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Ole Winckler Andersen og Ole Therkildsen
Paris-erklæringen og den internationale bistands-
dagsorden

Bistanden er ikke eff ektiv nok. Det er både dens modstandere og tilhæn-
gere enige om. Bistanden stiger, 2015-målene kan dårligt nås uden større 
eff ektivitet, og i de seneste årtier er der kommet mange nye donorer til 
– hver med egne dagsordener, regler og bistandspraksisser. Tilsammen 
truer det med at overvælde modtagerlandene både politisk og admini-
strativt. Vedtagelsen af Paris-erklæringen i 2005 bliver af mange set 
som et helt afgørende skridt mod en mere eff ektiv udviklingsbistand. 
Tidsskriftets indledende artikel giver en præsentation af erklæringens 
principper og indikatorer. I forlængelse heraf diskuteres to vigtige 
spørgsmål: Hvor ny er denne nye bistandsdagsorden egentlig? Er den et 
sundhedstegn, et udtryk for fornuft eller en ny form for donorkontrol? 
Mulighederne for, at Paris-erklæringen rent faktisk bliver gennemført, 
diskuteres kort til sidst.

Diego Angemi, Jessica Oyugi, Imran Aziz og 
Timothy Kyamukama
Bistandens ironi: fl ere penge til Uganda, men også 
fl ere dødsfald på hospitalerne 

Når udviklingsbistanden leveres ukoordineret kan det gå rigtigt galt. 
Med udgangspunkt i et tragisk trafi kuheld fortæller forfatterne om 
konsekvenserne af den ukoordinerede udviklingsbistand til sundhedssek-
toren i Uganda. Mens det gennem en række separate sundhedsprojekter 
vælter ind med penge til aids-aktiviteter, er der alt for få ressourcer i det 
almindelige off entlige sundhedsvæsen. Artiklen viser konsekvensen af 
denne skævvridning, som blandt andet betyder, at et regionalt hospital 
ikke har hverken personale eller udstyr til at tage sig af en dreng, der har 
været udsat for et alvorligt trafi kuheld.

Indhold
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d Ib Petersen
Øget eff ektivitet i bistanden er nødvendig for at 
nå 2015-målene

   
Der er behov for en mere eff ektiv anvendelse af udviklingsbistanden, 
hvis 2015-målene skal nås, slår forfatteren fast. Han viser også, hvordan 
Paris-erklæringen kan ses som en logisk følge af beslutninger truff et på 
tidligere internationale møder i blandt andet Monterrey, Marrakech og 
Rom. Artiklen berører desuden det såkaldte ‘base-line survey’ af, hvor 
langt man er kommet med gennemførelsen af erklæringen, og forfat-
teren diskuterer kort de blandede danske resultater. Afslutningsvis viser 
artiklen, hvordan principperne fra Paris-erklæringen er blevet indbygget 
i regeringens årlige prioritetsplaner, og den afsluttes med at diskutere 
nogle af de centrale udfordringer, der vil være forbundet med at leve op 
til erklæringens målsætninger. 

Ole Winckler Andersen og Ole Therkildsen 
Paris-erklæringen: fra drøm til virkelighed

Hvorfor er det så svært at få donorerne til at harmonisere deres ud-
viklingsbistand, når ellers fornuftige beslutninger skal omsættes i 
praksis? Erfaringerne fra verdens ældste forsøg på at gøre dette – i 
sundhedssektoren i Bangladesh – giver et fi ngerpeg. Her viste den 
største hindring for en mere eff ektiv udviklingsbistand sig at være, at 
donorerne har forskellige interesser, men også at der i modtagerlandene 
er interne interessekonfl ikter, som det i praksis kan være vanskeligt at 
forene. Dertil kommer, at donorer og modtagere ofte ikke informerer 
hinanden godt nok, og at de folk, der skal gennemføre harmonisering 
og tilpasning i praksis, ofte ikke har tilstrækkelige incitamenter til 
at gøre det. 

Lars Engberg-Pedersen
Dansk indenrigspolitik, Paris-erklæringen og udvik-
ling – en harmonisk relation?

Danmark har skrevet under på Paris-erklæringen, som udgør tidens 
internationale sandhed om, hvordan udviklingsbistand skal organiseres 
for at bidrage til udvikling og fattigdomsbekæmpelse. Erklæringen stiller 
krav om harmonisering af donorernes bistand og tilpasning af støtten til 
modtagerlandenes politikker. Derigennem vil man opnå øget ejerskab 
og eff ektiv bistand. En logisk konsekvens af erklæringen må være, at 
donorlandene foretager en gennemgribende revision af egne politikker, 
således at det overhovedet bliver muligt at tale om harmonisering og 
tilpasning. Artiklens gennemgang af de danske målsætninger, hensyn, 
politikker, strategier, prioriteter og retningslinier for udviklingsbistanden 
peger ikke i den retning.
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Vil gennemførelsen af Paris-erklæringen gavne de 
fattige? Et sundhedssektorperspektiv

