanske
framförallt genom att utrikesministeriet noterade de mänskliga rättigheterna som ett
tyngdpunktsområde utan egentligt innehåll. På biståndssidan betydde mänskliga
rättigheter enstaka småskaliga projekt för
att stöda lokala organisationer i u-länder.
Mycket av det verkliga innehållet var stöd
till finländska medborgarorganisationer
som självständigt administrerade projekten.
Volymmässigt (både pengar satsade och

“

nerna, d v s staterna, bär ansvaret för att
rättigheterna uppfylls. Det är staternas skyldighet!
Den här skyldigheten kan grovt delas i
tre förpliktelser:
1. Stater skall respektera de mänskliga
rättigheterna, d v s inte själva göra något
sådant som undergräver dem
2. Stater skall skydda individer så att
tredje parter inte kränker deras rättigheter
3. Stater skall främja de mänskliga rättigheterna, d v s aktivt med sin egen politik
verka för att rättigheterna uppfylls.

”Enligt statsrådet är
utvecklingssamarbetets
främsta mål en människorättsfråga.”
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personal involverad) var dessa projekt, och
är fortfarande, småpotatis. Samtidigt gjorde man enorma satsningar inom till exempel utbildningssektorn, men utan att sätta
dessa projekt i en människorättskontext.
Mänskliga rättigheter sågs alltså främst
som ”politiska” rättigheter. Det handlade

handlar det förstås om både och. Och när
det gäller de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna dessutom om hurudana mätare man använder för att granska om
målen uppnåtts. Här bör utgångspunkten
vara hur väl biståndet och de enskilda projekten gagnar individernas möjligheter att
utan diskriminering på grund av boplats,
kön eller religion åtnjuta sina rättigheter.

Martti Lintunen

Cirklarna ligger
på varandra

HAN HAMRAR ETT HUS, där han utan diskriminering på grund av boplats, kön eller religion
hoppas kunna ”åtnjuta sina rättigheter”.

om demokratiska val, mångpartisystem,
fängslade dissidenter och yttrandefrihet.
Och det handlade ofta om politiskt känsliga saker att diskutera med mottagarländernas regeringar. Då sysslade man hellre med
tillgång till utbildning, hälsovård och uppbyggandet av industrier, infrastruktur och
hamnar – det var utveckling.
Enligt den rättsbaserade infallsvinkeln

Enligt statsrådets utredning om Finlands
människorättspolitik är den extrema fattigdomen en av de centrala människorättsutmaningarna som Finlands regering bör ta i
tu med. Utvecklingssamarbetets främsta
mål är alltså en människorättsfråga. Cirklarna ligger på varandra.
Av det ovanskrivna kunde man kanske
antyda att den människorättsbaserade infallsvinkeln framförallt handlar om att prata
med ett annat språk, att byta jargong. Det
är emellertid enbart första steget. Det andra och betydligt större steget är att planera och evaluera verksamheten, dvs. i det här
fallet utvecklingssamarbetets innehåll, med
människorättskonventionerna och dess
grundprinciper som utgångspunkt. Dessutom bör man med skicklig politik övertyga sina samarbetspartner (framförallt andra regeringar, både inom EU och i tredje
världen) om att dessa konventioner och
skyldigheter faktiskt också gäller dem.
Ännu i dag har utrikesministeriet och
biståndspolitiken inte alla de verktyg som

behövs för att på allvar omfatta vad den
rättsbaserade infallsvinkeln sist och slutligen betyder i det dagliga arbetet. Men det
som finns är det politiska mandatet för att
det här är den framtida riktningen för Finlands bistånd och de stora linjerna för vad
detta betyder i utvecklingssamarbetet:
• målet är att de mänskliga rättigheterna skall förverkligas för enskilda individer
• följandet av de internationella människorättsavtalen i alla samarbetsländer skall
främjas
• de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna skall betonas jämsides med
de medborgerliga och politiska rättigheterna
• de mest utsatta och sårbara människogrupperna (som flickebarn, handikappade och minoriteter) bör uppmärksammas
speciellt
• enskilda individer i samarbetsländerna bör ha rätt att delta i det samhälleliga
beslutsfattandet
• jämlikhet mellan könen och förbud
mot diskriminering bör alltid betonas

Bättre garantier för
oförytterliga rättigheter
När jag – något ”nyfrälst” efter att just innan ha läst några inspirerande artiklar och
hört en australisk expert på en konferens –
i Amnesty Internationals utlåtande om utrikesministeriets människorättsprogram
från 2000 konstaterade att den människorättsbaserade infallsvinkeln till utveckling
kanske är den röda tråd som Finlands bi-

ståndspolitik länge sökt efter, kunde jag
inte i min vildaste fantasi vänta mig att
den här modellen knappt fem år senare
skulle vara en av utvecklingspolitikens
grundstenar.
I dag fem år ”klokare”, och i en värld
där säkerhetsdiskussionen p g a allt för
många ruskiga terrordåd går på högvarv
och delvis till och med spårat ur, är jag
igen ”nyfrälst” och vill gå ännu ett steg
längre.
Vi behöver bättre garantier för att ingen i namn av ”säkerhet” fråntar oss våra
oförytterliga rättigheter att samlas, yttra
våra åsikter, välja våra ledare, bekänna vår
tro, till privatliv och till att flytta boplats.
Och vi behöver en politik som på globalt
plan garanterar en mer jämlik inkomstfördelning och social trygghet: för att trygga
allas rätt till föda, utbildning, hälsovård,
arbete och kultur.
Tar man de mänskliga rättigheterna på
allvar – och är mån om att de faktiskt skall
gälla alla individer utan diskriminering,
såväl flickebarn som flyktingar, såväl affärsmän i huvudstäder som småbrukare i
glesområden – så är det rätt klart att en
samhällsmodell har visat sig vara bättre på
att garantera uppfyllandet av både de medborgerliga och politiska och de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna samtidigt: den demokratiska rätts- och välfärdsstaten.
Om man alltså baserar utvecklingspolitiken på främjandet av de mänskliga rättigheterna så är det den här modellen man
i praktiken förespråkar.
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11.
Martin Scheinin

Bistånd bidrar
till att förebygga
terrorism
En effektiv kamp mot terrorism är liktydig med en rättsbaserad utveckling. I biståndspolitiken innebär detta två saker:
hela vårt utvecklingssamarbete bör bygga på en människorättsbaserad utveckling i mottagarlandet. Och därtill behövs
specifika människorättsprojekt.

Terrorism är inget nytt fenomen i det

mänskliga samhällets historia. Trots detta
är själva fenomenet svårt att definiera och
dess orsaker ännu svårare att förklara.
Huvuddragen i de definitionsutkast
som föregick Förenta nationernas toppmöte i september i år är att terrordåd inbegriper dödande eller allvarliga våldsdåd mot
oskyldiga ”civila” tredje parter.
Och att våldet i fråga används för politiska eller “motsvarande” ändamål. Oftast
vill förövarna få till stånd ett regimbyte eller tvinga en regering att handla på ett sätt
regeringen inte önskar.
Tyvärr misslyckades FN-mötet med
försöken att enas kring en terrorismdefini-

tion. Jag tolkar detta som att många regeringar fortfarande vill fortsätta att missbruka begreppet terrorism för sina egna
politiska ändamål i stället för att prioritera effektiva åtgärder mot det jag vill kalla
“riktig terrorism”.
Begreppet terrorism kopplas nämligen ofta – felaktigt – samman med principen om staters territoriella integritet. Då
kan en person som förespråkar bildandet
av en ny stat eller en ändring av de existerande staternas gränser bli klassificerad
som terrorist. Ett dylikt eller motsvarande missbruk av lagstiftarna har lett till ett
juridiskt kretslopp med å ena sidan lagar
som inför stränga straff–– även dödsstraff–
– för terrorism, men som å andra sidan
samtidigt definierar brottet genom själva
terrorismbegreppet.
Till exempel Turkiet har i samband
med landets planer på EU-medlemskap
avskaffat många diskriminatoriska och
människorättskränkande lagar gällande
kurdernas språk och autonomisträvanden.
Enligt min bedömning har många av lagändringarna genomförts i god tro för att
främja de mänskliga rättigheterna.
Och jag är övertygad om att ett tätare
samarbete mellan Västeuropa och Turkiet, med dess omfattande muslimska befolkning, verkligen är i Europas intresse.

Auktoritära krafter
utnyttjar terrorismlagar
Men den bild jag målat upp av sambandet
mellan en minoritets ställning, en natio-
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Nina Winquist

IRAKISKA KURDER BYGGER BO i tältlägret Serias efter att ha flytt undan Saddam Hussein.
En person som förespråkar bildandet av en ny stat kan felaktigt bli klassificerad som terrorist.

74

“

”För att komma åt orsakerna till terrorism behövs det
en global kamp mot fattigdom och för demokrati,
icke-diskriminering och
tolerans.”

nalstat och terrorismlagar är inte fullständig; i Turkiet finns det nämligen fortfarande starka auktoritära krafter som delvis har
sin grund i det stöd som västerländerna
länge gett åt ”principen om statens
sekularitet” i Turkiet (i praktiken ofta
synonymt med militärmakt).
Under ett besök i Åbo i augusti 2005
beskrev en turkisk doktorand i mänskliga
rättigheter hur statsbyråkrater, efter att förbudet mot användningen av det kurdiska
språket avskaffats, i stället har gått in för
att åberopa terrorismlagstiftningen. Familjer som försöker ge sitt nyfödda barn ett
kurdiskt namn med bokstäver som inte
finns i det turkiska alfabetet blir polisanmälda för terrorism. Likaså busschaufförer
som spelar kassetter med kurdisk musik i
bussen!
En hållbar utgångspunkt för att finna
en allmän terrorismdefinition kunde vara
att terrorism gäller metoder, inte organisationsformer, ideologier eller ändamål. Det
centrala agumentet är att inget ändamål
berättigar metoden grovt våld mot oskyldiga utomstående. Följaktligen vore det
egentligen bättre att alltid använda begreppet terrordåd än att använda begreppet terrorism. Terrorism ger intrycket av att det
rör sig om en ideologi.
Ponera att vi godkänner följande utlåtande: Det särskiljande draget i det fenomen som brukar kallas terrorism är att våldsamma metoder riktas mot utomstående
människor (“civila”) och att dessa metoder
under inga omständigheter är acceptabla.
Med hjälp av utlåtandet kan vi försöka
förklara orsakerna till terrorism.

Fattigdom leder inte
i sig till terrorism
Men vi måste bära i minnet att en diskussion
om dessa grundläggande orsaker (s k root causes) i vissa sammanhang kan vara kontraproduktiv. Så är fallet om vi identifierar religiösa
eller etniska konflikter som terrorismens grogrund. Detta leder till att staters och allmänhetens reaktioner innebär grov diskriminering
av personer som råkar tillhöra en grupp som
identifierats som rekryteringsbas för potentiella terrorister.
I dagens värld är en rätt vanlig reaktion
på terrordåd hos oss i väst att vi kräver striktare immigrations- och asylkontroll. Detta trots
att alla de terrorister som identifierats skulle
vara landets egna medborgare, t ex andra eller
tredje generationens invandrare eller t o m
medlemmar av majoritetsbefolkningen. I andra delar av världen drabbas religiösa eller etniska minoriteter ofta på motsvarande sätt.
Fattigdom nämns ofta som en orsak till
terrorism. Men de terrorister som de facto har
identifierats i det verkliga livet, eller åtminstone deras ledare, är ofta personer med stora
resurser: Pengar, utbildning och kontakter.
Osama bin Laden är ett extremt exempel.
Han tillhör en ytterst rik familj med direkta
kontakter till presidentfamiljen Bush i USA.
Om vi förbiser det extrema exemplet med
bin Laden är förhållandet mellan fattigdom
och terrorism mera invecklat än en ”kausalitetspil” enligt vilken fattigdom leder till terrorism.
Fattigdom bland stora delar av befolkningen kopplat med brist på demokrati kan skapa
marginalisering, men också sådan bitterhet

som hämtar sin kraft ur en djup känsla av
orättvisa.
Bitterheten kan vara så stark att personen i fråga blir blind för grundläggande mellanmänskliga värden. Och att han eller hon
väljer inte bara våldsamma metoder utan
även börjar tro att ändamålen kan helga vilka metoder som helst. Om personen i fråga
sedan följer sin övertygelse och dödar eller
skadar oskyldiga utomstående för att främja sina politiska eller ideologiska mål, då har
han eller hon blivit en terrorist.

Kampen mot terrorism
motverkar ofta syftet
En av paradoxerna i dagens kamp mot terrorism är att den ofta spårar ur och blir kontraproduktiv.
Staternas motåtgärder, särskilt när åtgärderna baserar sig på ett missbruk av begreppet terrorism, innebär att man ”öser
bensin i bitterhetens eld”. Före september
år 2001 nämndes Al-Qaeda som ett löst nätverk av självständiga och sinsemellan olika
typers grupper.
Det effektivaste sättet att skapa en
världsomfattande och hierarkisk terroristorganisation är att regeringarna påstår att
det finns en hierarki mellan dylika, relativt
löst sammankopplade grupper. Och sedan
dessutom definierar en person som ärkefiende och organisationens ledare.
Därefter är det bara alltför enkelt för en
bitter och rotlös andra- eller tredjegenerationens invandrare i London att ansluta sig
till en ”världsomfattande rörelse” och
spränga sig själv i småbitar i tunnelbanan.

Faktum är att polisen aldrig kan ha tillräckliga maktbefogenheter för att förmå erbjuda ett effektivt skydd mot självmordsattacker i storstäder.
Det hjälper inte att skylla på internet och
på att vem som helst kan bygga en bomb.
Jag själv läste instruktionerna i en bok som
jag lånade från Åbo stadsbibliotek när jag var
åtta år gammal.
Det hjälper inte att skylla på Osama bin
Laden om en bitter och rotlös dagislärare i
London besluter att ansluta sig till Al-Qaeda
genom att bygga en bomb och spränga den i
morgontrafiken.
Våra samhällen baserar sig på upplysningens idéer om den rationella människan
och demokratiska beslut genom ett fritt utbyte av åsikter. Sådana samhällen är försvarslösa gentemot irrationella beteenden typ
självmordsattacker i morgontrafiken.
Sydafrika under apartheid kunde visa vägen för ett relativt effektivt skydd, men det
ligger i sakens natur att enbart en liten minoritet kan njuta av detta skydd som tar sig
uttryck i en vardag omgiven av höga murar,
beväpnade vakter och pansarbilar.

Kopplingen mellan
terrorism och bistånd
Vad har allt detta med bistånd att göra?
Mycket!
En effektiv kamp mot terrorism kan aldrig baseras på ett missbruk av begreppet terrorism. Visserligen behövs polisövervakning,
personregistrering och stränga straff för att
vi skall komma åt terrorister. Men detta hjälper inte oss förstå terrorismens orsaker.
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MED FLYKTINGINTYG av UNHCR i Iran. En global kamp mot fattigdom och för demokrati, där
minoriteter har en starkare ställning, utgör ett sätt att bekämpa terrorism.

Strängare immigrations- och asylpolitik i väst skapar en skenbar trygghet och
kan som åtgärd leda till bitterhet. I värsta
fall börjar vi i väst exportera reella eller potentiella terrorister till andra länder.
För att komma åt orsakerna till terrorism behövs det en global kamp mot fattigdom och för demokrati, icke-diskriminering och tolerans. En kamp för en starkare ställning för minoriter och ursprungsfolk.
Det behövs en samhällsutveckling som
förstärker kvinnornas roll i familjen, i det
civila samhället och i den offentliga administrationen.
Det behövs satsningar på hälsovård och
utbildning, på lokalsamfund, på att skaffa
alla rätt till ett hem och mat för dagen.
I korthet är en effektiv kamp mot terrorism liktydig med en rättsbaserad utveckling.
I biståndspolitiken innebär detta två
saker:
Å ena sidan bör vi se till att konsekvent
förutsätta att all aktivitet – vilken sektor
och vilket land det än gäller – stöder en
människorättsbaserad utveckling i mottagarlandet.
Å andra sidan måste vi gå in för specifika människorättsprojekt till exempel genom att stöda medborgarorganisationer
som främjar kvinnors rättigheter eller ordnar människorättsutbildning för urfolksaktivister.
Sant är att terrorism inte kan avskaffas
över en dag eller under en natt på ovannämnda två sätt. Men tillsvidare finns inget
bättre alternativ.

12.
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“

”Ge oss datorer,
inte handarbete”

”Det bor en
Stormskärsmaja
i varje kvinna”
FN-organisationernas sakkunniga har i
decennier pläderat för starka satsningar
på kvinnor – även som entreprenörer,
låntagare och beslutsfattare. Ändå: När vi
samlade ihop material var det beklämmande hur nedlåtande många av det internationella samfundets män förhåller
sig till de lokala kvinnorna. Det gällde tyvärr alla kategorier; fredsbevarare, diplomater, kyrkans arbetare, civilpoliser och
humanitära biståndsarbetare. ”Men have
their needs” (ungefär “män har sina behov”) har jag ofta fått höra. I Liberia lämnade de afrikanska fredsbevararna efter
sig över 6000 faderlösa barn då de lämnade landet.

Varje seriöst tal om utvecklingsländerna
har en ”obligatorisk” ingrediens. Oberoende av om det är en utrikesminister, ett statsöverhuvud eller en FN-topp som talar så
ingår den obligatoriska frasen: ”utbildning
för flickor är viktig”.