Her vurderes Paris-erklæringen ud fra et sektorperspektiv. Umid-
delbart forekommer titlen på artiklen måske underlig, for bedre fat-
tigdomsorienteret bistand er jo netop målet med Paris-erklæringen. 
Imidlertid er der både i teori og praksis en række problemer med 
erklæringen og dens gennemførelse. Artiklen tager udgangspunkt i 
konkrete eksempler fra sundhedssektoren og viser, at man må nu-
ancere analyserne af tilpasning og harmonisering og for eksempel 
ikke tage for givet, at modtagerregeringer er interesserede i fat-
tigdomsbekæmpelse (selvom de siger og skriver det). Donorer og 
modtagerlande har derfor ikke nødvendigvis fælles mål, så det er 
vigtigt, at der er en kritisk masse af progressive donorer til stede 
på sektorniveau, hvis fattigdomsorienteringen ikke skal udvandes. 
Der er også behov for mere viden, og i mange tilfælde vil det være 
af værdi at få igangsat egentlige forskningsaktiviteter for bedre at 
kunne forstå disse problemer.

Neil Webster
Tilpasning og harmonisering. Erfaringer fra projekt-
støtte til lokal selvforvaltning i Bangladesh

Her belyser forfatteren Paris-erklæringen ud fra et decentraliseringsper-
spektiv. Han peger på tre store udfordringer. Det er svært for donorerne 
at tilpasse bistanden, når den politik, som Bangladesh fører med hensyn 
til lokal regeringsførelse, er uklar og usammenhængende. Heller ikke 
donorernes støtte til lokal regeringsførelse har fælles fodslag, og den 
ændrer sig jævnligt. Ja, nogle donorer bruger endda forskellige tilgange 
til denne støtte afhængigt af hvilken sektor, der er tale om. Det tredje 
(mere generelle) problem er, at behovet for harmonisering og tilpasning 
på det lokale niveau er lige så vigtigt at fokusere på som på det nationale 
niveau, hvis Paris-erklæringens målsætninger skal nås. Forfatteren beskriver 
et nyt stort donorstøttet projekt, som søger at støtte lokaldemokrati og 
fremme harmonisering og tilpasning – politiske mål – gennem tekniske 
instrumenter. 

Knud Vilby
Kontrol – kun oppefra eller også nedefra?

Her vurderes Paris-erklæringen ud fra et civilsamfundsperspektiv. Det 
er forfatterens argument, at erklæringen og dens implementering bidra-
ger til en uheldig statsliggørelse af udviklingsbistanden. Det afspejler 
sig i en meget snæver fortolkning af Paris-erklæringens femte princip 
om gensidig ansvarlighed. Risikoen er, at donorerne ikke selv er åbne 
og kontrollerbare, og at modtagerregeringer ikke interesserer sig nok 
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ansvarlighed bør derfor ikke kun omfatte forholdet mellem donorer 
og modtagerlandenes myndigheder, som mange donorer og regeringer 
tolker det. Der skal fokuseres stærkere på civilsamfundet. Forfatteren 
peger afslutningsvist på, at denne bredere fortolkning af gensidig 
ansvarlighed vil være en forudsætning for, at misbrug af off entlige 
midler undgås og at man kan bevæge sig mod mere budgetstøtte til 
modtagerlandene.

Hilde Selbervik
Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det ... ? 
Paris-erklæringen vil ikke realiseres innen 2010

Forfatteren gennemgår hovedresultaterne af det såkaldte baseline-sur-
vey, der gør status over de foreløbige resultater af implementeringen 
af Paris-erklæringen. Først diskuteres nogle af de centrale metodiske 
problemer, der er forbundet med at vurdere, hvor langt man er kom-
met med implementeringen. Dernæst vurderes, hvordan det går med at 
efterleve hvert enkelt af de fem principper i Paris-erklæringen. Forfat-
teren konkluderer, at der er langt igen, før erklæringens målsætninger 
nås. I et afsluttende afsnit diskuteres nogle af årsagerne til, at der er så 
langt til disse mål. 

Niels Dabelstein
Evaluering på parisisk

Hvordan evaluerer man en politisk hensigtserklæring – i erklæringens ånd? 
Ved at inddrage partnerne i design af evalueringen og ved at lade dem 
tage medansvar for gennemførelsen. Evalueringen af Paris-erklæringen 
omfatter mere end 20 del-evalueringer i partnerlande og i donororga-
nisationer. En umulig opgave – eller et ambitiøst eksperiment? Denne 
artikel beskriver evalueringen og diskuterer nogle af de organisatoriske 
og metodiske udfordringer.

Simon Maxwell
Hvad sker der nu i international udvikling?

Nogle modtagerlande får en omfattende udviklingsbistand og har derfor 
nogle særlige problemer. Artiklen peger på, at andre lande modtager en 
meget lille udviklingsbistand og derfor står over for nogle helt andre 
udfordringer. Mange lande i den sidste gruppe er asiatiske. Her vokser 
økonomien, og fattigdommen falder. Samtidigt sker der en hastig ur-
banisering, miljøproblemerne vokser, og der er alvorlige udfordringer 
inden for blandt andet migration og handel. Forfatterens argument 
er, at man bliver nødt til at se udviklingen i disse to grupper af lande 
i sammenhæng og begynde at overveje, hvilke krav dette stiller til be-
slutningstagere, forskere og andre.



105

7

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
In

dh
ol

dOle Winckler Andersen og Ole Therkildsen
Fremtidens bistand: hierarki eller marked?

I disse år er der meget fokus på Paris-erklæringen, men rent faktisk er 
der også fremkommet en række andre forslag til en bedre organisering 
af udviklingsbistanden. På basis af ‘bistandsmarkedet’ diskuterer for-
fatterne forskellige alternativer til Paris-erklæringens vægt på blandt 
andet tilpasning og harmonisering. Artiklen konkluderer, at der ikke 
eksisterer et egentligt alternativ til Paris-erklæringen, men at det helt 
afgørende er, om og i så fald hvordan den implementeres.
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“We’ll always have Paris”, sagde Rick (Humphrey Bogart) til Ilsa (Ingrid 
Bergman) i slutningen af fi lmen Casablanca fra 1942, og siden er denne 
sætning blevet udødelig og anvendt i en række forskellige sammenhænge.1
Spørgsmålet er, om det samme gælder for den Paris-erklæring, der blev 
vedtaget af mere end 100 donorer, organisationer og modtagerlande i 
Paris i marts 2005.2 Mange ser Paris-erklæringen som et afgørende skridt 
mod en mere eff ektiv udviklingsbistand, og der arbejdes nu på at gen-
nemføre erklæringens indhold. Samtidig er der dog også en begyndende 
diskussion af Paris-erklæringen. Indeholder den egentlig noget nyt? Har 
den et indhold, der kan løse de udfordringer, udviklingsbistanden står 
overfor? Har den en jordisk chance for at blive gennemført? Er det ikke 
bare endnu en erklæring fra et internationalt møde, som om få år vil blive 
afl øst af en ny international erklæring? Findes der noget reelt alternativ 
til gennemførelsen af Paris-erklæringen?

Der har i de senere år har været en lang række større internationale møder 
med udviklingsbistanden på dagsordenen. Der var mødet i Monterrey 
2002, derefter fulgte mødet i Rom i februar 2003, i Marrakech i februar 
2004, og så Paris i 2005 (se også Petersens artikel i dette nummer af Den 
Ny Verden). Hvert møde har ledt til fælles erklæringer. Siden er fulgt 
andre møder i for eksempel Gleneagles i juli 2006, hvor G8-landene 
blandt andet forpligtede sig til en fordobling af udviklingsbistanden til 
Afrika og til en massiv gældslettelse. Dertil kommer fl ere internationale 
møder om opfyldelsen af 2015-målene. Siden år 2000 har der været en 
international mødeaktivitet uden sidestykke med fokus ikke bare på 
udviklingsbistandens størrelse, men også på, hvordan den leveres og 
dens resultater.

Paris-erklæringen

Når Paris-erklæringen bliver opfattet som et helt centralt og måske også 
varigt dokument, er det dels fordi så mange donorer og modtagerlande har 
tilsluttet sig denne erklæring, og dels fordi den ikke bare sammenfatter, 

Paris-erklæringen 
og den internationale 
bistandsdagsorden

Ole Winckler Andersen og Ole TherkildsenOle Winckler Andersen og Ole TherkildsenOle Winckler Andersen og Ole Ther
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n men i et vist omfang også udvider beslutningerne fra de tidligere møder i 
Rom og Marrakech. Derudover er det nok også manges vurdering, at tiden 
nu er mere moden til internationalt samarbejde efter ‘bistandstrætheden’ 
i 1990erne, og at der er en voksende politisk forståelse for, at de tiltag, 
der er indeholdt i Paris-erklæringen, er nødvendige. Samtidig indeholder 
erklæringen ikke bare nogle principper, men er også praktisk orienteret, 
og den lægger vægt på både modtagerlandenes og donorernes ansvar.3

Paris-erklæringen indeholder i alt 56 grundlæggende elementer, der er 
organiseret i fem principper: (1) ejerskab, (2) tilpasning, (3) harmonise-
ring, (4) resultatorienteret forvaltning, managing for results, (5) gensidig 
ansvarlighed, mutual accountability  (se fi gur 1). Hvert element er beskrevet 
i Paris-erklæringen, herunder henholdsvis modtagerlandenes og donorernes 
ansvar, og til en række af elementerne er der knyttet fremskridtsindikatorer 
og mål (se boks med indikatorerne). 