Varför är jag sarkastisk? Det är ju alldeles sant att resurser som används för flickornas skolning ger mångdubbel utdelning
i utvecklingsarbetet.
Jag är sarkastisk för att den lätta biten
är skolan.
Sedan är det med måttlig entusiasm
höjdarna lyfter fram kvinnan som jämställd
med mannen inom livets alla sektorer.
FN-organisationernas sakkunniga personal, framförallt inom barnfonden
UNICEF, flyktingorganisationen UNHCR
och kvinnoorganisationen UNIFEM har i
decennier pläderat för starka satsningar på
kvinnor. Det har inte bara gällt grundutbildning, utan också stöd för deras roll i
arbetet inom familjen, som entreprenörer,
låntagare – och beslutsfattare.
Därför är det enhälliga antagandet av
resolution 1325/2000 i FN:s säkerhetsråd
helt avgörande för kvinnans ställning, framförallt i kris- och konfliktsituationer.
Resolutionen kräver inte enbart att
kvinnors och flickors situation i konflikter
skall uppmärksammas särskilt, den kräver
också kvinnors närvaro i fredsförhandlingar och i hela fredsprocessen, både nationellt
och internationellt.
I stället för att vara passiva offer för dagens krig och konflikter, vill man ge kvinnorna en aktiv roll för att uppnå fred. Detta är speciellt viktigt då krigen så helt har
ändrat karaktär. Tidigare stred nationer mot
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“

”Jag är sarkastisk för att
den lätta biten är skolan.
Sedan är det med måttlig
entusiasm höjdarna lyfter
fram kvinnan som jämställd med mannen inom
livets alla sektorer.”
Elisabeth Rehn

varandra, dagens konflikter är interna. De
handlar om politisk eller ekonomisk makt,
ofta bådadera. Olja, gas, diamanter och
narkotika spelar en avgörande roll.
I ett inbördeskrig är få vapen så effektiva som förnedring av motpartens kvinnor och flickor. Detta har vi fått bevittna
såväl på Balkan som i Rwanda, i Sierra Leone och Liberia, i Kambodja och Östra Timor, för att nämna några exempel.

Oacceptabel rapport
Som oberoende expert har jag haft förmånen att få göra en utredning av vad som
verkligen sker i konflikter. Resultatet blev
rapporten ”Women War Peace” som jag
skrev tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf från Liberia. Rapporten, som var en
uppföljning av 1325, presenterades av generalsekreteraren för FN:s säkerhetsråd i
oktober 2002.
Intressant nog accepterades texten aldrig som ett officiellt FN-dokument. Orsaken var dels det informella språket – vi ville att rapporten skulle kunna läsas av ”vanliga människor”, dels rapportens ganska
skarpa kritik mot FN-aktörer.
Men viktigare än så är att rapporten är
läst och känd av både forskare, aktiva kvinno- och människorättskämpar och offren
för våldet. Den har använts som basdokument för otaliga seminarier och arbetsgrupper på olika håll i världen. Framför allt Sveriges regering har varit synnerligen aktiv
kring rapporten.
Varför är kvinnors insats så viktig i konfliktsituationer? Varför kan de inte nöja sig

med att bli våldtagna, förlora sina män, klara sig som ensamförsörjare?

Våldtäkt och stympning
Kvinnor är otroligt starka. Vad de än råkar
ut för har kvinnorna en beundransvärd kraft
att gå vidare – det bor något av en åländsk
Stormskärsmaja i varje kvinna!
Kvinnorna i Sierra Leone stympades efter våldtäkterna, ”limbcutting” var synnerligen populärt. Handen eller foten höggs
av med ett kraftigt slag av machetekniven.
Jag har mött tiotals av dessa kvinnor, fyllda
av en önskan att vara med och skapa fred
för sina barn och sitt land.
I Liberia var det ordning och reda i de
flyktingläger där kvinnor valts till lägerchef
av sina medflyktingar. Jag minns speciellt
en kvinnlig folkskollärare, under vars ledning den delen av lägret hade möjligast
drägliga förhållanden.
I Rwanda propagerade den statsägda
radion för att HIV-positiva hutumän skulle våldta så många tutsikvinnor- och flickor som möjligt, - närmast biologisk krigföring! Ca en halv miljon kvinnor våldtogs, i
dag har kanske så många som en tredjedel
aids. Men samtidigt vill kvinnorna ha ett
slut på männens välde, och i dag har Rwanda världens mest jämställda parlament,
kvinnorna har 4 procent av platserna.

Är makrolån för män?
Under de otaliga diskussionerna med kvinnor i grupp eller enskilt, i Afrika, Asien,
Latinamerika och Mellanöstern, krävdes

stöd för kvinnornas större deltagande i beslutsfattandet. Västvärlden måste sluta tänka på
utvecklingsländernas kvinnor ”uppifrån ner”.
De besitter både kunskap, vilja och rätt att
dela på ansvaret för sitt lands fredliga utveckling.
Såsom många kvinnor sade: ”Låt inte era
medborgarorganisationer erbjuda oss kunskap
i handarbete och kokkonst – det kan vi betydligt bättre än ni kan”. ”Ge oss i stället datorer och kunskap i datateknik, då kan vi bilda nätverk och bli starkare”.
Eller i fråga om lån: ”Visst är vi glada över
mikrolån, men är makrolånen enbart avsedda för män?””Detta kom speciellt fram då vi i
Somaliland beundrade kvinnors arbete i en
tegelfabrik de grundat, och som krävde kapital.
Scenen efter en konflikt är väldigt lika i
olika delar av världen. Förstörda hus och vägar, ingen fungerande infrastruktur, laglöshet
och aktiva kriminella element. Vägar och broar kan dock lätt byggas, om finansiering kan
ordnas, men det är svårt att bygga upp socialoch hälsovård, familjernas matförsörjning och
hjälp mot krigstrauma.
I detta är kvinnorna de bästa experterna.
Därför är det så oerhört viktigt att kvinnor är
med då fredsförhandlingar förs, då hjälpaktionerna planeras. Det är ett verkligt slöseri
med kunskap och kapacitet att utesluta de
bästa experterna från förhandlingarna. Ofta
sker detta med västvärldens goda minne:
Man hänvisar till kultur eller religion för
att slippa obekväma situationer. Jag kallar det
feghet och orättvisa. Överallt har jag mött en
stark vilja från kvinnor att ta del av återuppbyggnadsansvaret.

Det må sedan gälla Liberia eller Kambodja, Somalia eller Palestina, Irak eller Afghanistan.

Finland nämner ej 1325
Just denna obalans vill 1325 komma åt. Tyvärr har resolutionen inte väckt någon stor
genklang i medlemsländernas regeringar som
den i främsta rummet riktar sig till. Det har
förvånat mig att Finland, som ändå har gott
renommé i fråga om biståndets jämställdhetsmål, inte i regeringens redogörelser och
rapporter just nämner resolutionen, som
ändå innehåller bindande krav.
Kraven gäller också utnämningar av
kvinnor till FN:s ledande poster, t ex inom
fredsbevarande operationer. Då jag utnämndes av Kofi Annan att leda FN-missionen i
Bosnien och Herzegovina var jag den andra
kvinnan i FN:s historia som fått en sådan
uppgift.
I dag finns det ett fåtal kvinnor i denna
position, men ännu alldeles för få. För kvinnor runtom i världen är det viktigt att få en
rollmodell: klarar hon det så klarar vi också
det. Kvinnor kan!
Jag har uppehållit mig främst i konfliktsituationer, där kvinnors sårbarhet speciellt
starkt kommer fram. Egentligen är förhållandena väldig lika också i de olika tragedier
som alltför ofta drabbar utvecklingsländerna. Torka, hungersnöd, översvämningar verkar drabba de svagaste, de fattigaste länderna. Och i överlevnadskampen är kvinnorna
i nyckelställning.
Personligen har jag upplevt vårt bistånd
som allra positivast då vi riktat oss till byar
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för rent vatten, utbildning av sjukvårdspersonal, bättre sanitet, och byskolor. Jag har
många vackra minnen från besök till sådana finländska projekt till exempel i östra
Kenya.

Männen har sina ”behov”
Mathias Elinda / Galbe.Com

KVINNA SOM BESKURITS på sjukhus
i Sierra Leone. ”Limbcutting” (stympning)
påföljde våldtäkter som krigföringsmetod.

I samband med insamlandet av material för
vår rapport i fjorton olika konfliktregioner
med stark internationell närvaro, fann vi
det både beklämmande och farligt att uppleva hur nedlåtande många av det internationella samfundets män förhåller sig till
de lokala kvinnorna.
Det gäller tyvärr alla kategorier; fredsbevarare, diplomater, kyrkans arbetare, civilpoliser och humanitära biståndsarbetare.
”Men have their needs” har jag ofta fått
höra. I Liberia lämnade de afrikanska fredsbevararna efter sig över 6000 faderlösa barn
då de lämnade landet. Också om en definitiv nolltolerans i dag krävs i FN-arbetet
på grund av talrika skandaler utnyttjas kvinnor och till och med barn fortfarande.
Ett helt eget kapitel är sedan kvinnohandeln till platser med stark internationell närvaro. Fortfarande arbetar hundratals, kanske tusentals kvinnor från Moldavien, Ukraina, Ryssland och Rumänien på
Balkan som sexslavar, utan några som helst
mänskliga rättigheter. Trots att verksamheten fördöms och talas om med djupa brösttoner på ministermöten, florerar den maffialedda verksamheten.
Jag kan inte förstå att Europa inte tagit
definitiva steg mot denna avskyvärda han-

del. Det kan väl ändå inte vara så att man
också inom EU tänker ”boys will be boys”?

Demokrati gemensam
nämnare
Mina erfarenheter från olika uppdrag i den
del av världen som fortfarande kräver utveckling för att kunna överleva har kraftigt
visat på en gemensam nämnare, nämligen
behovet av demokrati.
Genuint demokratiska länder hamnar
inte i krig, inte heller inbördeskrig, i dagens värld. Mycket få av Afrikas länder styrs
demokratiskt. Ändå är det endast ett fåtal
av länderna som öppet kritiseras av västvärlden. Zimbabwe vågar man kritisera,
men det finns många fler. Bistånd som riktas till demokratiseringsarbete är oerhört
viktigt, här har Finland ett stort plus i sin
verksamhet.
Det vore dock synnerligen önskvärt att
demokratipengar kunde gå till kvinnoorganisationerna i högre grad, så att de kan
mobilisera ett deltagande i allmänna val.
Det är en önskan som uttalats många gånger under besöken i olika delar av Afrika och
Asien.
Men ännu viktigare än finansieringsstöd för demokratisträvanden är det ändå
att en seriös, kritisk diskussion förs med Afrika om det envälde som styr en så stor del
av världsdelen.
Demokrati betyder i bästa fall fred, och
fred är den enda framkomliga vägen för utveckling, både för män och kvinnor.
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KVINNA SOM SKÄR i egenskap av kirurg på sjukhus i Nigeria. Demokrati är
den enda framkomliga vägen för utveckling och utbildning, både för män
och kvinnor.

OANADE VYER, ORÖRD NATUR i nationalparken Chimanimani i Zimbabwe. Vatten är inte
”bara” dricksvatten för människor och djur utan skänker de mest varierande miljöer världen runt liv, skönhet och grönska.

Henner Frankenfeld / Galbe.Com

V I S I O N E R I E R F A R E N H E T E R I B E R Ä T T E L S E R

“

MILJÖ OCH TEKNOLOGI
”Det finska utvecklingssamarbetet inom vattensektorn, både i Afrika och sydöstra
Asien, har ofta gett upphov till glädje och dans. Under årens lopp har vi hjälpt till med
att ”ge vatten” åt fler människor än det finns finländare i Finland. Och så småningom
har vi också insett det viktiga med att ta vatten i betraktande som helhet: det gäller
inte bara dricksvatten utan vatten är en väsentlig del av naturen, och utvecklingen.”
Eero Kontula
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U som i utbyte

la mot din vila, min ensamhet mot dina fester, min frihet mot din samhörighet, mina
skuldkänslor mot din stolthet, min trygghet
mot dina risker, min levnadsstandard mot
din överlevnadsförmåga, min förståndighet mot din flärd, mina pengar mot din teranga (gästfrihet)….
•

“

Vem vinner?
Vem är fattig, vem är rik?

Här hos oss går vi i terapi för att lära oss
leva i nuet. Sen far vi till Afrika för att lära
folk oroa sej för framtiden!

Jag går i skogen och plockar svamp till

vintern. Tänker u-tankar om u-länder och
framtid.
På svenska behöver man inte uttala hela
ordet som uet står för :
UTVECKLING. Förut talade man
om UNDERutvecklade länder.
U som u.
Det gick lätt att byta. Nu skulle jag gärna byta igen.
Utveckling är suspekt som begrepp.
Särskilt som det främst definieras av oss i
Väst, specialister på överkonsumtion, slöseri med resurser, välfärdskrämpor och
tomhet.
UTBYTE är bättre.
Ska vi byta, ska vi byta grejer? Ska vi byta
grejer med varann?
Jag byter min diskmaskin mot din blå
boubou, jag byter min klocka mot din tid,
mina bekymmer mot din tro, min pliktkäns-

Innan jag reste till Senegal första gången
pratade jag med en härboende senegales.
Han undrade skeptiskt vad jag hade tänkt
att jag kunde lära ut till barn och unga i
hans hemland. Själv hade han etablerat sej
som ett slags modern missionär här för att
förmedla livslust och glädje åt den deppande, håglösa, finländska ungdomen.
Jag for iväg ändå och var med om att starta
ett center för ungdomar i Dakars förstad
Thiaroye. Det fungerar som skola och verkstad främst för unga flickor. Jag har undervisat i bild och animationsfilm där sen
1999. Utgående från problem som nedsmutsning, sjukdomar och analfabetism
improviserar vi fram historier, som sen utvecklas till serier, bilderböcker och animationer med en Envis Schakal i huvudrollen. Idén är att sprida information om svåra
frågor som aids på ett lättfattligt och underhållande sätt, och samtidigt utbilda
eleverna.
Och jo, visst har det fungerat. Men vi

finländare har säkert lärt oss mer om liv
och kultur på kuppen, än vi nånsin lyckats lära andra.
KULTURUTBYTE !
Vi for till södra Senegal för att göra en dokumentärfilm om två flickor i en by på landet. Familjen bestod av pappan, hans tre
fruar och ca 25 barn, ett otal höns, hundar,
får och getter, som vimlade omkring på gården mellan lerhyddor med halmtak. Ett stort
träd gav skugga, flickorna och mammorna malade majs, rensade fisk, silade mjöl,
tvättade ungar, sopade gården, skojade,
dansade. Barnen gick i skola och hjälpte till
med jordnötsskörden. Pappan, som var f.d.
fotograf, vilade vid sin hydda, bad, eller pratade med besökande herrar.
På kvällen samlades alla kring elden,
som var enda ljuskällan. Grytan med fiskbullar puttrade, mammorna turades om att
berätta sagor, där barnen deltog med svar
och skratt. Det var så idylliskt och fint att
ögonen tårades.
Vi åkte vidare och kom till en forstteknikerfamilj. En villa med staket omkring,
matsal med stolar runt ett stort bord, tv på
verandan. Efter maten var det tv-dags. Den
brasilianska såpan överröstade cikadorna.
Överklassvitas våldsamma svartssjukedramer trollband familjen. Döttrarna (10 och
12) fick förklara intrigen för pappan som
omöjligt kunde hänga med, medan mamman skrattade helt hysteriskt så fort
smockorna yrde .
Vi var lättade när vi kom ut på landsvägen igen.

Utveckling? Välfärd? Lycka? Hos vem? Vem
definierar begreppen?
Jag vill inte romantisera fattigdom och
isolering i någon topeliansk anda.
Svält, sjukdom och nöd, liksom krig,
förtryck och tortyr, måste bekämpas på alla
nivåer. På alla sätt. Och innan de blivit katastrofer som överskrider nyhetströskeln.
Men för att kunna se framåt borde vi
göra det med andra glasögon än enbart västvärldens.
Annars riskerar vår välmenande humanism att slå fel, för att inte tala om tilliten
till marknadskrafterna!
Ta begreppet LIVSKVALITET .
Männen kokar te på ett litet kolkök på gatan utanför huset. Det tar flere timmar. När
ingredienserna blandats, kokat, ska teet hällas av och an i ett litet glas med lång stråle
så att skum bildas. Man dricker första glaset, beskt som ödet, det serveras runt på en
liten bricka . Sen tillreds ‘le deuxième’, lite
mindre bittert, och slutligen det söta tredje
glaset, jämfört med kärleken den ljuva …
Under tiden förs samtal om allt från grannens svärmor till moralfilosofiska dilemman
och världspolitik, gruppens storlek växer,
krymper, alla ryms med, alla får te.
Lättjefullt? Ineffektivt? Onyttigt?
Sitt på en ölterass i Helsingfors en fredageftermiddag!
Eller FRIHET.
Vi sitter på ett tak och nedanför betar några får. Bässen är bunden vid en stolpe,
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“Det finns andra värden
att mäta: VÄRDIGHET till
exempel.”

N

tackorna och lammen springer lösa, fria.‘Vi’
råkar bestå av några finländskor och en senegales. Parallellen är uppenbar.Vi kommer
och far som vi har lust överallt i världen. Han
har inte en chans att resa vart han vill.
Murar och förbud föder en längtan till det
gröna gräset innanför. Somliga vitas elektroniska stängsel eller Schengen-muren.
Enda chansen att komma igenom är att
duga som arbetskraft. Legal eller illegal…
Skitjobb för usel lön oberoende.
Men vem är det som bygger murar?
Vem har visumtvång, snabbavvisning, tullar, lantbrukssubventioner och rasistiskt diskriminerande samhällsstrukturer?
Och JÄMLIKHET?
Kvinnor är officiellt underställda männen i många länder, men åtminstone i Senegal är det kvinnorna som får livet att gå
vidare mot alla odds. Männen har kanske
stuckit, är utan jobb, annars borta. Men
barn ska ha mat och kläder. Kvinnor ska
vara vackra och eleganta, alltså måste pengar
skaffas fram. Medan de ‘riktiga’ jobben
minskat drastiskt, ökar den informella sektorn, dvs. alla former av handel med varor
och service. Från försäljning av iskalla vattenpåsar, kokta ägg, eller kvastar, till uthyrning av plaststolar för fester.
”Vi lever från hand till mun”,förklarar min väninna Mâ. Spara går inte att göra var för sej.
Så fort någon har pengar vet alla det och
ber om bidrag för det ena eller andra. Och
det går inte att säja nej. Kulturen förbjuder
det.

Alltså samarbetar kvinnorna. Kvinnogrupper bildar ‘tontine’-banker där alla bidrar
med lite, för att sen i tur och ordning få
en större summa att investera .
Ett system att ta efter? Speciellt som
möten, fester och gemensamt barnpassande ger mycket skratt, dans och tillhörighet.
Hos oss sitter alltfler mänskor i en etta
och stirrar i väggen. Ensamma mammor
bryter ihop, åldringar hittas döda efter månader….
Vem definierar jämställdheten?
Och FATTIGDOM. Mindre än 2
euro per dag lär vara gränsen.
Men det finns andra värden att mäta:
VÄRDIGHET till exempel. Med den följer respekt och självförtroende, nånting
som vi har ganska ont om…
Och då är kopplingen nära till BISTÅND.
Stå bi, vara till hands, stöda. Ett ganska jämlikt begrepp egentligen?
Varför har det ändå ofta klangen av
ett oppifrånnerfenomen?
Att ta emot hjälp, bistånd, försätter en
i ett underläge, i tacksamhetsskuld eller beroende. Den som delar ut bistånd har
makt. Givaren har makt att diktera villkor. Ibland behövs det…Men då måste lyhördheten och kännedomen om mottagaren vara mycket stor.
Det finns ju massor av fina, demokratiskt fungerande biståndsprojekt . Vaccinationsprogram, ekologiska projekt, alfabetisering och familjeplanering, kampanjer mot kvinnlig omskärelse, mot aids.