Figur 1
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enEjerskab betyder i Paris-erklæringen, at modtagerlandene forpligter sig Ejerskab betyder i Paris-erklæringen, at modtagerlandene forpligter sig Ejerskab

til at udvikle operationelle udviklingsstrategier – eksempelvis i form af 
fattigdomsstrategier (PRSs) – og til at sikre en sammenhæng mellem 
disse strategier og de nationale budgetter. Væsentlige elementer er et 
større fokus på modtagerlandenes fi nanslov som styringsinstrument og 
på reformer af den off entlige sektor. Donorerne forpligter sig til gengæld 
til at respektere disse udviklingsstrategier.

Tilpasning omfatter i Paris-erklæringen en række elementer, og som det Tilpasning omfatter i Paris-erklæringen en række elementer, og som det Tilpasning
fremgår af boksen nedenfor, fokuserer 7 af de i alt 12 fremskridtsindikatorer 
på tilpasning. Donorernes udviklingsbistand skal tilpasse sig modtagerlan-
denes udviklingsstrategier, og donorerne skal anvende modtagerlandenes 
institutioner og systemer. Dette forudsætter en styrkelse af den nationale 
kapacitet, og at modtagerlandene udvikler velfungerende systemer. Der 
har i den forbindelse især været fokus på, at udviklingsbistanden refl ek-
teres i modtagerlandenes nationale budgetter, off entlige indkøb, off entlig 
fi nansiel styring, koordinering af teknisk bistand, afvikling af særlige 
implementeringsenheder og afbinding af bistanden. 

Harmonisering lægger op til langt større donorsamarbejde, men også Harmonisering lægger op til langt større donorsamarbejde, men også Harmonisering
arbejdsdeling. Udgangspunktet er mere programbistand, og et centralt 
element er, at donorerne skal komplementere hinanden, bl.a. baseret på 
vurderinger af de enkelte donorers komparative fordele, og at der etableres 
fælles programmer, fælles analyser og fælles missioner. Paris-erklæringen 
peger endvidere på, at det er nødvendigt at etablere incitamenter, der kan 
styrke donorharmoniseringen på både donor- og modtagerside.

Resultatorienteret forvaltning medfører, at modtagerlandene skal have Resultatorienteret forvaltning medfører, at modtagerlandene skal have Resultatorienteret forvaltning
systemer for resultatmåling, som kan danne grundlag for politiske og 
administrative beslutninger, men også at både donorerne og modtager-
landene skal anvende de samme resultatmålingssystemer. Derudover 
forpligter både donorer og modtagerlande sig til at tilrettelægge bistanden 
med eksplicit fokus på at opnå de ønskede resultater. 

Gensidig ansvarlighed betyder, at der på både donor- og modtagerside skal Gensidig ansvarlighed betyder, at der på både donor- og modtagerside skal Gensidig ansvarlighed
etableres mere gennemsigtige systemer. Det betyder blandt andet, at den 
politiske proces i forbindelse med vedtagelsen af strategier og budgetter 
skal gøres mere gennemsigtig, men også at donorerne skal blive bedre til 
at informere – i tide – om den udviklingsbistand, der gives. Derudover 
skal der etableres fælles mekanismer for vurderinger af udviklingsbistan-
den, herunder af opfyldelsen af indgåede aftaler og forpligtelser. Endelig 
betyder det accept af, at både modtagere og donorer må anerkende, at 
den anden part skal stå til regnskab over for egen befolkning, parlament, 
skatteydere etc. 

Alle fem principper i Paris-erklæringen er vigtige og understøtter gensidigt 
hinanden. I den off entlige debat har der dog nok været mest fokus på de 
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Paris-erklæringens 12 indikatorer

Ejerskab

1. Modtagerne skal have operationelle fattigdomsstrategier

Tilpasning

2. Modtagerne skal have troværdige off entlige systemer med særlig 
fokus på off entlige indkøb og økonomiforvaltning 

3. Donorer skal tilpasse bistanden til nationale prioriteter

4. Modtagerlandenes kapacitet skal styrkes gennem bedre koor-
dineret bistand til kapacitetsopbygning

5. Donorerne skal øge brugen af modtagernes systemer for 
off entlige indkøb og økonomiforvaltning

6. Modtagernes kapacitet skal øges ved at mindske donorernes 
anvendelse af parallelle systemer og strukturer til gennemførelse 
af aktiviteter

7. Modtagerlandene skal sikres bedre planlægningsmuligheder 
ved at gøre bistanden mere forudsigelig både inden for det enkelte 
fi nansår og på mellemlangt sigt

8. Donorerne skal afbinde deres bistand yderligere

Harmonisering

9. Anvendelsen af fælles arrangementer og procedurer gennem 
programmer skal øges

10. Anvendelsen af fælles analyser og fælles missioner skal øges

Resultatorienteret forvaltning

11. Modtagerlandene skal etablere resultatorienterede monitorerings-
systemer knyttet til fattigdomsstrategierne og sektorprogrammer

Gensidig ansvarlighed

12. Modtagere og donorer skal gennemføre fælles vurderinger af 
fremskridtene mod mere eff ektiv bistand
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og tilpasning endda ofte diskuteres i sammenhæng, ud fra den betragtning 
at tilpasning forudsætter, at der eksisterer relevante nationale udviklings-
strategier, og at tilpasning samtidig netop vil kunne lede til øget ejerskab.

Selv tillægger OECD-DAC det stor betydning, at man har fået etableret 
et system til at monitorere implementeringen af erklæringen. Således 
skal der være et vigtigt møde i Accra i Ghana i september 2008, hvor 
der skal ske en første vurdering af, hvordan det går med implementerin-
gen. Som det nævnes i Dabelsteins artikel i dette DNV, er der allerede DNV, er der allerede DNV
sat en evaluering i gang. Og selv om Accra-mødet fi nder sted midtvejs i 
perioden frem mod 2010, som er det år, der er sat for opfyldelse af Paris-
erklæringens mål, vil 2008-mødet give et vigtigt fi ngerpeg om, i hvilket 
omfang Paris-erklæringen vil blive gennemført.

Hvor ny er den nye dagsorden? 

Nogle har peget på, at harmonisering og tilpasning ikke er nye målsæt-
ninger. Ønsket om harmonisering har således været på dagsordenen i de 
sidste 30 år, og der har i mange år været argumenteret for, at spredningen 
af udviklingsbistanden på mange projekter og programmer gjorde det 
vanskeligt at sikre en eff ektiv anvendelse af ressourcerne. Allerede i 1969 
kunne man således læse i Pearson-rapporten, at “det nuværende store antal 
bistandsorganisationer og deres mangel på koordinering fører til en masse 
unødvendigt overlappende arbejde” (Easterly 2006, 4). En rapport fra 1981 
fra Verdensbanken skriver: “Det erkendes, at bistandskoordinering både 
inden for landene og mellem de store bistandsorganisationer er af voksende 
betydning...” (Easterly 2002, 17). I en artikel fra midten af 1980erne står 
der: “arbejdet med at implementere det store antal individuelle donor-
fi nansierede projekter med deres specifi kke mål og rapporteringskrav 
tager meget mere tid og kræfter end rimeligt er” (Morss 1984, 465). De 
tre citater, som er henholdsvis 38, 26 og 23 år gamle, kunne lige så godt 
stamme fra et af dokumenterne op til mødet i Paris i 2005. 

Harmonisering og tilpasning er sund fornuft

Erkendelsen af, at donortilpasning og -harmonisering er centrale forud-
sætninger for en mere eff ektiv udviklingsbistand, er således ikke af ny 
dato. Samtidig er det nu en udbredt opfattelse, at mange udviklingslandes 
kapacitet til eff ektivt at anvende udviklingsbistanden er under hårdt pres 
og vil komme det endnu mere, hvis løfterne fra de senere års internationale 
møder om en markant vækst i udviklingsbistanden opfyldes (se f.eks. 
Moss & Subramanian (2005) og Barder (2006)). Paris-erklæringen må 
derfor også ses i sammenhæng med de senere års tilsagn fra donorerne 
om en betydelig vækst i udviklingsbistanden. 
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n Dertil kommer, at en række analyser (se f.eks. Knack & Rahman (2004), 
Acharya, Fuzzo de Lima & Moore (2006) og Roodman (2006)) ikke 
bare har vist, at bistanden leveres spredt og uden sammenhæng, men 
også at disse problemer er voksende. Konsekvensen af fragmenteringen 
og spredningen af udviklingsbistanden bliver alt for høje omkostninger 
ved at forvalte udviklingsbistanden – det man kalder transaktionsom-
kostningerne4 – for både donorerne og modtagerlandet. Samtidig bety-
der det, at det er vanskeligt for modtagerlandet eff ektivt at planlægge 
anvendelsen af de ressourcer, der er til rådighed, hvilket går ud over det 
lokale ejerskab. Der er forskellige metodemæssige problemer forbundet 
med at måle spredningen af udviklingsbistanden, men analyserne peger 
på følgende overordnede tendenser:

Antallet af donorer er vokset hurtigere end udviklingsbistanden, og der 
er i dag ca. 200 forskellige donororganisationer. Hertil kommer en række 
nye fi nansieringskilder og et meget stort antal ngo’er. Alt i alt er der efter-
hånden ca. 1000 forskellige fi nansieringsmekanismer (Burall, Maxwell 
& Menocal 2006, 4). Konsekvensen af dette er, at hvert modtagerland 
må samarbejde med et betydeligt antal donorer. Analyser viser således, 
at et modtagerland i gennemsnit samarbejder med mere end 20 bilaterale 
donorer, 20 multilaterale donorer og fl ere hundrede ngo’er (Acharya, 
Fuzzo de Lima & Moore 2006, 4). Programmerne bliver styret gennem 
utallige donorbesøg og møder med forskellige regeringsrepræsentanter, 
som forventes at modtage kommentarer til donorudarbejdede rapporter 
– og at reagere på dem. Det skønnes for eksempel, at Tanzania modtager 
1000 donorbesøg om året og derudover skal udarbejde 2400 rapporter til 
donorerne. Andre har peget på, at disse tal endda er alt for lave (Rood-
man 2006b, 1-2).