Konkreta aktioner mot konkreta problem med utgångspunkt i de lokala behoven och i samarbete med dem det gäller.
Det är resursutbyte som kan leda vidare.
Särskilt när kvinnonätverk fås till stånd.
I Malawi är nästan 40 procent av befolkningen hiv-smittad. Byarnas hyddor växer
igen, enstaka åldringar sitter och stirrar ut
i luften. Föräldralösa barngäng drar omkring och försöker överleva på olika sätt.

Teckningarna från
Antonia Ringboms resejournal

Varje dag begravs någon, oftast en förälder i arbetsför ålder. Med en grupp aids-föräldralösa i Namazizi Primary School dramatiserade vi fram en historia, de tecknade och vi skapade boken och filmen om The
Hiding Hyena, hiv-smittad och rädd. Den
ska nu spridas som lättfattlig aids-info i
Sydostafrika bara finansiering hittas.
Trots att situationen är så hopplös där, känns
det ändå meningsfullt att göra nånting.
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Försöka få folk att låta testa sej, att sluta
mobba de smittade…
I Uganda minskade hiv-spridningen
genom info-kampanjer. I Senegal har aids
bekämpats på ett så tidigt stadium att det
inte blivit en epidemi. Där gäller det att
inte släppa greppet.
Jag tror på små levande projekt, kulturnätverk speciellt mellan kvinnor. Om
de fungerar bra borde de ges resurser att
spridas. Om de torkar ut så må de göra
det.
När biståndet är ömsesidigt, som en
överenskommelse, då blir det utbyte.
Men för det måste välstånd mätas i andra termer än enbart materiella.
Vi har demokrati och empati och familjeplanering och kondomer, och mycket annat bra att dela med oss av.
Varför är det då mest tomma plastpåsar, rostiga bilvrak, Shell-stationer och begagnade t-shirts, som associerar till vår kultur i Afrika och Indien? Varför är det de
trista biverkningarna av fri konkurrens och
marknadsföring som täcker landskapen
med tobaksreklam och rödmålar byarna
med coca-cola-färg?
‘Café , c’est néscafé en wolof’ (‘Kaffe heter
néscafé på wolof’). En flicka undervisade
mej i det mest talade språket i Senegal.

Varje timme producerar vi 4000 ton eloch elektronikskrot fullt av gifter och
tungmetaller! Varför är det 1000-tals barn
i Sydostasien som utan skydd plockar i
sär, och med hjälp av nedsmältning(!) sorterar vårt ‘e-waste’?

Vilka inköp, nöjen, vanor, apparater,
beteenden, bortkastanden har negativa
konsekvenser för den s.k. tredje världen?
Eller för miljön och därigenom för hela
klotet?
På ett större plan gäller det industri,
transport och hela idén om TILLVÄXT.
Naturresurserna, miljöförstörelsen säger stopp, men det kommer jordens ekonomiskt utnyttjade majoritet också att göra!
Borde procentrörelse och konsekvensbedömning bli tvång - nödtvång ? med
hjälp av lagstiftning och internationella
avtal.
Kan UTBYTE av varor, jordbruksprodukter, kunskaper, levnadsvisdom, naturresurser, miljöansvar, konstupplevelser, tekniska uppfinningar, hälsovård, arbetsinsatser, utbildning, livsåskådning, hantverk, underhållning någonsin bli möjligt på jämlik,
rättvis basis?
Visionen om en bättre värld skulle väl
vara att vi alla har både fysiska och andliga
resurser så att vi klarar oss. Men inte mer.
En ljuv utopi, som förutsättar att vi i väst
trappar ner och inte marknadsför vår livsstil som den enda rätta.
Jag har plockat min korg halvfull med
stensvamp och kantareller. Det räcker både
till att äta nu och frysa ner. Mobilen ringer.
Samtal från Senegal.
‘Problèmes, Problèmes… sjukt barn,
hyran obetald, konflikter och bråk. Skicka
pengar!‘‘
Suck. Jag har svårt att säja nej. Senegalmentaliteten har smittat.

13.

Martin Sandelin

Flerpartssamarbete
ger privatsektorn
en aktiv roll i utvecklingssamarbetet
LiveAid och Live8 visar att privatsektorn kan mobilisera betydande individuell generositet i situationer som blivit tillräckligt medvetandegjorda hos
den stora allmänheten.

Sommaren 1985 arrangerade Bob Geldof dåtidens största rockevenemang LiveAid och samlade in närmare 150 miljoner
dollar. Summan räckte för att i 20 år lindra svälten i sju afrikanska länder.
År 2005 ordnade han ett ännu större
evenemang, Live8, för att påverka en liten
grupp mäns beslut om bestående strukturella förändringar i de fattigaste länderna.
Miljontals människor jorden runt skrev på
appellen till G8-ledarna digitalt.
LiveAid, Live8 och därtill den hjälpaktion som ordnades runtom i världen efter Tsunami-katastrofen illustrerar olika
saker.
Dels pekar de på skillnaden mellan den

omedelbara nödhjälpen och det strategis- 89
ka utvecklingsarbetet som syftar till att göra
den förra onödig.
Dels visar Live8-exemplet att det inte
alltid är fråga om pengar. Emellanåt väger
opinionen tyngre.
Slutligen illustrerar exemplen också
samröret mellan den offentliga hjälpen och
den privata sektorns initiativ och bidrag.

Ensam är inte stark
Det är viktigt att notera att det finländska
utvecklingsssamarbetet består av mycket
mera än det bistånd som finns budgeterat i
den årliga statsbudgeten. Även insatser som
sker inom ramen för medborgarorganisationerna och de privata bidrag som individuella medborgare ger borde räknas.
Dessa insatser är inte helt obetydliga.
Organisationer som till exempel Finlands
barn- och ungdomsstiftelse och Plan Finland mobiliserar nya, privata medel till utvecklingsarbetet. Dessutom förverkligar de,
i egenskap av tjänstetillhandahållare, också
en del av den offentliga hjälpen via sina projekt.
Av Plan Finlands totala utvecklingsinsats på drygt sex miljoner under senaste
bokslutsår, stod privat- och företagsdonationer för ca 80 procent och bidrag från
utrikesministeriet för knappa 20 procent
(Plan Finlands årsberättelse).
Samarbetet mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn, medborgarorganisationerna och individuella medborgare
ger ett mervärde som ingen part ensam kan
skapa.
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Insikten om att ingen enskild aktör ensam kan mobilisera alla de resurser och det
kunnande som behövs för att lösa utvecklingsfrågorna har under den senaste tiden
lett till en allt starkare betoning av flerpartssamarbete eller ppp (public-private partnership).
Tanken bakom det här samarbetet är
helt enkelt att den offentliga och privata
sektorn och medborgarorganisationerna
samarbetar kring ett gemensamt projekt.
Ordet ”partnership” i ppp-begreppet antyder att samarbetet bör ske på någotsånär
jämlika grunder.
I praktiken har begreppet dock fått en
relativt vid tolkning – många projekt har
karakteriserats som multisektorala även då
de olika sektorernas bidrag inte är helt uppenbara. Frågan om hur strategierna kring
flersektorsamarbetet skall utvecklas är en
utmaning på flera nivår som sysselsätter instanser från FN till utvecklingsmyndigheter på nationellt plan.

Bridgeit nytt
flerpartsprojekt
Under de tre senaste åren har jag varit med
i ledningen av ett flerpartsprojekt där Nokia tillsammans med UNDP, IYF (International Youth Foundation) och Pearson
tagit fram en utbildningslösning – Bridgeit
– som utnyttjar den senaste internet- och
multimedieteknologin.
Denna lösning (som innefattar allt från
lärarutbildning till timplanering och nätverks- och klassrumsteknologi) har under

två läsår använts i Filippinerna under ledning av nationella och lokala utbildningsmyndigheter, medborgar- och lärarorganisationer.
Till dags dato har tiotusentals elever i
grundskolans femte och sjätte klass i Filippinerna fått ta del av hundratals lektioner
som utnyttjar den nya teknologin. Högre
betyg, högre närvarofrekvens och högre
aktivitet under lektionerna är några av de
uppnådda resultaten. Samtidigt har lärarnas motivation ökat. Användarvänligheten
har nämligen minskat lärarnas misstro gentemot teknologi i skolan i allmänhet.
De första resultaten från Filippinerna
är överväldigande positiva. Men den samarbetsmodell som tog form under arbetets
gång visar också på flersektorsamarbetets
utmaningar:
Det är väsentligt att gruppen tar sig tid
för ett grundligt förberedande arbete. Det
inkluderade bland annat omfattande diskussioner (både strukturerade och informella) för att hitta och utveckla ett gemensamt språk och en gemensam vision.
Mer tidskrävande än man kunde tro är
att i meningsfull detalj klargöra och dokumentera roller och ansvarsområden inom
samarbetet. Det gäller också att skapa en
gemensam verksamhetsmodell med regler
för hur budget och avtal skall göras och behandlas.
De här frågorna är enkla då företag har
med andra företag att göra, men de blir klart
mer komplicerade då samarbetet inkluderar organisationer som lyder under annan
lagstiftning och regelverk.

Det som kännetecknar flersektorsamarbetet är att olika sektorer och organisationer
alla har sina egna värderingar och organisationskulturer.
Exemplet på flerpartnersamarbete i Filippinerna visar att en förståelse för vilka
värderingar som utgjör drivkraften bakom
varje organisations engagemang är av avgörande betydelse.
På den privata sektorns sida konkretiseras företagens värderingar i företagets ansvarsstrategi. Den är för det mesta publicerad och lättillgänglig. Företagens höga grad
av transparens i dessa frågor gör det även
märkbart lättare för den offentliga och privata sektorn att förbereda sig för denna diskussion.
Jag är personligen övertygad om att
många flerpartssamarbetsprojekt misslyckas
för att tillräcklig tid och uppmärksamhet
inte ges åt det förberedande arbetet.
I ett framgångsrikt flersektorsamarbete gäller inte enbart att ha en gemensam
vision och gemensamma spelregler – det
gäller också att kunna identifiera det unika
mervärde som varje aktör tillför det gemensamma projektet.
I vårt projekt var arbetsfördelningen
klar: FN (UNDP) stod för utvecklingskunnandet IYF bidrog med barn- och ungdomsexpertis, Pearson med utbildningsoch läromedelssakkunskap samt, slutligen,
Nokia med kommunikations- och teknologikunnandet. Utöver dessa uppenbara

huvudansvarsområden hade varje organisation till exempel både process- och projektexpertis.
I sådana fall där två eller flera organisationer hade nödvändig expertis och resurser, gällde det alltså för gruppen att fatta
klara beslut om vem som skulle ha ansvaret.
I samband med den detaljerade arbetsoch ansvarsfördelningen visade det sig att
den privata sektorn (Nokia och Pearson)
kunde bidra med mera än de förväntade
områdena inom teknologi och läromedel.
Ett grundligt förarbete gjordes inför det
första projektet på Filippinerna. När roller
och ansvar var klara var det relativt lätt att
överföra ägandet till de lokala aktörerna.
Även här bidrog den ursprungliga multisektorstrukturen till framgång i och med
att de fyra parterna kunde tala till sina respektive lokala motpoler på Filippinerna
med deras termer. Företagen kunde diskutera med företag, medborgarorganisation
med medborgarorganisation, offentlig institution med offentlig myndighet. Ja, alla
med alla.

Teknologi, utbildning
och demokrati kärnan
Att flerpartnersamarbete kan tillföra betydelsefulla resurser och kompetenser till utvecklingsarbete och vara resultatbringande
anser jag vara ett faktum.
När Finlands utvecklingssamarbete nu
går in i sitt femte decennium är frågan om
vilken roll flersektorsamarbetet skall spela
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“

Att finna drivkraften
kräver tid, närvaro

”Samarbetet mellan den
offentliga och den privata
sektorn, medborgarorganisationerna och individuella medborgare ger ett
mervärde som ingen part
ensam kan skapa.”

Nokias bildarkiv
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FLERPARTSSAMARBETE på Filipperna. Privata
företag kan hjälpa den offenliga sektorn
skapa en stark, positiv medborgaropinion
typ Live8.

högst aktuell. Men diskussionen måste föregås av insikten om vilka områden vi bör
satsa på. Var och när kan ett samarbete resultera i att verkligt mervärde för utvecklingen?
På vilka områden har vi i Finland alltså en sådan kompetens, produkter och
tjänster att de – och inte bara pengar – kan
mobiliseras för utvecklingssamarbetet?
Att vi är bra på vissa teknologier är uppenbart. Vi är också bra på utbildning och
vi har en tradition av demokrati och fungerande styrning.
Dessa tre element utgör den strategiska basen för det finländska utvecklingssamarbetet – flerpartssamarbetsprojekt där både
den offentliga och den privata sektorn bidrar med sitt specialkunnande.
I jämförelse med många andra länder

är tröskeln mellan olika organisationer och
sektorer i Finland relativt låg och umgänget direkt. Tiden är mogen för ett initiativ
från den offentliga sektorn.
Slutligen, som Live8 visade denna sommar, kan även komplicerade utvecklingskoncept framställas på ett sätt som engagerar betydande medborgargrupper.
I fallet Live8 möjliggjordes detta av företagssektorns stöd, bred uppslutning bland
medborgarorganisationerna samt politiskt
stöd från den brittiska regeringen.
På samma sätt, är jag övertygad om,
kan ett brett flerpartssamarbete i den finländska utvecklingshjälpen skapa en stark,
positiv medborgaropinion. En opinion som
i sin tur gör att även Finland kan leva upp
till sina internationella åtaganden beträffande biståndets storlek.

14.

U.B. Lindström

Undernäringen
hindrar samhällsutvecklingen
När småbrukarna, speciellt kvinnorna,
får tillgång till jord, kredit och skolning
ökar matproduktionen, minskar undernäringen och stimuleras ekonomin.
Det är därför oacceptabelt att både uländerna själva och vi gör så litet för att
ge dem de här möjligheterna.

Jag glömmer aldrig synen av en – som
jag trodde – nyfödd flicka i famnen på sin
mamma på en hälsostation i sydöstra Madagaskar.
“Hur gammalt är barnet?”, frågade jag
hälsovårdaren François.
“Sex månader”, löd svaret. “ Flickan var
underviktig vid födseln, mamman hade för
litet bröstmjölk och var för fattig för att
köpa ersättande näring”, sade han. ”Mamman kom för sent till oss, flickan dör snart”.
François fick rätt. Ännu i dag långt senare
minns jag hur upprörd jag blev. Hur kunde något sådant ske?

Tyvärr har den politiska viljan att av- 93
skaffa den kroniska undernäringen varit för
svag. Av den vuxna befolkningen i u-länderna svälter nästan en femtedel och av
barnen en tredjedel. Sämst är situationen i
Afrika söder om Sahara och i Syd-Asien.
Förutom den miljard som svälter lider 3-4
miljarder av brist på mineraler, spårämnen
och vitaminer. Över 20 miljoner barn blir
på grund av jodbrist mentalt efterblivna
årligen. Majoriteten av de svältande lever
på landsbygden och är kvinnor och barn.
Ändå är det ofta de som får minst understöd.

Pengarna 140-falt tillbaka!
Undernäringens negativa konsekevenser är
enorma. Direkt eller indirekt orsakar den
hälften av de 10 miljoner dödsfallen bland
barn årligen. I Indien kostar undernäringen 3-9 procent av BNP årligen. Järnbrist
med åtföljande anemi minskar i Bangladesh
BNP med hela åtta procent. Barn vilkas
längd på grund av undernäring reducerats
med två centimeter förtjänar under sin livstid tio procent mindre än de som fått tillräckligt med mat. Ändå visar det sk. Köpenhamnsprojektet övertygande att investeringar i näringssektorn är bland de som
ger den högsta nettoavkastningen av alla
biståndsprojekt. En välnärd mänska orsakar samhället lägre kostnader och är mer
produktiv under längre tid än en som är
undernärd. Tillskott av A-vitamin betalar
sig 140-falt tillbaka! Investeringar i att höja
födelseviktern över den kritiska 2.5- kilos
gränsen betalar sig sexfaldigt tillbaka. Ero-
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sionsbekämpning, effektivare bevattning,
bättre sorter m fl åtgärder är också mycket
lönsamma.
Därför borde enligt forskningsinstitutet för livsmedelspolitik, IFPRI, mycket
mer satsas på jordbruksforskning, landsbygdens infrastruktur och näring. U-länderna
borde investera 4-5 procent av sin budget
- Afrika över 20 procent - på de här sektorerna. Det skulle leda till en betydlig ökning av matproduktionen samtidigt som
de svältandes antal skulle halveras fram till
år 2020. Afrika har utan de här investeringarna inga chanser att lyfta sin befolkning
ur armodet.

Jord åt kvinnorna
Tyvärr finns det få tecken på att jordbruksoch näringssektorn börjat prioriteras högre.
Den nuvarande trenden tyder på att knappt
40 procent av u-länderna lyckas reducera
undernäringen till hälften fram till 2015.
Vad tänker FN, EU och Finland göra åt
det här?
Utan stopp för befolkningstillväxten
kan inte näringssituationen förbättras. Det
är därför positivt att den nu nästan överallt
avtar. Kvinnorna i u-länderna föder nu 2.9
barn under sin livstid och i många regioner är man redan nere vid två. Men fortfarande har över 300 miljoner familjer, som
är villiga att nyttja moderna preventivmedel, inte råd till dem. Både i- och u-länder
borde därför snabbt ta fram de behövliga
medlen. Mer borde satsas på att, i synnerhet via radion, föra ut slagkraftiga familjeplaneringsbudskap. Är Finland berett att
ETT GRATISMÅL i skolan är kanske det mest effektiva sättet att ge flickor skolning.