En anden indikator for spredningen af udviklingsbistanden er antallet af 
projekter og programmer, som tilsyneladende ikke falder. Nogle analyser 
viser oven i købet en stigning. Selv om noget af denne vækst nok skyldes 
bedre rapportering, tyder stigningen også på, at mens der foregår en vis 
harmonisering på nogle områder, bliver dette opvejet af nye aktiviteter på 
andre områder. At antallet af projekter og programmer fortsat er meget 
højt, dokumenteres af, at en række udviklingslande laver 1-2 nye aftaler om 
bistandsprogrammer og -projekter om dagen (Roodman 2006b, 7).

En tredje indikator er donorernes spredning af deres bistandsaktiviteter 
over mange lande. Til trods for anbefalinger fra eksempelvis OECD-DAC 
opererer nogle donorlande i visse tilfælde i over 100 modtagerlande og 
ofte med et utal af små bistandsaktiviteter (Birdsall 2005 og Acharya, 
Fuzzo de Lima & Moore 2006).

Der er heller ikke nogen tendens til, at modtagerlandenes afhængighed 
af donorerne bliver mindre. Hvis donorbistanden var relativt lille, gjorde 
det måske ikke så meget, hvis den blev givet spredt og ikke var tæt koor-
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synes ikke på vej ned. Det er endda sådan, at spredningen af bistanden 
til programmer og projekter synes at være størst i de lande, der er mest 
afhængige af udviklingsbistand. 

Set i det lys synes harmonisering og tilpasning at være sund fornuft. Alle 
og enhver kan forstå, at det ikke er eff ektivt at levere udviklingsbistanden 
så spredt og ukoordineret. Det rammer især modtagerlande med begrænset 
kapacitet, hvor administrationen af de mange bistandsprojekter lægger et 
stort beslag på den relativt knappe kapacitet. Det er endda blevet påvist, at 
de modtagerlande, der får den mest spredte bistand, også har den dårligste 
kapacitet i den off entlige sektor (Knack & Rahman 2004). Tilpasningen 
af bistanden til modtagerlandenes administrative og politiske institutioner 
giver endvidere mulighed for at sikre en større grad af lokalt ejerskab, 
fordi det bliver lettere for lokale beslutningstagere og administratorer at 
få overblik over de ressourcer, der er til rådighed. Og fordi de så selv får 
større indfl ydelse på, hvad bistanden skal bruges til.

Er harmonisering og tilpasning ikke bare en ny form for kolo-
nialisme? 

Paris-erklæringen – og ikke mindst afsnittene om gensidig ansvarlighed 
– giver det klare indtryk, at donorerne og modtagerlandene grundlæg-
gende vil det samme. De er partnere. Glemt er tilsyneladende tidligere 
tiders sprogbrug om kontrakter og betingelser. Umiddelbart giver do-
norharmonisering – og ikke mindst tilpasningsdagsordenen – da også 
modtagerlandene et øget ejerskab. 

Men taler man med repræsentanter fra modtagerlandene, er de ofte 
skeptiske og kritiske over for den nye bistandsdagsorden. Det er imid-
lertid som regel ikke de overordnede målsætninger om harmonisering, 
tilpasning og ejerskab, der kritiseres. Alle kan hurtigt blive enige om, 
at den spredte udviklingsbistand er en unødvendigt stor belastning af 
modtagerlandene og fører til alt for høje transaktionsomkostninger. Det er 
heller ikke svært at blive enige om, at det er vigtigt, at modtagerlandenes 
ejerskab bliver styrket. Kritikken går mere på, hvordan denne dagsorden 
føres ud i livet.

Flere modtagerlande har således peget på, at deres transaktionsomkost-
ninger endnu ikke er faldet. Tværtimod er de måske endda steget i nogle 
lande. Grunden til, at harmoniserings- og tilpasningsdagsordenen kan 
føre til stigende transaktionsomkostninger, er, at der mange steder – ud 
over den direkte kontakt mellem den enkelte donor og modtagerlandet 
– er etableret et meget stort antal lokale koordinationsgrupper, som 
modtagerlandenes myndigheder forventes at deltage i, ofte helst på et højt 
embedsmandsniveau. Et centralt spørgsmål er derfor, om man på sigt 
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n kan få reduceret antallet af grupper og mødefrekvensen i disse grupper. 
Hvorvidt dette vil ske, afhænger af en række forhold, herunder donorernes 
villighed til at acceptere en vis indbyrdes arbejdsdeling og modtagerlandets 
lokale ejerskab.5 Det, der skulle være en lettelse for modtagerlandene, kan 
således ende med at blive en belastning. 

Kritiske røster i modtagerlandene har endvidere peget på, at det eksisterende 
internationale system med planer og mål har betydet, at der er meget lidt 
råderum og få politiske frihedsgrader på lokalt plan. Synspunktet støt-
tes af forskellige analyser. For eksempel er der sat spørgsmålstegn ved, 
hvor meget lokalt ejerskab, der egentlig er til fattigdomsstrategierne og 
internationale mål som 2015-målene, og hvilken karakter dette ejerskab 
har (se også Schleimanns artikel i dette DNV ).DNV ).DNV

Derudover er der ikke meget, der tyder på, at donortilstedeværelsen i 
modtagerlandene er blevet mindre. Antallet af donormissioner er fortsat 
meget højt og synes ikke at være faldende. I tilgift har fl ere donorer de-
centraliseret deres administration og givet større beslutningskompetence 
til deres lokale repræsentationer. Det betyder, at donorerne engagerer 
sig endnu mere i modtagerlandene og er mere aktive i den lokale dia-
log. Når der forhandles med donorerne, er det ofte med en koordineret 
donorgruppe, som typisk vil stå meget stærkt over for modtagerlandet. 
Harmoniserings- og tilpasningsdagsordenen kræver således stor disciplin 
blandt donorerne, og der er en risiko for, at betydningen af de normale 
politiske processer i modtagerlandene bliver reduceret og delvist erstattet 
af donormøder. Tilsammen betyder disse tendenser, at modtagerlandene 
nok får lov (ja, de tilskyndes ligefrem) til at tage ejerskab for donorfi -
nansierede udviklingsaktiviteter, men det er ejerskab inden for rammer, 
der først og fremmest defi neres af donorerne. Det er derfor forståeligt, 
at nogle modtagerlande har reageret og indført perioder, hvor de ikke 
modtager donormissioner. 

Lykkes det denne gang?

Som nævnt ovenfor har behovet for harmonisering og tilpasning været 
diskuteret i mange år. Er der grund til særlig optimisme denne gang? 
Det bedste argument for, at det nu vil lykkes, er, at der er en voksende 
og bredere erkendelse end tidligere af, at den nuværende organisering af 
udviklingsbistanden med stor spredning og dårligt udviklet donorkoor-
dination ikke fungerer eff ektivt. Dette argument er i de senere år blevet 
underbygget af en række analyser, hvoraf nogle er refereret i det foregå-
ende. Samtidig er der formentlig også en voksende forståelse af, at det er 
nødvendigt med løsninger, der rækker ud over det enkelte donorlands 
interesser. Et andet argument er, at hvis ikke det lykkes at gennemføre 
Paris-erklæringen helt eller delvist, vil man som reaktion få endnu fl ere 
ukoordinerede løsninger, som for eksempel forskellige globale fonde.
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at dæmpe optimismen. De første analyser af harmoniserings- og tilpas-
ningsbestræbelserne efter Paris-erklæringens underskrivelse viser således, 
at det går langsommere end håbet (se Selberviks artikel i dette DNV ), og DNV ), og DNV
at der er langt igen før målsætningerne i erklæringen nås.

Ole Winckler Andersen er chef for Danidas evalueringskontor
Ole Th erkildsen er seniorforsker på DIIS

Noter

1 Check selv internettet. Omskrivninger af sætningen er der ligeledes mange 
eksempler på. En af dem er: ‘Unfortunately we will always have Paris’, men her 
tænkes der på Paris Hilton, som mest er kendt for vilde fester, en ikke særligt 
imponerende sangstemme og et afbrudt fængselsophold. 
2 Paris-erklæringen og en række dokumenter og analyser kan fi ndes på OECD-
DACs hjemmeside, http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_
1_1_1_1_1,00.html
3 Se OECD-DACs hjemmeside, http://www.oecd.org/department/0,2688,en_
2649_33721_1_1_1_1_1,00.html
4 Dette begreb er centralt i diskussionen af bistandens eff ektivitet, men er ikke 
veldefi neret (se f.eks. vores artikel “Fra drøm til virkelighed” i dette DNV og evt. DNV og evt. DNV
også Andersen og Th erkildsen (2007)).
5 Nogle af de forskellige interesser, der kan være knyttet til donorharmoniser-
ing, er diskuteret i Andersen og Th erkildsen (2007) og i artiklen “Fra drøm til 
virkelighed” i dette DNV.DNV.DNV
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I juli 2005 mødtes 22 statsoverhoveder i Gleneagles i Skotland, hvor de 
lovede at øge den internationale bistand til 130 mia. dollars og samtidig 
fordoble bistanden til Afrika inden 2010. Næsten to år senere, søndag d. 
15. april 2007, oplevede vi, da vi kørte på vejen mellem Mbale og Tirinyi 
i Uganda, at sådanne forkromede løfter om mere bistand simpelthen 
rammer ved siden af.