I Latinamerika är 70-80 procent av familjerna helt eller delvis utan jord, i Asien 5060 procent och i Afrika 40 procent. Det är
en skam för u-ländernas politiker att de inte
drivit landreformerna kraftigare, men också vi i väst kunde ha agerat aktivare. Varför
har inte FN och EU gjort mer? Tänker Finland göra något? Kan krav på landreformer
ställas som villkor för understöd för jordbruksprogram?
Fram till 2020 borde matproduktionen
öka med minst 40 procent och med mindre slitage på miljön. De enda som kan ro
i land med det här är u-ländernas talrika
småbrukare.
I södra Brasilien har 300 000 småbrukare med effektivare användning av baljväxter, grön- och kretursgödsel fördubblat

Åkerskogsodling till heders
Själv minns jag hur jag i södra Niger står
med Issaka Outeini, ansvarig för jordbruksfrågor, bredvid kraftiga bestånd av
akacior under vilka hirsen växer grön och
frodig. Det är en overklig syn i det i övrigt
eroderade området. “Hur har det här gått
till?”, frågar jag. ”Genom att alla bybor tagit ansvar för att plantorna överlever, hållit
reda på sina djur och använt regnvattnet
sparsamt”, svarar herr Outeini.” När man
väl fått de kvävebindade akaciorna att frodas går det att småningom börja odla hirs”.
Den afrikanska åkerskogodlingen, samodlingen av kvävebindande träd och sädesslag, har i ny form börjat spridas. Erfarenheterna från såväl Väst - som Öst-Afrika är
utmärkta. Spannmålsskördarna har 2-3faldigats samtidigt som erosionen minskat
och vattenhushållningen förbättrats.
Från Sri Lanka minns jag barmorskan
Aasha, som stolt berättade att i hennes distrikt andelen barn med för låg födelsevikt
halverats genom att ge de gravida kvinnorna energikex. De här positiva erfarenheterna borde spridas, men hur? Är ansvarsför-
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”Kan krav på landreformer
ställas som villkor för
understöd för jordbruksprogram?”

Martti Lintunen

Småbrukarna
kan producera mer

sina vete- och majsskördar. I västra Indien
har 350 000 småbrukare i torra trakter med
bättre jordbearbetning och effektivare bevattning tredubblat skördana av hirs och
durra. I Kenya har tusentals mjölkproducenter med härdiga korsningskor höjt avkastningen betydligt. I många asiatiska länder har man med biologisk bekämpning
höjt risskördarna med 10-15 procent till
avsevärt lägre kostnader.

“

öka sina bidrag till populationssektorn?
Enligt dr Liz Alden Wily är det största
hindret för att minska hungern och fattigdomen att kvinnorna saknar ägande- eller
bruksrätt till jord. I Etiopien har man i vissa områden gett småbrukarna lagstadgad
rätt till jord. Det har ökat matproduktionen och minskat erosionen. Tyvärr har småbrukarna inte denna rätt i övriga delar av
landet. Forskning visar att när kvinnorna
får samma tillgång till produktionsmedel
och rådgivning som männen ökar skördarna ofta med minst 20 procent. Men i dag
äger kvinnorna under fem procent av åkerjorden och får bara några futtiga procent
av lantbrukskrediterna.
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delningen mellan de olika FN-organen för
diffus? Varför får IFAD, fonden för jordbruksutveckling, som värnar om småbrukarna, så litet stöd? Varför är det så svårt för
småbrukarna, speciellt kvinnorna att få kredit? Varför satsar i-länderna, Finland inkluderat, så litet på att stöda jordbruks- och
näringsforskning med tillhörande rådgivning?

Svärmors behov går före barnens
Också när det finns tillräckligt med mat
har har många familjer inte råd att köpa
tillräckligt. Men även i sådana familjer, som
har tillräckligt stora inkomster, är ofta minst
ett av barnen, vanligen en flicka, undernärd.
I Syd-Asien är nästan hälften av barnen
undernärda när motsvarande siffra för Afrika är en tredjedel. Vad är orsaken ? ”Det
beror på kvinnans ställning”, sade Grace
Ogata, en av Unicefs näringsexperter till
mig. ”I Asien är hustruns främsta uppgift
att se till att mannen och svärmodern får
tillräckligt att äta. I Afrika är hustruns viktigaste uppgift att ta väl hand om alla mannens barn!”
En undersökning av IFPRI visar att av
de faktorer som reducerar barnens undernäring står moderns utbildningsnivå och
ställning för över hälften medan tillgången
till föda svarar för bara en fjärdedel. Behövs det klarare bevis för att mycket mer
måste göras för att förbättra kvinnornas situation? Alla flickor borde få grundutbildning. Men även när grundskolan är avgiftsfri tvingas många flickor stanna hemma för att hjälpa föräldrarna. När alla barn

får ett gratismål mat i skolan förändras emellertid situationen.
”Det finns inte något effektivare sätt att
ge flickorna skolning”, säger Bernard Kumanda, rektor för en grundskola i Malawi.
I hans skola får alla elever dagligen en portion gjord på majs och soja med tillskott av
A-vitamin. Eleverna ställer sig i matkön och
sjunger glatt ”Vi får gröt”. Flickornas antal
har på kort tid ökat med 35 procent. Det är
FN:s livsmedelsprogram WFP som står för
maten, men hur kommer det sig att inte mer
satsas på skolmaten. Varför gör inte Finland
det?
Jag anser att vi borde ta barnets vikt fram
till femårsåldern som mått på samhällsutvecklingen i ett u-land. Den är en mycket
bättre mätare av levnadsstandarden än BNP
per capita eller andelen mänskor som lever
på under en dollar om dagen. Vikten ger ju
besked inte bara om barnets utan även om
moderns kondition, näringssituationen i
området och landets socialpolitik. Det är ju
därför man hos oss sedan länge noggrant
följer med barnens viktutveckling. Också i
u-länderna vägs barnen regelbundet, men
uppgifterna utnyttjas mycket dåligt. Kunde
Finland gå i spetsen för att ändra på detta?
Till slut några ord om i-ländernas jordbrukssubsidier. De påstås ju hindra matproduktionen i u-länderna. Det stämmer visserligen ofta i fråga om exportstöden. Men
jag vill poängtera att 45 av de fattigaste 49
u-länderna är nettoimportörer av mat. De
kommer ännu länge att vara beroende av
importerade livsmedel och måste också i
fortsättningen till rimligt pris få tillgång till
dem.

15.
Tor Lundström

Vilken väg för landsbygden framåt?

jade jag, ”är ett ord som i svenskan är be- 97
tydligt mer förståeligt än engelskans `development´. För oss förknippas utveckling
med något som ”vecklas ut” (unfold). Det
inneslutna och dolda öppnas, blir synligt
och förstått. Således är utveckling kopplad
till att upptäcka ny kunskap, lära sig och
bygga visdom.
Konsulten stirrade först häpet på mig
när han åhörde min absoluta förklaring.
Och tappade sedan intresset. “Han har inte
last sin Chambers”, tänkte jag allvetande.
Min resa som agronom i biståndets och utvecklingens komplicerade värld har nu fortsatt i nästan 20 år. Numera är jag inte så
tvärsäker på min sak - trots att jag sedermera jobbat i över tio år i Etiopien och
Tanzania, och i dag är verkställande direktör för ett konsultbolag som specialicerat
sig på landsbygdsutveckling, jord- och
skogsbruk samt miljöfrågor.

Lantbruket är centralt i fattigdomsbekämpning. Tre fjärdedelar av världens
fattiga bor på landsbygden och är antingen direkt eller indirekt beroende av
jordbruk. Speciellt ensamstående kvinnor hör oftast till de fattigaste av de
fattiga. Jag är övertygad om att det är
fullt möjligt att effektivera hela nationella jordbrukssystem och därmed öka
produktionen. Även med hjälp av Finlands utvecklingssamarbete.

”Nu får vi barn mjölk för dagen”

Året var 1986. På flygfältet i Nairobi var
första intrycket en ny doft och en förnimmelse av att ha inlett en upptäcktsresa. Bakom mig hade jag 20 studieveckor u-landskunskap. I bagaget, som ledstjärna, bar jag
Robert Chambers bok ’Rural Development
Putting the last first’. Boken utstakade de
första idéerna för ett nytt paradigm för
landsbygdsutveckling.
”Hur definierar du utveckling?”, frågade en brittisk konsult mig i Jacaranda-hotellets bar första kvällen. ”Utveckling”, bör-

Mina erfarenheter av utveckling av småskalig mjölproduktion i Kenya och Etiopien
tyder på att utveckling har något att göra
med att generera ny kunskap. 30 procent
av Afrikas boskap återfinns i Etiopien. Ett
av landets centrala problem är att betesmarkerna används för att upprätthålla ett
maximalt antal icke-produktiva djur. Följden är överbetning och erosion. 1989-1991
stödde Finland tre parallella mjölkprojekt
inom produktion, avel och forskning i Selale 100 km norr om Addis Abeba.
Allteftersom projektet framskred lärde
jag mig hur gårdarna med små investeringar
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På frågan hur projektet
inverkat svarade 12-åriga
Emebeth: ‘Nu får vi barn
mjölk varje dag. Vi äter våra
bönor tillredda i matolja
som mor köper för smörpengarna’.

och tekniskt fungerande lösningar lyckades bygga upp sin sociala och ekonomiska
status. Visserligen var gårdarna små och
problemen många: tillgång på foder, konstgödsel och medicin var bland de vanligaste. Bakom låg större strukturella problem
såsom brist på jord och kapital samt tillit
till de egna ledarna och korruption.
Men de tekniska lösningar som projektet utarbetade fungerade och kapital lösgjordes för investeringar och konsumtion.
Projekten hade utarbetat en modell som revolutionerade produktionen på gårdarna.
Mjölkproduktionen ökade och blev 10-20
gånger effektivare än traditionellt.
På frågan, hur projektet inverkat svarade tolvåriga Emebeth: ”Nu får vi barn
mjölk varje dag. Vi äter våra bönor tillredda i matolja som mamma köper för smörpengarna.”
Jag är övertygad om att det är fullt möjligt att effektivera hela nationella jordbrukssystem och därmed öka produktionen.
Samarbetet mellan bönder, rådgivning och
forskare fungerade i Selale.
Man kan fråga sig om Finland här har
missat sin chans att vara en av de ledande
nationerna, eller till och med den ledande
nationen, i världen vad gäller att utveckla
jord- och boskapsskötsel i Afrikas högländer?

Lyft fram misslyckandena
Ett misslyckande kan visa sig vara ett framgångens frö.
Det var något jag lärde mig när vi försökte få ett slut på dynamitfisket i Mtwa-

ra-Lindi-området i Tanzania år 1993.. I byn
Sudi samlades män och kvinnor från 40
fiskebyar för att diskutera fisket och den
marina miljön. Alla var överens om att det
ökande dynamitfisket var det största problemet. Speciellt kvinnofisket – som kallades ”vattnet upp till midjan” av lättförståeliga skäl - vid stränderna var hotat. Seminariet resulterade i ett treårigt projekt med
målet att utplåna dynamitfisket och omfattade effektiverad polispatrullering, utbildning och kreditprogram.
Trots detta fortsatte dynamitfisket obehindrat.
1998 evaluerades projektet under ett
”deltagande seminarium”. En videofilm
producerades med namnet ”Bahari yetu”
(”Allas vårt hav”). Filmen redogör i detalj
för projektets totala misslyckande. Den berättar om hur korrumperade polispatruller
sålde dieselbensin och beslagtagen dynamit.
Rättsinstansen fungerade inte bättre. Under tre år dömde inte en enda domare en
enda dynamitfiskare.
Fiskarna som tre år tidigare föreslagit
projektet var ilskna. ”Får vi egna resurser
kan vi stoppa dynamitfisket själva”, sade Mr
Gasia, kommittéordföranden.
Fiskarna bildade en egen sammanslutning (Shirikisho) – Med hjälp av de lokala
parlamentsledamöterna fick Shirikisho tillträde till premiärministern. Videofilmen
visades och Shirikisho lovade att lämna in
alla de inblandades namn inom en månad.
Endast två månader senare gick Shirikisho, stödd av en liten armétrupp, från by
till by. Dynamitfiskarna gavs en möjlighet
att överlämna dynamiten, och framför vi-

deokameran ge ett löfte om att aldrig mera
idka olovligt fiske. Efter detta har dynamitfisket upphört längsmed hela den 300 kilometer långa kustremsan Mtwara – Lindi.
Förutom att ”Shirikisho” fick bukt på
dynamitfisket har fiskarna nu en egen intresseorganisation som handhar alla möjliga ärenden. Alltför ofta sopas misslyckanden under mattan i stället för att de ansvariga skulle gå till botten med problemen.

Byaprojekt blev
utvecklingsfilosofi
Att omvandla institutioner, och eventuellt
hela samhällen, förutsätter mod, innovation, kunskap, tålamod och hart arbete.
Utan de elementen föds inga nya paradigm
Min erfarenhet av sambandet mellan
innovation och utveckling kulminerade
åren 1993-1994 då jag och en grupp “oliktänkare” utmanade rådande sanningar. ”Vår
uppgift var att planera ett nytt program,
Rural Integrated Project Support eller
RIPS, i Mtwara och Lindi i södra Tanzania.
Projekt- och sektortänkande ersattes av
processtänkande. De små byaprojekten växte till en utvecklingsfilosofi.
RIPS rotade sig och dess idéer om genuint “ägande”, stärkt individuellt självförtroende och en utvidgade lokaldemokrati
accepterades vida i Mtwara och Lindi. År
1998 presenterades RIPS som Tanzanias
modell för decentralisering och lokal demokrati.
Vid G8-mötet I Skottland förra juni

höll Tanzanias president Benjamin Mkapa
en presskonferens. Där överlämnade han
så en bok åt en grupp journalister om RIPS
”Partnership for Change” (ungefär “Partnerskap för förändring”. President Mkapa
uppmanade uppmanade journalisterna att
läsa boken och besöka Mtwara för att med
egna ögon se vad allt handlade om.
Vad lära vi härav? Att reformera etablerade institutioner är en långsam process. Med
facit i hand har RIPS varit en succé, men
mycket arbetet återstår.Det är möjligt att
samtidigt nå hållbara resultat som gäller på
individ-, organisations- och statsnivå.

Vilken väg för framåt?
1. Innovation, kunskap och dynamisk utveckling ger de bästa resultaten då det gäller att
lösa de mängder av dagliga, praktiska problem det stora flertalet fattiga tampas med
runtom i världen. Det är inte en tillfällighet att Jefrey Sachs, som har skrivit boken
”The the End of Poverty, anser att den viktigaste orsaken till varför de fattigaste länderna har så svårt att ta sig ur fattigdomen
är att de ofta saknar innovationssystem och
kapacitet.
2. Biståndets har traditionellt fokuserat på att lösa problem med hjälp av utomstående kapital. Om man i stället försöker
se vad lokala resurser och lokalt kapital förmår åstadkomma blir bilden en helt annan.
Även fattiga byar kan generera förvånansvärt mycket då målen är tydliga och prioriterade.
3. Etiska investeringar även i fattiga uländerna är en möjlig öppning.då vi försö-
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”Kanske vi för första
gången har den kunskap
och visdom som behövs
för att förändra vår värld.”

ker förlika två ting: Finlands långvariga bistånd har traditionellt riktat sig till de fattigaste länderna, och där till avlägsna, marginaliserade områden. Samtidigt pläderar
sakkunniga för att biståndets roll successivt borde tas över av handeln och investeringar från den privata sektorn. Klyftan
mellan de två världarna, Finlands fattigdomsbekämpnings och handelns, ter sig
djup men inte oöverkomlig.
4. Lantbruket är centralt i fattigdomsbekämpning, och utveckling. Tre fjärdedelar av världens fattiga bor på landsbygden
och är antingen direkt eller indirekt beroende av jordbruk. Speciellt ensamstående
kvinnor hör oftast till de ’fattigaste av de
fattiga’. Enligt forskare på det internationella forskningsinstitutet IFPRI (International Food Policy Research Institut) är
lantbrukets produktivitet nära bunden till
bekämpning av fattigdomen; en tio procents ökning av jordbrukets produktivitet
skulle minska fattigdomen i Afrika med sju
procent (IFPRI 2004). Utveckling och modernisering av jordbruket har i många länder utgjort det första steget mot ekonomisk
utveckling. För att bryta den onda cirkeln
av fattigdom, undernäring och hunger behövs radikala program.

Finland exempelland
på landsbygdsutveckling
Jordbruksutveckling har under de senaste
åren haft en marginell roll i Finlands bilaterala utvecklingssamarbete. Varför är det
så?

Finland kan kanske mer än något annat land självt exemplifiera en snabb ekonomisk utveckling. En utveckling, där individen har fått sin röst hörd genom starka
bondeorganisationer och där små kapitalströmmar genererat investeringar genom
kooperativen.
Den grekiska filosofen Herakleitos (ca.
500 f.Kr.) lär ha sagt: ”Inget, utom förändring är bestående”. Jag har tolkat hans citat
till att utveckling är liktydigt med ett maximerande av dynamiska förändringsprocesser.
Att Herakleitos kallas den ”gråtande filosofen” då han brukade sitta i Efesos och
gråta över människans fåfänga och meningslöshet pekar på att ”redan de gamla
grekerna” upplevde maktlöshet och cynism,
känslor inte helt okända bland dagens biståndsveteraner.
Ändå: Vi har goda skäl att hoppas på
en ljusare framtid inom utvecklingssamarbetet. Vi har bättre möjligheter än någonsin att förändra vår värld. Vi “biståndsexperter” kan och vet mer. Och “mottagarna”
av biståndet kan och vet mer.
Det är en spännande tid vi lever i, kanske har vi för första gången den kunskap
och visdom som behövs för att förändra
vår värld?
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Martti Lintunen

BOSKAPEN LUNKAR PÅ i egen takt. Tre fjärdedelar av världens fattiga bor på landsbygden
och Finland kan kanske mer än något annat land utgöra exempel på en snabb ekonomisk utveckling. Ändå har jordbruksutveckling under de senaste åren haft en marginell
roll i Finlands bilaterala u-samarbete.
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16.

Eero Kontula

Det brister i vattenförsörjningen
– hur värna om
”naturens blod”?
Vatten har alltid haft en central plats i
det finländska utvecklingssamarbetet.
I Vietnam finns ett ordspråk, som lyder:
”må din inkomst flöda som det finska
vattnet, må dina kostnader vara som
droppar filtrerat kaffe”. I västra Kenya
kallar många sina brunnar ”finskt vatten”.

Jag inledde min verksamhet inom biståndet för drygt trettio år sedan, som ung ingenjör. Då jobbade de finska experterna
inom mottagarlandets förvaltning med
uppgift att hjälpa i administrationen och
skola yngre tjänstemän. Det övergripande
målet var att bidra med rent och hälsosamt
vatten.
Som flere andra började jag i Tanzania.
Illusionen om den pittoreska bilden av
kvinnor och flickor bärande vatten på huvudet i aftonsolen, klädda i granna dräkter, försvann snabbt. Jag insåg det lidande

och den arbetsbörda som dolde sig bakom
de ofta långa sträckorna och varierande sätten folk skaffade vatten för sitt dagliga bruk.
Jag lärde känna alla de sjukdomar som berodde på orent vatten. Kort sagt, jag lärde
mig förstå varför ett barn dör var femtonde sekund.
Men som motvikt fick jag följa med
den glädje och dans som en ny vattenledning, brunn eller källa ger. Och den entusiasm som finns då människor lär sig nya
saker om de får en chans till det. Det finska utvecklingssamarbetet inom vattensektorn, både i Afrika och sydöstra Asien, har
ofta gett upphov till glädje och dans. Under årens lopp har vi hjälpt till med att ”ge
vatten” åt fler människor än det finns
finländare i Finland.

Det mystifierade
vattnet
Med åren märkte jag att det är lätt att försöka bestämma över vatten, eller att mystifiera vatten. Påstå att det är en Guds gåva
som Gud även kan förstöra. Eller säga ”vattnet tillhör alla” men sedan frånsäga sig ansvaret att vårda det. Eller att ta på sig
äganderätten bara för att sedan tvinga andra
att betala.
Jag märkte att den som sist och slutligen får lida mest på torra områden och
betala dyrast för en droppe alltsomoftast är
en fattig kvinnan Och att områdets makthavare, kanske en politiker eller en ”medicinman”, är den person som drar nytta av
vattnet.
Vatten är inte bara vatten utan också

Nya premisser
När utvecklingssamarbetet inleddes för för
fyrtio år sedan var tanken att det är staternas ansvar att försörja människorna med
vatten, särskilt då dricksvatten och gärna
skulle det åtnjutas gratis. Detta medförde
en centralt styrd administration, med lite
kommunikation med konsumenterna och
stora logistiska problem.
Under årens lopp har utgångspunkten
blivit en annan. Från centralt styrda, standardiserade och på teknisk-ekonomiska
grunder utförda program har Finland övergått till att i stället närma sig dem som de
facto förbrukar vattnet och ger dem numera ansvar för projekten. Anpassande teknologi, partnerskap, hållbar utveckling,
mänskliga rättigheter, god förvaltning, kapacitet och gender har blivit slagord i utformandet av samarbetet.
Riktningen är säkert riktig. Så småningom har vi också insett det viktiga med att
ta vatten i betraktande som helhet: det gäller inte bara dricksvatten utan vatten är en

väsentlig del av naturen och därmed “utvecklingen”.
Men jag upplever ännu att det tar en
allt för lång tid för ordens innehåll att omformas till konkret handling för dem som
vattnet verkligen gäller. Samtidigt får man
förstås inte glömma att infrastruktur som
har med vatten att göra är nödvändig och
är dyr som insats. Hur denna kostnad påverkar priset på vattnet beror på vilken typs
teknologi projektet går in för och hur den
här investeringen sedan underhålls. Om en
infrastruktur som borde ha en livstid på
trettio år plötsligt visar sig vara ”slutanvänd”
efter fem är slutresultatet helt enkelt att
priset på vattnet ökar.
Vatten är nyckeln till hållbar utveckling i världen och blir viktigare dag för dag.
Vatten skänker oss liv, men bristen på vatten eller nersmutsat vatten står samtidigt
för två miljoner dödsfall varje år. En ofattbar tredjedel av jordens befolkning lider av
brist på rent vatten och acceptabel sanitet.
Om tjugo år kan mycket väl närmare 70
procent av alla människor vara ”drabbade”.
Detta ställer höga krav på hur vi vårdar våra
dyrbara vattenresurser i framtiden.

Ojämn fördelning
orsakar vattenbrist
Den största orsaken till vattenbrist är de
ojämnt fördelade resurserna. Vattnet och
människorna finns helt enkelt inte på samma ställe. Vattenmängden är konstant, men
drivs ständigt runt i ett evigt kretslopp. I
det aktiva kretsloppet deltar endast en bråkdel av den totala vattenmängden. Grund-
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ett stridsämne, en dröm, ett vapen, en rättighet, ett livsvillkor, ett hot mot mänskligheten.
Jag lärde mig begrunda den mångtydiga innebörden i författaren D.H. Lawrences utsaga: ”Water is H2O, hydrogen two part
oxygen one. But there is also a third thing
that makes it water. And nobody knows what
that is” (ungefär “vatten är H20, två delar
väte och en del syre. Men det finns också
en tredje del som gör det till vatten. Och
ingen vet vad den delen är”).

”Vatten är inte bara vatten
utan också ett stridsämne,
en dröm, ett vapen, en rättighet, ett livsvillkor, ett hot
mot mänskligheten.”
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“Under årens lopp har vi
hjälpt till med att ”ge vatten” åt fler människor än
det finns finländare i Finland. ”

vatten och våtmark spelar en viktig roll i
detta kretslopp. Regn och avdunstning bestämmer den vattenresurs som finns tillgänglig lokalt.
Undersökningar visar att det krävs cirka 1 600 kubikmeter vatten per år och person för att kunna producera näringsrik mat.
Vattenproblemen är alltid lokala, men
handeln är global. På handelns väg globaliseras också vattenproblemen. Med ökad
handel ökar transporten av vatten och speciellt den så kallade virtuella vattentransporten d v s vatten som transporteras i produkter, frukter, spannmål och kött. Därför
är vattenbristen någonting som berör oss
alla.
Storstädernas vattenförsörjning hör till
de ”vattenfrågor” som blir allt mer aktuella i framtiden. Om bara några år kommer mer än hälften av världens befolking
att bo i städer, oftast i slumområden utanför det planerade och organiserade samhället.
Det ställer nya krav på kampen mot
bostadsbrist, rent vatten, sanitetsutrymmen och sophantering.
Vattnet blir allt dyrare, särskilt flaskvattnet. Utsläppen av avloppsvatten är ett
av de största problemen. Undermåliga sanitetsförhållanden ett annat.
Stadsborna tänker ofta enbart på sina
egna utgifter och kortsiktigt; folk förstår
inte problemens vidd och är inte beredda
att betala.
Internationella möten, där deltagarna
besitter imponerande bakgrund och omfattande kunskap, har under senare år slagit fast riktlinjer och krav på hur utveck-

lingen inom vattensektorn skall utstakas.
Finländska erfarenheter har, tillsammans
med de nordiska, kunnat inverka på de internationella målsättningarna, utlåtanden
och deklarationerna. Ett viktigt möte ägde
rum i Bonn år 2001.

Har Finland
nycklarna?
Slutdokumentet från den s k Bonnkonferensen uttrycker: ”Vatten är av avgörande
betydelse för vår hälsa, våra mentala behov,
vår välfärd, vårt livsuppehälle och våra ekosystem. Ändå försämras vattenkvaliteten
överallt och vattenstressen för mänskligheten och våra ekosystem ökar. Allt flera människor lever i mycket sköra miljöer. En verklighet i form av översvämningar och torka
drabbar ett tilltagande antal människor och
många lever i brist. Vi är övertygade att vi
kan handla och vi måste göra det. Vi har
nycklarna”.
Finland har definitivt kunnandet. Internationella undersökningar har givit oss
första placeringar inom vattenförvaltning
och exploatering av vattenresurser på ett
miljövänligt sätt. Frågan är om vi får en
möjlighet att utnyttja vår kunskap.
I sina riktlinjer ställer Finland uppfyllandet av FN:s milleniemål som ett av de
viktiga målen för biståndet. För Finlands
del skulle detta betyda bland annat att vattentillgångarna förbättras samt att god sanitet uppnås för fem miljoner människor
inom de tio följande åren.
Det här skulle kräva en satsning på 40
miljoner euro årligen.

EU har vattendirektiv
EU har gjort upp specifika vattendirektiv
som har trätt i kraft i december 2000. Målet för dem är att skapa en helhetssyn på
Europas och de enskilda ländernas vattenresurser så som de ser ut i det verkliga livet,
inte till pappers. Direktivet strävar efter att
skydda både vattenkvalitet och vattenmiljöer. Målen skall vara uppnådda i december 2015 i samtliga EU-länder.
EU har som mål att samma typs direktiv kunde nås också i utvecklingssamarbetet. Ett partnerskapsavtal har undertecknats
i Johannesburg mellan EU och länder i Af-
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rika, östra Europa, Kaukasus och centrala
Asien. Det finska utvecklingssamarbetet har
som utmaning att vara med om det avtalet i
framtiden.
Viktigast är ändå att förstå vattnets betydelsefulla inverkan på all utveckling och komma ihåg att vatten är naturens blod.
•

För den intresserade finns det en mera utförlig
beskrivning av Finlands utvecklingssamarbete
inom vattensektorn i en år 2001 utkommen evaluering.

Martti Lintunen

NAMIBIER VÄNTAR på fyllda ämbar. För
Finlands del skulle FN:s milleniemål innebära bättre vattentillgångar och god sanitet
för fem miljoner människor inom tio år, en
satsning på 40 miljoner euro årligen.
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17.
Hans von Schoultz

Skogen i Afrika
är en resurs
– med problem

la i Tunisien 1965-73. Under perioden utbildade projektet 600 skogsarbetare för Tunisiens skogsbruk.
I Afrika har omfattande nationella
skogsprojekt utförts främst i Tanzania och
Zambia samt regionala i det så kallade
SADC-området som omfattar de elva sydligaste länderna samt staterna i Indiska Oceanen utanför Afrikas östkust. Projekt har
även förverkligats i Etiopien, Kenya, Mozambique, och Namibia.

Utbildningen lyckad
Då Finland stöder nationella skogsprogram bör man beakta att markområden som kan reserveras för skogsbruk är en avgörande faktor, eftersom
marken är en fatalt krympande bristvara.
Sedan starten av Finlands utvecklingssamarbete 1965 har skogsbruket spelat en
central roll speciellt inom det bilaterala samarbetet.
Vårt utvecklingssamarbete inom skogsbruket har varit både multi- och bilateralt
samt omfattat alla sektorer inom skogsbruket såsom utvecklingen av skogspolitiken
och skogslagstiftningen, nationella skogsprogram och skogsinventeringar, skogsbrukets institutioner, skogsindustri, byskogsbruk och skogsutbildning. Samarbetet har
varit förlagt främst till afrikanska länder
men har även inkluderat länder i Asien samt
Mellan- och Syd-Amerika.
Vårt första samarbetsprojekt var uppbyggnaden och starten av Remel skogssko-

Värderingarna om ett projekt har varit framgångsrikt d v s medfört någon bestående
nytta för mottagarlandet är mycket svåra att
göra och dessutom ytterst subjektiva.
Jag anser att flera byskogsbruks- och
skogsutbildningsprojekt hör till de framgångsrika då däremot många av skogsindustriprojekten varit mindre framgångsrika.
Bland de skogsutbildningsprojekt inom ramen för vårt utvecklingssamarbete kan, förutom tidigare nämnda projekt i Tunisien,
nämnas planeringen av ett skogsinstitut i
Bhutan 1975, ett kurscentrum för skogsindustrin i Indonesien i slutet av 1980-talet
och det långvariga och omfattande regionala projektet i SADC-området 1989-2003,
inom ramen för vilket de befintliga skogsinstituten utvecklades och skogsutbildning
startades i Botswana och Namibia.
De flesta skogsprojekten har inkluderat
en utbildningskomponent som vanligen
inneburit att den lokala personalen sänts utomlands för grund- och/eller fortbildning
för att bättre kunna fortsätta med sitt arbe-

Myndigheterna i Afrika inser att skogen spelar en viktig roll för ländernas allmänna utveckling. Ett exempel på detta är den studie av framtidsutsikterna för skogssektorn
i Afrika som FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och den afrikanska utvecklingsbanken ADB under åren
1998-2002 utförde på initiativ av den afrikanska skogs- och viltdjurskommissionen
(African Forestry and Wildlife Commission).
I anslutning till denna studie, som strävade efter att utröna skogsbrukets utveckling i Afrika fram till år 2020, utförde en
internationell expertgrupp två tematiska
studier. De berörde dels de drivande krafter som formar skogsbruket i Afrika, dels
kärnproblem inom skogsbruket och dess utveckling i Afrika framtill år 2020.
I gruppens arbete framkom klart att den
afrikanska skogssektorns (skogsbrukets och
skogsindustrins) framtida utveckling är yt-

Fyra kategorier
De tematiska studierna undersökte och bedömde ingående nuvarande och framtida
faktorer och krafter som påverkar skogsbruket i Afrika och de nyckelproblem skogsbrukets utveckling möter framtill år 2020.
På basen av befintliga och framtida utvecklingsmöjligheter placerades länderna i fyra
kategorier.
1. Länder med en redan välutvecklad
och fungerande skogssektor med en ändamålsenlig skogspolitik och skogslagstiftning
samt en etablerad exportorienterad skogsindustri med goda framtidsutsikter, som
även har möjligheter att vidare utveckla sin
skogssektor.
2. Länder med potentiella möjligheter att utveckla sin nuvarande skogsindustri och att etablera nya enheter som kan
möta det inhemska behovet av skogsprodukter, samt att utveckla den för en regional export och för vidare internationell export av skogsprodukter.
3. Länder med potentiella möjligheter att utveckla och komplettera sin nuvarande skogsindustri för självförsörjning av
sågvaru- och skivprodukter samt möjligen
även vissa pappersprodukter.
4. Länder utan potentiella möjligheter till omfattande företagsamhet inom
skogssektorn då tillgängliga landområden
för behövliga skogsplanteringar saknas.
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”Skogssektorns framtida
utveckling är beroende av
utvecklingen i det övriga
samhället.”

Martti Lintunen

Skogen viktig

terst problematisk och på ett helt avgörande sätt beroende av utomstående faktorer
samt utvecklingen inom andra samhällssektorer.

“

te efter att projektet ifråga slutförts.
I princip är idèn bra, men min erfarenhet är att de utbildade vanligen inte återvänder till sitt ursprungliga arbete som de
skolats för utan söker sig till andra bättre
avlönade arbeten inom landets olika institutioner eller företag.
Tyvärr blir många även anställda i
grannländer med högre lönenivå eller av olika internationella organisationer eller stannar i studielandet för gått, och den avsedda
positiva effekten i mottagarlandet går helt
förlorad.
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Skogarna krymper

Martti Lintunen

De afrikanska länder som i Statsrådets principbeslut 5.2.2004 kategoriseras som Finlands långvariga samarbetsländer är alla belägna i södra och östra Afrika och placeras i
nämnda tematiska studier i följande kategorier: Moçambique kategori 2, Kenya,
Tanzania och Zambia till kategori 3 och Etiopien till kategori 4.
Då Finland stöder dessa länders nationella skogsprogram bör man beakta att
markområden som kan allokeras för skogsbruk är en avgörande faktor, eftersom marken är en fatalt krympande bristvara. Ovannämnda tematiska studier förutspår att Mocambique är det enda av dessa fem länder
där man år 2020 kan finna egentliga naturskogar utanför nationalparker och andra reservat. I de fyra övriga länderna är naturskogarna vid det laget förbrukade i första hand till brännved, byggnadsmaterial
eller röjda till jordbruksmark.
Eftersom skogssektorns framtida utveckling på ett avgörande sätt är beroende
av utvecklingen inom samhällsstrukturen
utanför skogssektorn, bör detta faktum beaktas då biståndsinsatser planeras. Utan helhetsperspektiv finns det inte förutsättningar för framtida framgångsrika finska insatser inom dessa länders skogssektorer.

Utvecklingstendenser
SIDA VID SIDA. Moçambique är det enda av
Finlands fem långvariga samarbetsländer där
man år 2020 förutspås finna naturskogar
utanför nationalparker och reservat.

Förutom att andra nationella samhällssektorers inverkan på skogssektorns framtid är
omfattande och svåra att överblicka är framtiden dessutom helt beroende av den regi-

onala och globala utvecklingen. Befolkningsutvecklingen, den ekonomiska utvecklingen
och investeringsklimatet, globaliseringen, tendenserna inom den allmänna politiken, utvecklingen av god förvaltning och fungerande institutioner och utvecklingen av personresurser, teknologi och infrastruktur samt urbaniseringen, konflikter och naturkatastrofer har en övergripande inverkan på skogssektorns utveckling. En mera specifik inverkan
har utvecklingen inom energi- och jordbrukssektorn samt miljöaspekterna. Den betydelse de olika frågorna spelar för skogssektorn i
de olika länderna varierar stort. Nedan ges
en sammanfattande presentation av de för
skogen mera specifika sektorerna.

Energisektorn
För majoriteten av befolkningen i samarbetsländerna är brännved den överlägset viktigaste
energikällan. Det är mycket osannolikt att
beroendet av brännved kommer att förändras drastisk fram till år 2020, vilket beror på
den förutspådda fortsättningsvis snabba befolkningsökningen och de begränsade möjligheterna att ersätta brännved med alternativa energiformer.
Det finns många alternativa energikällor
av vilka en del, som t.ex. stenkol och elektricitet, redan används i mindre skala. Andra
källor under utveckling är solpaneler, vindkraft, naturgas m fl.
Det huvudsakliga hindret för ett förändrat energianvändningsmönster är dels tillgången på och tillgängligheten till alternativa energikällor, dels de kulturella och traditionella fördomarna. Folk har sedan urmin-

nes tider använt brännved och den har en
djupt rotad plats i deras kultur och tradition.
Brännveden kommer även fram till år
2020 att vara den viktigaste skogsprodukten för befolkningen. Då efterfrågan redan
på de flesta håll överskrider den tillgång på
brännved ett uthålligt skogsbruk förutsätter har den rådande och stigande nivån på
brännvedsförbrukningen en avgörande negativ inverkan på skogstillståndet i alla samarbetsländer. I vissa begränsade områden
kan dock en ljusning skönjas i form av den
trädplantering folk påbörjat runt sina boställen och åkrar.

Jordbrukssektorn
Om inte länderna genomgår en kraftig positiv ekonomisk utveckling som även berör majoriteten av befolkningen – småbönderna – kommer avskogningen att fortsätta med tilltagande fart. Bönderna kommer
att utnyttja sin enda tillgängliga möjlighet
att försöka öka sin matproduktion – att
hugga ned skog och röja skogsmarken till
åker.
Om samhället kan utveckla institutioner och genomföra politik och strategier
som kopplar ihop folk med skogen och
skogsmarken på ett produktivt sätt, i kombination med en minskad befolkningstillväxt och en allmän ekonomisk tillväxt kunde den negativa skogsutvecklingen vändas
in på en positiv väg. Ytterligare en viktig
förutsättning är att det skapas ett hållbart
jordägosystem, långsiktiga landarrendevillkor och fungerande nykoloniseringssystem.
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Miljöaspekter
En betydande förändring inom skogsbruket förorsakas även av den ökande betydelsen av miljövård och betydelsen av biodiversitetens bevarande. Allt större skogsarealer måste få klarare skyddsfunktioner
vilket kommer att göra dem alltmer attraktiva för eko-turism.
Men skogsmiljön och dess biodiversitet hotas även inom naturparker och skyddsområden av den snabba befolkningsökningen och de växande kreaturspopulationerna. För att förhindra avskogning och
försämring av skogsmiljön, skogs- och
markbränder, torka och olika farsoter mm.
måste lagliga, institutionella, tekniska och
ekonomiska aspekter relaterade till skötseln av nationalparker, viltreservat och andra skyddsområden ges en hög prioritet vid
utvecklingen av stödet till skogsbruket.
Detta kan i sin tur medföra fördelar för
lokalbefolkningen som kan få nya inkomstmöjligheter genom en växande eko-turism.

•

På basen av dessa studier drar jag slutsatsen att Finlands framtida stöd till samarbetsländernas skogsbruk måste vara mycket
mera mångfacetterat än tidigare. Man måste i allt större utsträckning beakta det faktum att en positiv och framgångsrik utveckling av skogsbruket är – på ett helt avgörande sätt – beroende av en fortsatt framgångsrik utveckling inom de övriga samhällssektorerna.

18.

110

Marianne Sågbom

Väderdata bör
betraktas som
en naturrikedom

“

”Stormar, torka och översvämningar skall inte få
överraska. En tillförlitlig
vädertjänst kan rädda liv.”

En storm kan snabbt utvecklas till en
orkan. Det upplevde jag i Nicaragua i
samband med en inspektionsresa av
väderstationerna San Carlos, Bluefields
och Puerto Cabezas.

landet började sända information i enlighet med den beredskapsövning som hade
ägt rum några månader tidigare, våren
1996. I den deltog myndigheter, vädertjänst och media.
Nu blev vårens beredskapsövning verklighet. Hurrikanen Cesar strök över södra
Nicaragua under veckoslutet, men orsakade endast materiella skador. Evakueringen
utfördes i tid.
Exemplet ovan beskriver skeendena i
ett land. Men hurrikaner - lika litet som
andra väderfenomen - respekterar inte nationella gränser och far fram med mer än
den vanliga
”vindens hastighet” och styrka. De kan
drabba tiotals länder, såväl i- som u-länder. Såväl rika som fattiga.

Förödelse kan lindras
med förberedelser

Vid avfärden tidigt på torsdagsmorgonen poängterade meteorologen att ett kraftigt lågtryck hade bildats på Karibiska havet.
Följande morgon höjde vädertjänsten
i Managua sin beredskap. Kontinuerlig
uppföljning och beräkning av stormcentrets
läge följde. Dess rörelseriktning och utvecklingskraft beräknades. Och varje aspekt av
stormen rapporterades till myndigheter och
media.
Risken för att stormen skulle växa till
orkanstyrka och beröra hela Nicaragua under veckoslutet var på fredag eftermiddag
överhängande. TV- och radiokanalerna i

Av alla naturkatastrofer såsom jordbävningar och vulkanutbrott förorsakar stormar,
torka och översvämningar mest förödelse.
Därför är det så oerhört viktigt att vädertjänsten fungerar som den skall - i alla
länder. Stormar, torka och översvämningar skall inte får överraska myndigheterna
eller befolkningen om det bara går att undvika.
En tillförlitlig vädertjänst kan rädda liv.
Och är pålitlig om den är rätt och kompetent utrustad.
Första halvårets statistik 2005 här i Finland visar att meteorologiska institutet kunde förutspå temperaturen rätt ett dygn i
förväg i 84 procent och två dygn i förväg i

76 procent av fallen och nederbörden i 8285 procent av fallen. Varningarna för hård
vind stämmer i 81-85 procent av fallen.

Bra data
hjälper alla
Väder- och klimatdata bör likställas vid en
naturrikedom. Uppgifterna bör förvaltas
rätt och användas optimalt med kunnig
personal och tillförlitlig utrustning.
I u-länder är de nationella meteorologiska institutens infrastruktur ofta bristfällig. Klimatstatistik finns inte uträknad och
meteorologresurserna är knappa.
Investering i bättre verksamhetsförutsättningar ger en mångfaldig nytta för hela
nationen; tillförlitliga väderprognoser och
klimatologiska utsikter hjälper räddningsväsendet att vara förberett för annalkande
storm och miljömyndigheterna att förebygga översvämningar.
Många av Finlands meteorologiska systerorganisationer i u-länderna har förutsättningar att sända sina väder- och klimatobservationer till det globala eller regionala
nätet, men däremot är de tekniska möjligheterna att själva ta emot och använda data
bristfälliga.

Finland pionjär
Observationer och mätningar av atmosfären utförs kontinuerligt och regelbundet
världen runt vid samma tidpunkt (UTC).
Det egna landets väderdata sänds till det
globala nätet för alla länder att förfoga, och
varje lands nationella meteorologiska myn-

dighet tar från nätet det datamaterial landet behöver.
Den s k ”meteorologiska familjen” vid
FN har till uppgift att producera och förvalta väder- och klimatdata, till stöd för
både nationell och internationell utveckling.
Även Finland bidrar: Finlands biståndsprogram 1985-2000 i Afrika och Centralamerika gav en kraftig utvecklingspuff till
sjutton länders nationella vädertjänster.
Förutom de nationella väder- och klimattjänsterna har den meteorologiska FNfamiljen regionala och globala enheter. Finland är bl a medlem av den europeiska organisationen ECMWF med högkvarter i
Reading i Storbritannien. Centrets uppgift
är att utveckla och producera numeriska
dataunderlag för 2-10 dygns väderprognoser för hela globen och i synnerhet för Europa.
Dess data används i Finland t ex av alla
vädertjänster och många forskningsinstitut.
Basprodukterna finns tillgängliga på nätet
(www.ecmwf.int).
Finland var en pionjär med att stöda
meteorologiska projekt långt före det rekommenderades av den första globala klimatkonferensen i Rio 1992. Finlands biståndsprogram 1985-2000 gav en kraftig
utvecklingspuff till tio länders vädertjänster i Afrika och sju nationella vädertjänster
i Central Amerika och till ett meteorologiskt samarbete inom FN.
En andra och nydanande pionjärutmaning för Finland vore att integrera en analys av nationella klimatdata i utvecklingsprogrammens projektdirektiv.

EFTER NATURKATASTROFEN på jakt efter
anhöriga i Bam i Iran. Vid sidan om jordbävningar och vulkanutbrott förorsakar stormar,
torka och översvämningar mest förödelse.
Ett varningssystem som fungerar kan rädda
tusentals liv.

Farzaneh / Galbe.Com
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19.
Johanna Maula

Satsa på stabilitet
och mikrokrediter
Genom klok hantering av knappa resurser har Finland ofta gjort värdefulla insatser och kunnat komplettera det bistånd som andra länder gett. Ett exempel på detta är utbildningssektorn i Tanzania, där Finland har kunnat ge inslag i
specialundervisningen av handikappade barn medan andra länder har fokuserat på mera ”allmänna” sektorer.

Jag har sedan 1985 – halva den tiden
som Finland haft utvecklingssamarbete –
på ett eller annat sätt haft att göra med det
finländska utvecklingssamarbetet. Mitt arbete för olika internationella organisationer, medborgarorganisationer och forskningsinstitut, har gjort att jag har kunnat
granska det finländska biståndet ur olika
synvinklar.
Min första kontakt med u-länder skedde ungefär samtidigt som Finland tog sina

första trevande steg i utvecklingssamarbetet. Och de två åren jag som åttaåring tillbringade i Nigeria på 1960-talet kom att
prägla alla mina val sedan dess.
Efter att ha avslutat mina studier 1985
hade jag den goda turen att få jobb vid Ulandsinstitutet vid Helsingfors Universitet
som assistent för den finländska utvecklingsforskningens ”Grand Old Lady”, Dr
Marja-Liisa Swantz. Alla de uppgifter som
jag haft sedan dess vid FN (ILO, UNCTAD, WFP) och den Europeiska kommissionen samt mitt akademiska arbete, licentiat- och doktorsavhandlingar, har varit vidare länkar i den kedja som började med
detta mitt första ”riktiga” jobb.

Mikrokrediter
mot fattigdom
Sedan medlet av 1980-talet ökades biståndsmedlen i Finland rejält. Jag hade en väninna som år 1985 fick jobb på UM som
sekreterare för utvecklingsbistånd. Hon klagade på att det var så mycket pengar som
skulle kanaliseras genom UM och så lite
tid att utvärdera de olika projektförslagen
att hon inte hade någon möjlighet att faktiskt veta hur de olika medlen sist och slutligen användes, pengarna skulle bara iväg!
Hur allmänna dessa känslor var bland
andra UM-tjänstemän på den tiden har
jag ingen aning om, men jag mindes hennes ord när jag mycket senare, år 1996, jobbade som expert på en så kallad Gender Desk
vid den Europeiska Kommissionen. På den
posten var jag ”tvungen” att dela ut fyra
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SÄCKAR FRÅN NÄR OCH FJÄRRAN bärs iland i naturhamnen norr om Mogadishu. När situationen är stabil i Somalia
fungerar handeln och då finns det även utrymme för mikrokrediter och andra biståndsprojekt. Stabilitet innebär
också att massiv mathjälp eller internationella interventioner, såsom under svälten 1991-1992, inte behövs.
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“

” Lärarna var ytterst nöjda
och berättade hur barnen
förändrades helt: till och
med deras röster blev annorlunda när de kommit
till skolan och fått frukost.”

miljoner ECU på några månader - utan
att ha någon riktig möjlighet att veta ifall
pengarna faktiskt skulle vara till nytta för
dem som de var avsedda att bistå.
I början på 1990-talet arbetade jag för
ILO i Genève. Vid Entrepreneurship and
Management –avdelningen kom jag att arbeta med olika mikrokreditprojekt i Afrika. Jag fick gång på gång bevittna hur fattiga, speciellt kvinnor, kan lyfta sig ur den
nästan extrema fattigdomen genom mycket små investeringar i egna småföretag. Sedan dess har jag varit fast övertygad om
att mikrokreditrörelsen är ett av de bästa
sätten att hjälpa miljoner fattiga människor att nå ekonomisk självständighet.
Under åren 1998-2001 jobbade jag
som project manager på det danskägda
Finnagro Ab. Det lärde mig en hel del om
det finländska biståndet. Jag fick uppfattningen att de olika projekten fungerade
rätt bra, och att man uppnådde resultat.
Men det störde mig att konsultföretag får
sina inkomster beroende på hur många
och dyra (utländska) experter de kan inlemma i projektet. Det här leder till att
huvudintresset för ett konsultföretag blir
att kunna identifiera så lockande konsulter som möjligt. Sedan gäller det att kunna sälja dem dyrt till den som finansierar
projektet. Synvinkeln på utvecklingen blir
mycket snäv.
Det intressantaste i mitt jobb på Finnagro var nog två evalueringsprojekt av det
finländska utvecklingssamarbetet med Namibien och Egypten. I Namibien var tidsperspektivet de senaste tio åren och i Egyp-

ten hela 20 år. I UM:s arkiv gick jag igenom hundratals dokument från de tidiga
skedena av Finlands inte alltid så ärofyllda bistånd. En av pärlorna var ett brev av
företaget Wärtsilä till den dåvarande utrikesministern Paavo Väyrynen, där man på
grund av brist på beställningar föreslog att
biståndspengar skulle användas till att bygga en lyxkryssare åt Egypten. Egypten var
överöst med astronomiska summor av
amerikanska biståndsmedel och därför
blev vår rekommendation att Finland
övergår från bistånd till annat slags samarbete med Egypten.
I Namibien blev det tydligt att Finland genom sina insatser gjort mycket gott
i landet. Speciellt de hälsovårdssystem som
finländare utvecklat i de norra delarna av
landet sågs som exemplariska. I Namibien,
verkade det ändå som om det finländska
biståndet borde användas mera till att förstärka medborgarsamhället.

Skolmat och
dagis
Min allra intressantaste uppgift inom utvecklingssamarbetet var år 2001 då jag jobbade som Gender Advisor vid FN:s livsmedelsprogram WFP i Etiopien som en
del av Finlands multilaterala bistånd. Då
kunde jag resa i nästan hela landet och träffa några av de mest utsatta människorna
på jorden. Eftersom WFP var det största
FN-programmet i Etiopien kunde jag delta i policyformuleringen på många nivåer
och samarbeta med flera etiopiska tjäns-

temän, medborgarorganisationer och hela
givarsamfundet. Innan jag åkte till Etiopien intervjuades jag av tjänstemän på
UM som varnade mig för att det kunde
vara frustrerande att jobba med mathjälp
när en omfattande del av denna hjälp ansågs försvinna genom korruption. På
WFP-huvudkontoret i Rom ansåg däremot många tjänstemän att Etiopien inte
alls var särskilt korrumperade. När jag väl
jobbade i Etiopien var jag imponerad av
de många ytterst engagerade och osjälviska etiopiska tjänstemännen och medborgaraktivisterna som jobbade för att hjälpa landets hungrande miljoner.
Jag var också mycket imponerad av
de olika enkla men effektiva sätten att rehabilitera områden drabbade av erosion
som det etiopiska jordbruksministeriet
och WFP genomförde i stora delar av landet.
Mer än någonting annat gjorde ändå
WFP:s skolbespisningsprogram intryck på
mig. I Etiopien är det inte självklart att
barn får mat i skolan, tvärtom var den dåvarande utbildningsministern negativt inställd till hela initiativet som hon ansåg
var att ”muta barnen”! I de skolor där skolmat infördes ökade antalet elever. Lärarna var ytterst nöjda och berättade hur barnen förändrades helt: ‘till och med deras
röster blev annorlunda när de kommit till
skolan och fått frukost´. Det viktigaste
som jag lärde mig i Etiopien var att man
alltid skall börja med grunderna. Små enkla steg kan ge mångfaldiga resultat. Det
finns inga genvägar till utveckling.

Smått men gott
utvecklingssamarbete
Under de år jag arbetat inom utvecklingssamarbetet är det helt klart att vårt bistånd
blivit bättre.
Viktigast är att det nu finns mycket mer
överskådliga och transparenta mekanismer
för att planera och utdela bistånd. Kunskapen och realismen om u-länder har ökat.
Det finländska biståndet är inte speciellt
omfattande, men det finns mycket gott och
humanitärt i vårt bistånd. Genom klok
hantering av knappa resurser har man ofta
gjort värdefulla insatser och kunnat komplettera det bistånd som andra länder gett.
Ett exempel på detta är utbildningssektorn
i Tanzania, där Finland har kunnat ge inslag i specialundervisningen av handikappade barn medan andra länder har fokuserat på mera ”allmänna” sektorer.
Jag tror inte att dagens u-länder kommer att lyftas ur fattigdomen utan drastisk
ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet.
För att ekonomin skall kunna växa behövs
det en miljö som är gynnsam för privata
investeringar, det vill säga ett fungerande
rättsväsende, hyfsad infrastruktur, tillgång
till utbildad arbetskraft, och så vidare. Det
behövs också privata investeringar och tillgång till världsmarknader. Resultaten av de
förhandlingar som förs inom världshandelsorganisationern WTO och privata investeringar till u-länder är av mycket större betydelse för avskaffandet av fattigdomen än
det bistånd som västvärlden ger. Men det
räcker inte med det ekonomiska samarbe-
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tet. Samtidigt behövs utvecklingssamarbete som ett säkerhetsbälte för att
nå dem som förblir åsidosatta även när
den ekonomiska tillväxten ökar.
I framtiden önskar jag att man
kunde öka volymen på det finländska
biståndet, men inte till vilket pris som
helst.
Det stöd som EU och västvärlden
öser på att stödja sitt jordbruk och bygga barriärer för u-ländernas produkter är en spik i de fattiga barnens kistor. Om handeln vore helt fri, skulle
bistånd inte behövas i samma utsträckning.
Jag tror att det är klokt att Finland valt att koncentrera sig på ett färre antal länder, men tycker att man
även kunde ha en partner i det fransktalande Afrika. Jag hoppas att Finland
även i sitt framtida bistånd kommer
att prioritera de humanitära inslagen.
Att vi alltid håller de allra svagaste i
minnet. Det som vi ger är bara en
droppe i havet, men det kan vara en
klar och synlig droppe.

FISKERIFESTIVAL i Argungun i Nigeria. Inget bistånd behövs.
Nät, vatten och friska människor är liktydigt med självförsörjning vid kusten.
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Hur ofta väljer
vi medvetet, själva?
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Liv, liksom?

Hur lycklig blir man av pengar? Utan
pengar?
Hur mycket kan man göra, utan pengar?
Vi får ibland läsa om mänskor som råkat ut för en livskris, en allvarlig sjukdom
eller mera diffus burnout, på grund av ett
alltför krävande toppjobb, och som tvingats vila, fundera, tänka om.
Och som finner större mening i livet,
efteråt. Som häpet konstaterar att det inte
behövdes så mycket pengar, fina grejer, rikedom, överflöd. Själva livet är grejen, liksom.
Andra gånger får vi se snabba bilder av
människor som lever mitt inne i en kris,
krig och överfall, som tvingats fly och därmed förlorat det mesta de hade. Utom livet. För en tid, ännu.
Utvecklingsprojekt. En kombination av
ideal, utopi och handling. I praktiken gör
man ingrepp i en existerande ordning, och
några garantier för hur det hela utfaller finns

helt enkelt inte. Inte i tredje världen, inte
hos oss. Men riskerna är inte likadana överallt.
I mycket lever forskare och konstnärer
under samma förutsättningar som folk
med idéer för biståndsprojekt och utvecklingsprojekt. I de flesta fall behövs förutom idén och vissa kunskaper också pengar, för att sätta igång och för att fortsätta.
Och det finns särskilda fonder för sådant,
men man måste ansöka om pengar av dem:
man måste bli tiggare. Andra avgör vems
drömmar som genomförs.
Riskerna med ansökningar är mångfaldiga och av flera olika slag. Dels måste
man delgöra andra sina planer och därmed
riskera att någon annan genomför dem
framför näsan på en. Dels är den allmänna
regeln att man får mindre summor än dem
man ansöker om, varför man antingen
måste ha luft i sin budget från början, eller
ha alternativa planer av mindre format.
Och nödvändigheten för givarna att gardera sig mot missbruk betyder samtidigt
att projekten stelnar, flexibiliteten uteblir,
och den som startade projektet är inte längre huvudansvarig utan en underordnad
som måste redovisa för sina huvudmän: finansiärerna.

•
Vi bor i Djibouti, en tid, som forskare på
stipendium och ihopsparade pengar. I ett
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lånat hus, privilegierade och ändå inte. Med
tillgång till luftkonditionering då det inte
är elavbrott, utan bil och ibland utan vatten. Men med tak över huvudet och en dörr
att stänga till natten.
I nyheterna meddelas att en utländsk
expert för någon stor internationell biståndsorganisation hade kommit till landet
och skulle bekanta sig med situationen under en veckas tid.
Vi undrar.
En vecka? Varifrån kommen? Med vilka kunskaper, vilka erfarenheter, vilken
makt att påverka? Har den här personen
varit i landet förut? Levat här, under vilka
förhållanden? Utanför de luftkonditionerade sfärerna i kontoren, bilarna? Utanför
hotellen som inte berörs av alla elavbrotten, eftersom de har egna generatorer?
Har han eller hon haft tid, tidigare, att
bli vän med sina grannar, inte bara de i huset på andra sidan gatan utan också med de
allra närmaste: flyktingarna som bor på gatan utanför husmuren? (Kan man bli vän
över sådana ekonomiska klyftor? Klyftor i
möjligheten att välja liv? Med eller utan internationellt accepterade pass? Vad innebär
en sådan vänskap?)
Blir besöket en välregisserad uppvisning
med experten som gästartist? Eller förmår
experten se in i kulisserna, kika förbi rampljusen in i salongen, upp till bortersta läktaren? Vilka språk kan experten, sker samtal

direkt eller via tolk? Med vem? Och sedan:
tillåts experten avge uppriktiga utlåtanden,
eller friseras rapporten så att också det tredje, billigaste alternativet anges som genomförbart trots att det egentligen är oacceptabelt och lagts till för att visa vad som inte
bör göras? Kommer experten ens att se den
rapport som i slutändan läggs fram? Bär den
någon likhet med den som först skrevs?
Vem avgör vad kalaset får kosta, och var
hamnar pengarna?

•
Tänk er ett torrt landskap i gulbrunt, en
disigt blå himmel, en torr flodbädd slingrande genom dalarna, gränsen till Etiopien
ligger just bakom bergen i söder. Här ligger byn Assamo, kanske tio hushåll. Vägen
från närmaste stad, Ali Sabieh, är mer än
skumpig, flodbäddarna är betydligt slätare
och föredras då man måste köra med bil.
Nomadtrakter. Getter, kameler. Också
kor. Det kan gå långa tider då det inte regnar. Efter några år är inte åsnegräset längre
gult utan grått som aska och duger inte
längre att koka te på.
På andra sidan flodbädden från Assamo
räknat installerades nya grannar. Femtusen
flyktingar i ett läger. De fick biståndshjälp:
en täckt brunn som de kunde transportera
vatten ifrån, med hjälp av åsnor. En skola
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PÅ FLYKT. Åsnor hjälper till att transportera dessa eritreanska kvinnors egendom då
de flyr undan krig. I Assamo i Djibouti fick femtusen flyktingar en brunn i biståndshjälp. Där hjälpte åsnorna dem hämta vatten.
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skulle finnas, med lärare, men hur var det
riktigt med undervisningsmaterialet?
I längden kan man inte leva på enbart
biståndsmat, mjöl, socker, mjölkpulver,
konserver. Det behövs färskmat. Syltburkar finner sin väg ut i samhället omkring,
och getter byter ägare. Men getter behöver
bete och matlagning kräver bränsle. Förr
var det ekologiska kunnandet stort och respekten för träd djupt rotad. Nu: ett träd
kommer vandrande över slätten, avhugget
vid roten. Ved och foder. Nöden har ingen
lag. Alla de existerande lagarna, de traditionella likaväl som de som getts i arv av
kolonialtiden är inte anpassade till de nuvarande förhållandena. Alltför många människor måste dela på alltför små resurser.
Men inte utan all hänsyn. Flyktingarna här
hör till dem som har det relativt bra. En
del av det de får att leva på avsätts för att
hjälpa dem som har det mycket svårare, på
andra sidan gränsen, utan officiell flyktinghjälp.
Flyktingläger är inte menade att bli eviga, det är fråga om akutåtgärder, men alltför ofta fortsätter de år efter år, slumsamhällen där drömmar om livet förtorkar,
medan man väntar.
Detta läger, stort som en liten stad, har
numera upplösts. Var hamnade invånarna
sedan?
Somliga har förmågan att forma sina
egna liv. Eller turen, att undgå krig. Att

drömma praktiskt, att få just den hjälp, det
stöd som behövs. Att få samarbetspartner
och slippa bli tiggare.
Jag tänker på en vän till oss, Daher den
långe, av nomadursprung och hemma från
trakterna kring Assamo. Han reste runt i
världen, stannade längre på en del platser,
studerade och lärde sig saker, blev byggnadsarbetare i Frankrike och jobbade ihop pengar, reste vidare. Kom till USA och mötte
svarta bröder som tog hand om honom och
rånade honom på allt han hade. Reste vidare, sydöstra Asien, beställde ett parti ttröjor med en bild min pappa gjort, sålde
dem hemma i Djibouti. Och slog sig småningom ner i sina ursprungliga hemtrakter.
Vår vän satte igång med att odla tomater. Grannarna i Assamo betraktade honom
med överseende, smått galen efter alla sina
resor. Men de köpte tomater av honom,
färska solmogna goda. Och betalade kanske med en get.
Vår vän framhärdade, grävde sin egen
brunn och odlade tomater och spenat, planterade guavaträd, citronträd. Gethjorden
växte. Också med flyktingarna på andra sidan Assamo gjordes bytesaffärer.
Och nya aktiviteter lades till. Turism.
Ekoturism? Kanske det. Kamelvandringar
erbjuds, i samarbete med nomadgrannarna. Två dagar eller flera, med övernattning
under bar himmel. Vi vandrar i grupp, till
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ristmässor i Europa, presenterar sina tjänster. En bit låneäventyr, smaka på ett annat
liv. Ringarna sprider sig.

•
Men han som drömde om att bli arkitekt,
och han som inte kunde bli läkare för att
hans pappa i tiden ansåg att skolgång var
onödigt, och hon som ville studera vidare
men som måste lämna studierna för att försörja familjen. Eller flickan som inte alls
fick gå i skola eftersom åtminstone någon i
syskonskaran måste bli hemma och hjälpa
mamma ta hand om familjen, släkten.
Och hon som gjorde en ypperlig sociologisk studie om kvinnlig omskärelse, till
de äldre kvinnornas förtret – efter alla år av
studier, och så vill hon bara lära sig hur omskärelsen går till, det vet ju alla’’– och så
dog hon dessutom plötsligt, ogift och barnlös. Och de kunde inte inse – då, ännu –
att vad hon strävat efter var hur man kommer fram till att inte omskära flickor.
Eller de två små flickorna och den lilla
pojken, flyktingar och bosatta på gatan,
samarbetande som tiggare, skoborstare, yrkesarbetande 6–9-åringar....
Livet är grejen, liksom. Evigt experiment, utan garantier. Hur ofta väljer vi
medvetet, själva?

Martti Lintunen

fots. Här i trakten är kameler inte riddjur
utan packdjur, och bara småbarn får rida.
Kvällsmat medhavd i packningen på kamelerna tillreds över öppen eld. Samtalet
flödar, erfarenheter utbyts, det är lite show,
men också genuina möten. Packa bara väl
in matresterna efteråt, myrorna är också
hungriga!
På morgonen går vi vidare, kommer till
ett ställe där marken är grön, en liten ström
flyter fram: salthaltigt vatten. Endast salttåliga växter kan leva där. Vi möter kor som
är ytterligt magra. Men se där! Lite längre
fram har akaciaträden börjat blomma. Vita
bollar som doftar citron. Mitt i den torra
marken, vet de något ingen annan vet? Först
fyra månader senare regnar det, efter tre års
torka.
Tillbaka i trädgården i den gröna dalen vilar vi i skuggan under ett stort träd.
Nomadhantverk erbjuds turisterna. Vackert snidade kammar...
En dag flög landets president över den
gröna dalen. Vad är detta?! lär han ha brustit ut.
Det ledde till en ny, djupare och bättre
brunn för vår vän.
Vår vän har arbetat hårt, han är mager
och sliten, och envis. Det är väl närmare
tjugo år nu sedan han startade sin tomatodling. Han har dragit upp nya spår, andra
har följt hans exempel och det finns flera
odlare i dalen nuförtiden. Han deltar i tu-
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President
Martti Ahtisaari
tror på styrkan hos
goda människor

CMI:s arkiv

Vilken betydelse har samarbetet med Finland haft för utvecklingsländerna?
För utvecklingsländerna har samarbetet
inneburit umgänge med en liten stat som
förhåller sig seriöst till demokrati och jämställdhet mellan könen. Även det att Finland är världens minst korrumperade land
har haft betydelse.
Under årens lopp har vi lärt oss att förhålla oss naturligt till våra samarbetsparter. Till en början klarade vi inte av det.
Utvecklingssamarbetet har utgjort en
ömsesidig process där båda parter har lärt
sig någonting nytt.
Utvecklingsländerna har i Finland haft
möjlighet att stifta bekantskap med ett land
som kan erbjuda en hög professionell nivå.
Självklart har alla relationer människor
emellan bidragit till denna bild.
Det har varit viktigt att vi har arbetat
och haft att göra med varandra på sikt. För
min egen del kan jag säga att jag har samarbetat med ett flertal personer i decennier.

Mina bästa vänner kommer från utvecklingsländerna.
Att Finland inte har haft kolonier är
naturligtvis bra. Men det innebär också att
vi till en början inte har haft tillgång till
den information som de forna kolonisatörerna har.
Jag hoppas att vi som givare är tillräckligt lyhörda och på ett korrekt sätt förmår
upprätthålla relationerna till mottagarländerna.
Vilken betydelse har Finlands utvecklingssamarbete haft för Finlands ställning i internationella sammanhang?
Till att börja med var vi hänvisade till de
övriga nordiska ländernas verksamhet i utvecklingsländerna. Vi lärde oss utvecklingssamarbete genom gemensamma projekt i
Tanzania och Kenya. Samtidigt övertog vi
en hel del färdigtuggade åsikter av de övriga nordiska länderna. Vi identifierade oss
även med länder som Holland och Kanada.
Själv är jag egentligen en produkt av
det nordiska samarbetet och har till dags
dato upprätthållit många av de band jag
knöt på 1960-talet.
Vårt anslag för utvecklingssamarbete
släpar långt efter den internationella rekommendationen, något som förorsakar en del
problem. Trots att vår nivå håller en genom-
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snittlig OECD-nivå är den problematisk.
Tror Ni att Finland får mer att säga till om i
det internationella samfundet ifall Finland
fördubblar sitt BNI-anslag för utvecklingssamarbete?
Absolut. Det går att bedriva politik med
pengar. En hel del ytterst lovvärda initiativ
- till exempel vad gäller miljöpolitik, mänskliga rättigheter och jämställdhet - förutsätter pengar för att kunna genomföras.
Pengar behövs även om vi vill påverka
själva utvecklingen direkt. Aidskampanjer
kan nämnas som ett exempel på de många
aktiviteter som är avgörande för utvecklingen.
Då ett land håller vad det lovar får det
ett gott rykte.
Jag hör inte till dem som anser att Finland strikt borde driva sina egna intressen.
Om alla enbart såg till sitt skulle ju världen
te sig alldeles omöjlig.
Om inte Finland driver en bred politik
har vi inte heller möjlighet att uppnå önskvärda resultat som gagnar vårt eget land.
Världen är inte sådan att vi enbart kan koncentrera oss på det som har betydelse för
oss. För att nå resultat som är väsentliga
för oss själva bör vi alltså idka en bred utrikes- och säkerhetspolitik - enligt mig är
utvecklingssamarbete en självskriven del av
den politiken.

Vad har Finland och finländarna lärt sig av
sitt utvecklingssamarbete?
Var och en av oss som har arbetat ute på
fältet med praktiska uppgifter förstår antagligen att han eller hon i själva verket har
fått mycket mer än mottagarna av hjälpen.
På individnivå har utvecklingssamarbetet
givit finländarna ytterst utmanande uppgifter.
Som stat har våra erfarenheter skapat
en solid bas som gör att vi kan delta i debatten om dessa frågor i internationella fora
såsom FN och institutioner för utvecklingskredit. Om vi inte hade idkat ett omfattande bilateralt utvecklingssamarbete skulle
vår roll inom det internationella samfundets utvecklingsdebatt vara konstgjord.
Idag är vår beredskap en helt annan än
år 1965 då Byrån för Internationellt Utvecklingsbistånd grundades.
Hur har kvaliteten på Finlands utvecklingssamarbete förändrats mellan åren 1965 och
2005?
Den avgörande förändringen har varit att
vi nu håller på att övergå från projektcentrerad verksamhet till sektorstöd. Det här
skiftet visar att vår tillit till våra samarbetsparter har ökat.
Det är bra att vi är medlemmar av EU
eftersom betydande penningströmmar di-

Veikko Ruohotie
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rigeras via unionen. Vi är med om att påverka hur de används.
Arbetet vore effektivare ifall givarländerna ytterligare koordinerade sin verksamhet. Enbart att sammanjämka de olika ländernas diverse delegationer, till exempel
sektorvis, skulle leda till att utvecklingsländernas ministrar och tjänstemän kunde
använda sin tid till övriga uppgifter.
Redan länge har samtalen med våra
partner i utvecklingsländerna varit ytterst
uppriktiga. Vi har inte strävat efter att begränsa deras alternativ. Däremot har vi till
exempel kunnat säga att vår åsikt är att vissa lösningar inte leder till önskvärda resultat.
Det är framförallt det långvariga samarbetet som har lagt grunden för en ärlig
dialog. Vi måste skapa system som främjar
långvariga relationer. Ömsesidiga konsultationer och besök är fungerande och bra
arbetsmetoder.

Martti Lintunen

Hur borde anslaget för utvecklingssamarbete fördelas mellan ”hårda” ekonomiska och
”mjuka” sociala ändamål?
Frågeställningen är olycklig. I min värld
existerar inga ”hårda” eller ”mjuka” områden. All verksamhet har som mål att få utvecklingsländerna på fötter, att få dem att
klara sig självständigt. Målet är en hållbar
utveckling. Utvecklingssamarbetets utgångspunkt är utvecklingsländernas prio-

riteter – förutsatt att landet har kunnat enas
om prioriteterna.
Om alla givare koncentrerar sig på den
sociala sektorn och ingen sköter om ekonomin rasar allt ihop när hjälpen upphör.
Trots allt anser jag att man borde fokusera på ekonomin mest. Regeringarna
måste ha skatteinkomster om de överhuvudtaget skall kunna fungera. Dessutom
är företagsbeskattningen ett redskap i den
internationella ekonomiska konkurrensen.
För utvecklingsland precis som för industriland.
Hälsovården måste hålla en sådan standard att hälsoproblemen inte utgör ett hinder för den ekonomiska tillväxten. Vi bör
också understöda strävanden att utveckla
utbildning.
Om givarna enbart bryr sig om de
”mjuka” sektorerna gör man de facto utvecklingsländerna en björntjänst; ett fortsatt beroende av de rika länderna uppstår
nämligen.
För länge sedan bekantade jag mig
med experter på hälsovård som Finska missionssällskapet hade skickat till den tanzaniska landsbygden. Ifall experterna inte
hade funnits på plats hade lokalbefolkningen blivit totalt utan professionell hjälp.
En annan erfarenhet jag hade, likaså i
Tanzania, var att fattiga familjers möjlighet att gå i skola begränsades i och med att
en skolavgift infördes.
När sedan den tanzaniska utlandsskul-
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den efterskänktes hade landet möjlighet att
satsa på grundutbildning. Följden blev att
till och med elvaåringar som tidigare inte
haft någon möjlighet att gå i skola nu började i första klass.
Vilken betydelse har utvecklingssamarbetet
när det gäller att halvera fattigdomen?
Visst har utvecklingssamarbetet betydelse
men handelspolitikens betydelse är större.
Om vi som industrialiserade länder kräver
att våra produkter och tjänster får tillträde
till utvecklingsländernas marknader men
inte välkomnar deras produkter på våra
marknader ter sig hela verksamheten som
en chimär.
Hur ser ni på sambandet mellan krishantering och utvecklingssamarbete?
När en akut kris pågår måste vi få ett slut
på den. Det här är till exempel fallet med
Sudan där människor sorglöst dödas. Krishantering och en lösning på krisen skapar
förutsättningar för utvecklingssamarbete.
Såväl det praktiska återuppbyggnadsarbetet som arbetet med att bygga upp förtroende tar lång tid. Parterna måste träffas, diskutera och skapa mekanismer så att
man på båda sidor kan övervaka att avtalen följs. Att enbart underteckna avtal skapar ingenting bestående.
Medel för utvecklingsbistånd kan allt-

så användas till krishantering även i andra
former än som humanitär hjälp.
Anser ni att Finland, i enlighet med regeringsprogrammet, borde höja anslaget för
utvecklingssamarbete till 0,7 procent av BNI
före år 2010?
Ja, det anser jag. Allt eftersom ekonomin
blir mer flexibel hoppas jag att vi når det
mål vi ställt upp. Jag förstår emellertid att
de svaga ekonomiska konjunkturerna i tillbörlig grad beaktas i besluten om anslag.
Å andra sidan har jag alltid varit imponerad av finländarnas givmilda karaktär.
Finländarna ger av det lilla de har, något vi
återigen fick bevis på i samband med katastrofen i Asien. Det är ett fint karaktärsdrag.
Medborgarnas samhälleliga ansvarskänsla befinner sig på en hög nivå i Finland. Man kunde nästan säga att det officiella Finlands och medborgarnas vilja att
hjälpa till inte står i proportion till varandra.
Att de goda människorna är så tysta och
inte kräver att politikerna höjer anslaget för
utvecklingssamarbete gör mig harmsen. Jag
har alltid uppmanat goda, tystlåtna människor att träda fram och säga sin åsikt.
Intervjun är gjord 2.2.2005
av Juhani Artto och översatt från finska
av Nina Winquist 20.8.2005.
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FINLANDS
utvecklingssamarbete
steg för steg, år för år
Missionsarbetet börjar i Afrika redan på 1860-talet.
1965 grundas Byrån för Internationellt
Utvecklingsbistånd. Jaakko Iloniemi tillträder
som chef 1.3.1965.

1965

1968 uttrycker Ahti Karjalainen oro för
riksdagens nedvärderande attityd gentemot
utvecklingssamarbetet.

1968
1970

1972 utser Finland de nationella befrielserörelserna
(Sydafrikas ANC, Namibias SWAPO) till mottagare
av officiellt bistånd.

1972
1973

U-samarbetet ses som en del av utrikespolitiken.
”Den tredje världen”, utveckling och u-samarbete utgör
verksamhetsområden för en ny politikergeneration (bl a Kalevi Sorsa och Paavo Väyrynen).
Den officiella kritiken mot
u-samarbetets kommersialisering tilltar.

1970 lovar Finland reservera 0,7 procent av BNP
för u-samarbetet. ”Festligt”, kommenterar Helvi Sipilä.

11.9.1973 tar militärjuntan makten i Chile.
Finland avbryter sitt samarbete med Chile.

1974

1974 godkänner Finland sitt första internationella
principprogram för u-landssamarbete.

1978

1978 avger en kommitté under ledning av
Jan-Magnus Jansson ett betänkande som utgör
ramen för Finlands u-samarbete på 1980-talet.

På 1980-talet är u-samarbetets tyngdpunkter
industriprojekt och infrastruktur. Maskinerna
levereras i huvudsak från Finland. Anslaget för
u-samarbetet tilltar årligen avsevärt.

1980

”Om inte den produktiva verksamheten fås igång
kan länderna inte upprätthålla den sociala service
som många bidragit till att åstadkomma”, anser
Martti Ahtisaari i Helsingin Sanomat 29.1.1984.

1984

1985 grundas Servicecentralen
för utvecklingssamarbete (Kepa).

1985

Medborgarorganisationerna får en allt viktigare roll
i u-samarbetet och i mitten av 1980-talet är antalet
organisationer redan uppe i närmare 90.

1965 besöker president Urho Kekkonen
Tunisien, där Finland genomför sitt första
utvecklingsprojekt.

De som kritiserar u-samarbetet anser att Finland
bör övergå till projekt inom den sociala sektorn som
betjänar de fattigaste befolkningsgrupperna.

Finlands reparationsprojekt i Vietnam lyckas,
varvet i Pha Rung är i full gång.

1985-95 används ’FINNIDA’, Finnish International
Development Agency, i enlighet med de nordiska
ländernas SIDA, NORAD och DANIDA, för att beteckna
utrikesministeriets u-samarbete.
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Kepa inleder sitt första fältprojekt i Zambia 1987.

1987

Pertti Paasio föreslår att Finland använder
0,3 procent av BNI till internationella
miljöprojekt och, i enlighet med
FN-rekommendationen, 0,7 procent av BNI
till det egentliga u-samarbetet.
1992 genomför Finland endast en fjärdedel av
alla bilaterala projekt plan- och avtalsenligt.
En del av projekten minskar i omfång, andra
skjuts upp eller så slopas de helt och hållet.

1992

12.7.1987 skriver Uusi Suomi att Finland, enligt
understatssekreterare Kai Helenius, har som mål att
inom fem år gruppera sitt bistånd enligt följande:
en tredjedel till jord- och skogsbruk, en tredjedel till
social- och hälsovård och en tredjedel till bas- och
infrastruktur inom ekonomi och industri.
Den ekonomiska recessionen har som följd att
u-samarbetet skärs ned mer än någon annan sektor.
Såväl under krisen som efteråt föreslår en del politiker
att BNI-andelen sänks till 0,25 procent.
Miljöskyddet och den hållbara
utvecklingen betonas allt mer.

Medborgarorganisationerna koncentrerar i allt högre
grad sitt u-samarbete på stöd till kapacitetsutbyggnad av
u-ländernas egna medborgarorganisationer.

1995

1995 blir Finland medlem av EU och satsar allt mer
resurser på att delta i unionens u-samarbete.

1996

1996 besluter statsrådet att anslaget för u-samarbete
ånyo bör uppgå till 0,7 procent av BNI. Ett delmål om
0,4 procent av BNI år 2000 godkänns.

1998 konstaterar regeringen att Finlands
u-politik bör befrämja hållbar utveckling och att
ett dylikt agerande är i Finlands intresse.

1998

Under sommaren 2002 görs en gallup som visar att
tre av fyra finländare önskar höja anslaget för
u-samarbetet. Varannan finländare vill att u-samarbetet
skall motsvara 0,7 procent av BNI.

2002
2003

2004 slår regeringen fast en ny linje för u-samarbetet.
FN:s milleniedeklaration är basen för Finlands u-politik
och en minskad fattigdom den absoluta prioriteten.
Även de mänskliga rättigheterna och god förvaltning
är centrala områden. Antalet samarbetsländer skärs ned
och revisorerna granskar resultatansvaret noga.

2004

En öppen dialog med partnerskapsländerna blir allt
viktigare. U-samarbetet blir kvalitativt bättre och mer
fokuserat. Partnerskap, engegemang, helheter och
jämställdhet är centrala begrepp.

I mars 2003 föreslår en arbetsgrupp under Harri Holkeris
ledning att BNI-andelen av u-samarbetet höjs till 0,55
procent år 2007 och 0,70 procent år 2010.
Kvinnornas ställning och jämställdheten beaktas
genomgående i alla samarbetsformer av u-samarbetet.
Givarkoordineringen ökar och Finland ger sina partnerskapsländer direkt budgetstöd. Avsikten är att betona
mottagarländernas egenansvar och beslutanderätt.

2005

I september 2005 hålls ett toppmöte i Helsingfors.
Den av Finland och Tanzania initierade Helsingfors-Dar-es
-Salaam-processens deltagare möts i Finlandia-huset.
Processen fortgår och har som mål att demokratisera
globaliseringen. Av de nio övergripande områdena tar
Finland sig an att leda antikorruptionsarbetet.
Teckningar: Antonia Ringbom
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som forskare vid Malaria-enheten
vid Humboldt universitetet i Berlin. Holmberg har varit aktiv i föreningar och kampanjer som fokuserat på fredsfrågor, u-länder,
miljö och ekonomisk globalisering. Han var med i demonstrationerna för global rättvisa i Prag,
Göteborg och Genua. År 1999
bodde Holmberg i Sudan, där
han deltog i ett primärhälsovårdsprojekt.

Skribenterna

Jan Otto Andersson är nationalekonom verksam vid Åbo
Akademi. Han intresserar sig för
den internationella ekonomin
och de enskilda ländernas möjligheter att uppnå sina mål i en
ojämlik men ekologiskt fullt utnyttjad värld. Vad innebär progressivitet och vänster i dagens situation? Han har publicerat arbeten med titlar som Teorin om
ojämnt utbyte, Var finna en ny
grund för välfärdstaten?, Ekologiskt
ohållbar handel och Världsekonomins etiska trilemma. Han är verksam i Attac, sjunger i manskören
ÅSMA och spelar badminton varje måndag. Han bor i Åbo-stadsdelen Raunistula med hustru, två
döttrar, måg och två dottersöner.
Ville Holmberg är läkare från
Helsingfors. Han doktorerade år
2003 vid Folkhälsoinstitutets avdelning för medicinsk genetik i
Helsingfors. Just nu arbetar han

Frank Johansson är sedan
1996 verksamhetsledare för människorättsorganisationen Amnesty Internationals Finländska sektion. Till Amnesty kom han 1990
som pressekreterare. Innan han
blev människorättsbyråkrat jobbade han som utrikesjournalist på
Hufvudstadsbladet och Dagens
Nyheter och som frilanskorrespondent i östra och södra Afrika. Han är uppvuxen i en ”biståndsfamilj” (son till ambassadör
David Johansson, se invid), och
bodde som barn i Kenya. Sin fritid tillbringar han vid/på fotbollsplanen eller tittande på fotboll i
tv. Dessutom läser han och samlar på romaner som utspelar sig i
Afrika. Han bor i Helsingfors
med hustru och har tre barn.
David Johansson pensionerades år 2000 efter att ha varit anställd vid UM sedan 1972. Am-

bassadör Johansson har under sin
långa bana haft många uppgifter. Bl a har han ansvarat för administrationen av ett lantbruksprojekt i Mbeya, Tanzania, varit
avdelningschef för biståndsavdelningen samt ambassadör i
Nairobi för Kenya, Etiopien,
Uganda och Seychellerna samt
permanent representant vid FN:s
miljöprogram UNEP och boendeprogram HABITAT. Som utrikesråd i UM har han konsulterats om miljö och hållbar utveckling. David Johansson bor i Karis med sin hustru. Han har tre
barn och åtta barnbarn.
Inger Jägerhorn var under
åren 1987-2000 knuten till Dagens Nyheter i Stockholm som
utrikeschef och ledarskribent
samt under ett par år Europakorrespondent i Bryssel. 1982-87
var hon biträdande chefredaktör
och ekonomiredaktionens chef

vid Hufvudstadsbladet. Hon var
verksam som informationschef
vid Nordiska ministerrådet i Oslo
och Nordiska rådet i Stockholm
1978-82. Inger Jägerhorn är ekonomiemagister med specialintresse för internationellt samarbete.
Markus Jäntti är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi.
Han har även varit vetenskaplig
direktör vid Statistikcentralen och
professor vid Tammerfors universitet. Jäntti har intresserat sig för
levnadsnivåjämförelser mellan
länder, speciellt har han forskat i
barn och andra utsatta grupper.
Han har publicerat studier om
barnfattigdom, inkomstojämlikhet och social och ekonomisk rörlighet. Han bor i Helsingfors och
har två barn.
Eero Kontula är diplomingenjör och för närvarande rådgivare
för vatten och sanitet vid utrikes-

ministeriet. Kontula har arbetat
med kommunalteknik och vatten
sedan slutet av 1960-talet. De första tio åren var han planerare och
övervakare av gatu-, avlopps- och
dräneringsarbeten vid Helsingfors stad. Sedan 1974 har Kontula arbetat med vattenfrågor i utvecklingsländer och bl a bott åtta
år i östra Afrika.
Han är bosatt i Helsingfors
och har tre barn som även de har
bott i östra Afrika.
Gunvor Kronman är direktör
för Hanaholmen - kulturcentrum
för Sverige och Finland och ordförande (sfp) i den av regeringen
utsedda utvecklingspolitiska
kommissionen 2003-07, medlem
i Svenska folkpartiets internationella utskott samt grundande
medlem i den kommande föreningen för demokratisamarbete
mellan riksdagspartier i Finland
och politiska rörelser tredje värl-

den (DEMO r.f.). Hon har närmare 20 års erfarenhet av internationellt samarbete för bl a Röda
Korset. Tre år var hon ansvarig för
samarbetet med de baltiska länderna och Nord-Västra Ryssland
vid Nordiska Rådet i Köpenhamn. Hon bor i Helsingfors
med man och två döttrar.
U.B. Lindström är agronomieoch forstdoktor. Han har verkat
som professor i husdjursförädling
vid Lantbruksforskningscentral

och Helsingfors universitet
samt som generalsekreterare
för Unicef i Finland. Han har
varit gästföreläsare bl a i Kenya, Tyskland och USA samt
u-landskonsult i huvudsak i
Afrika. Lindström har publicerat ett 50-tal vetenskapliga
artiklar och ca 1300 populärartiklar om matproduktion,
miljö- och utvecklingsfrågor.
Han har erhållit bl a FN:s miljöprogram UNEP:s Global
500 pris och Svenska Kulturfondens pris för verksamhet
till fromma för u-länderna.
Muddle Lilius är forskare
och konstnär. Hon har bott i
Djibouti och Paris - nu bor
hon i Hangö med familj.
Tor Lundström är agronom
med 20 års erfarenhet från
landsbygdsutveckling i u-länderna. Han har bott i Afrika
över 10 år (Etiopien och Tanzania), där han jobbat med biståndsprojekt inom decentralisering, kommunutveckling
och småskaligt jordbruk. Idag
är Lundström bosatt i Helsingfors och är verkställande
direktör för Scanagri Finland,
ett konsultbolag för landsbygdsutveckling, miljö samt
jord- och skogsbruk med uppdrag i Afrika och Asien.
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Johanna Maula är sedan 2002
chef för det internationella kulturcentret Caisa i Helsingfors.
Hon är specialist på socioekonomiska frågor och har jobbat för
bl a den Europeiska kommissionen (Belgien), den internationella arbetsorganisationen ILO
(Genève och Turin), UNCTAD
(Genève) samt FN:s livsmedelsprogram WFP (Etiopien). Dessutom har hon jobbat för diverse
organisationer och forskningsinstitut i Benin, Tanzania och Finland samt åtagit sig konsult- och
forskningsuppdrag i ca 20 olika
länder. Hennes hemort är Helsingfors och hon har en son.

Håkan Nitovuori är generalsekreterare för Frikyrklig Samverkan (FS).
Elisabeth Rehn har varit FNrapportör för de mänskliga rättigheterna i det forna Jugoslavien, undergeneralsekreterare och
SRSG för FN i Bosnien-Hercegovina, oberoende expert för
FN-rapporten Women War Peace och för utvecklingsprogrammet UNDP om FN:s hjälp till
det palestinska folket. Hon har
även arbetat som ordförande för
stabilitetspakten för sydöstra Europa (demokrati och mänskliga
rättigheter).

Antonia Ringbom är barnkulturarbetare, illustratör, filmmakare och
författare. Sedan 1994 har hon jobbat i Indien, Senegal och Malawi
med ungdomsprojekt kring bild, teater och film. Hennes filmer och
böcker inkluderar Potatisön, Jag söker solen, Oppe och nere, Olen lapsi,
Gula giraffen (med Jaana Wahlforss), Den glupska, den amorösa, den
skoltrötta schakalen (med Senegal-unga) och The Hiding Hyena (med
Malawi-unga). Ringbom har bott i Helsingfors, Korpo och Hangö.
Nu är hon bosatt i Korpoström. Hon har fem barn och sju barnbarn.

Martin Sandelin är sedan januari 2005 direktör för företagsansvar och samhälleliga program
på Nokia, där han jobbat sedan
1983. År 1994 flyttade han till
Irving i Texas för att etablera och
leda Nokias investeringsrelationer i sex år. År 2000 återvände
han till Finland för att i fem år
leda bl a www.nokia.com – Nokias samhälleliga program samt
varumärke.

Förutom arbetet på Nokia är
Sandelin aktiv i ett antal företagsoch organisationsstyrelser.

Pöyry, Ekenäs Forstinstitut (rektor) och efter det 16 år med olika
biståndsprojekt i Etiopien, Indonesien, och sydliga Afrika med Malawi och Zimbabwe som stationeringsländer. Nu är han bosatt i norra
Kyrkslätt. Han har fyra barn och tretton barnbarn.

Annika Sandlund har arbetat
som hjälparbetare för medborgarorganisationer och för FN på Balkan, i Öst-Timor, Irak, Afghanistan, Nya Guinea, och Sri Lanka.
Sandlund har studerat journalistik och juridik (internationell
rätt) och jobbade som journalist
1992-1998. Sedan år 2000 har
hon främst jobbat för FN-flyktingorganisationen UNHCR.
Sandlund bor på Sri Lanka med
man och dotter.
Martin Scheinin är professor i
statsrätt och folkrätt och föreståndare för Institutet för mänskliga
rättigheter vid Åbo Akademi.
Han fungerar även som FN:s specialrapportör för skyddet och
främjandet av mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism.
Scheinin har skrivit eller redigerat ett tjugotal böcker samt skrivit ca 160 artiklar, främst om
mänskliga rättigheter och statsförfattningsrätt. Han har bott i
Helsingfors och Åbo, där han nu
är bosatt. Han har två barn.
Hans von Schoultz är pensionerad forstmästare med skogsutbildning som specialitet. Han har
arbetat för bl a Rosenlew, Jaakko

Pär Stenbäck är ordförande för Kulturfonden Sverige-Finland, Barnoch ungdomsstiftelsen i Finland, viceordförande i International Youth
Foundation, styrelsemedlem i Mehiläinen Oyj, Kyrkans Utlandshjälp,
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung och Finska Missionssällskapet
samt stadsfullmäktigeledamot i Esbo. Han har varit riksdagsman, ordförande för Sfp, undervisnings- och utrikesminister, generalsekreterare i Finlands Röda Kors och generalsekreterare för den Internationella Röda Kors- och Röda Halvmåne-federationen. År 2003 gav
Stenbäck ut boken Vision och verklighet. Han har beviljats titeln minister 1999.
Marianne Sågbom jobbar vid Meteorologiska institutet och har
haft tjänster bl a som väderobservatör, flygväderhandledare och flygmeteorolog. Sågbom har varit med om att utarbeta ett globalt väderoch klimatspråk inom världsmeteorologiska organisationen vid FN
(WMO). Hon bor i östra Nyland med familj.
Ulf Särs är ”evig” teologiestuderande, journalist och sedan 1994 utbildningssekreterare vid Kyrkans Utlandshjälp. Han var Borgå stifts

informationssekreterare 19701994 och Vasabladets redaktör
i Helsingfors 1987-88. Särs har
arbetat med kyrkornas internationella ansvarsvecka sedan dess
start 1978. Han har redigerat bl a
Miljöguide för vardagsbruk, Se
barnet. Basmaterial om barnets
rättigheter, Livet på köpet. Idéhäfte om världsekonomin och En bok
om matköp för den ansvarsfulla
konsumenten. Särs bor i Gräsviken i Helsingfors, är gift och har
två vuxna barn och två barnbarn.
Barbro Sundback är styrelseordförande för Ålands fredsinstitut och kulturföreningen Katrina, ordförande för stadsstyrelsen i Mariehamn, vice talman i
Ålands lagting och innehar stol
två i Feministakademin på
Åland.
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