Store pengesummer oversvømmer i øjeblikket Uganda. Ikke desto mindre 
bidrager disse midler snarere til at opretholde en  fragmenteret ‘udvik-
lingsindustri’, end til målrettet at medvirke til bæredygtige forandringer. 
Og i sidste ende er det, endnu engang, de fattige i Ugandas landområder, 
der betaler den højeste pris.

Vores rejse startede i Sipi Falls, Ugandas bedst bevarede hemmelighed 
ved foden af Mount Elgon. På vejen til Kampala, efter at have lagt byen 
Mbale bag os, mødtes vi af synet af en lille dreng, som lå bevidstløs i 
vejkanten. Det var et chokerende syn, og der gik et par sekunder, før 
vi registrerede, hvad der var sket. Et par sekunder efter at vi havde fået 
vendt bilen for at hjælpe barnet, havde der allerede samlet sig en menne-
skemængde. Midt i forvirringen, gråden og vreden over det, der synes at 
være en fl ugtbilists værk, identifi cerede vi barnets mor, og sammen med 
en nabo fi k vi barnet lempet ind i vores bil, hvorefter vi skyndte os tilbage 
mod Mbale til et af landets 11 regionale hospitaler. På vejen derhen var 
drengen hele tiden bevidstløs, med tydeligt smertefuld vejrtrækning og 
meget svag puls, kæmpende for sit dyrebare liv.

I løbet af de 25 minutters kørsel til Mbale Regional Referral Hospital 
foretog vi adskillige telefonopkald til venner og kolleger i forsøget på at 
gøre hospitalet opmærksomt på vores snarlige ankomst med en kritisk 
tilskadekommen lille dreng, på en sandsynligvis rolig søndag. Vi pas-
serede talrige børn, der legede langs vejen, mens vi håbede på det bedste. 
Samtidig nærede vi en vis tro på, at vores personlige og professionelle 
kontakter, udviklet over en årrække gennem arbejde for fi nansministeriet 
i nært samarbejde med sundhedsministeriet, USAID (US Agency for 

Bistandens ironi

Diego Angemi, Jessica Oyugi, Imran Aziz og 
Timothy Kyamukama 

Flere penge til Uganda, men også fl ere dødsfald på 
hospitalerne
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a International Development), Mulago hospitalet i Kampala og Institut-
tet for Infektiøse Sygdomme (IDI – Infectious Disease Institute) ville 
hjælpe til at redde den lille drengs liv. Var det for optimistisk at forvente 
at blive mødt af en læge og at håbe på, at en basal genoplivningsindsats 
ville være til rådighed?

Da vi nåede frem til hospitalet, forsvandt alt håb. Sammen med drengens 
nabo bar vi ham ind på hospitalets skadestue, hvor personalet til vores 
store fortrydelse nærmest på apatisk vis undlod at reagere med nogen form 
for hast. Oven i denne overvældende mangel på interesse fra personalets 
side var der et rystende fravær af basalt genoplivningsapparatur: Ingen 
ilt og intet blodtryksovervågningsudstyr; det var ikke engang muligt at 
fremskaff e en simpel lommelygte. Der var ingen medicinsk medarbejder 
til stede. En klinisk medarbejder fortsatte ufortrødent med at tilse mala-
riapatienter, alt imens drengen var døende. Der blev ikke udvist nogen 
form for ansvarsfølelse. Snart blev drengens hænder kolde, hans pupiller 
udvidedes, og personalet syntes at gå mere op i at komme af med liget 
end i, at den lille dreng netop var død for øjnene af os.

I tilgift til de ansattes ligegyldighed gik det hurtigt op for os, at Mbale 
Regional Referral Hospital’s skadestue tydeligvis ikke havde nogen plan i 
nødsituationer.  Netop dette hospital blev tirsdag den 17. april i år i avisen
Daily Monitor af sundhedsminister Emannuel Otaala omtalt som et helt Daily Monitor af sundhedsminister Emannuel Otaala omtalt som et helt Daily Monitor
nyrenoveret hospital med særligt fokus “på menneskelige sundhedsres-
sourcer, tilstrækkeligt uddannet personale, samt udstyr og medicin” via 
midler fra den japanske regering doneret til en “ansigtsløftning”. Det 
eneste bevis vi så på denne bistand, var en afl åst, nymalet og nyistandsat 
røntgenafdeling med en guldplakette til minde om den japanske donation 
– 20 meter fra skadestuen. 

Så hvad er det, der foregår på Mbale hospitalet? Er dette et resultat af, 
at man har en stab, der gennem de sidste to år kun har modtaget 6.500 
USD pr. år til videreuddannelse fra det allerede overbelastede nationale 
budget? Kunne det skyldes, at budgetallokeringer til medicinsk udstyr 
på hospitalet i samme periode kun løber op i 130.000 USD årligt?

I dyb sorg forlod vi stuen med liget af det lille barn for at vende tilbage 
til hans hjem. Der herskede dyb stilhed, og som tiden gik, nåede vi til 
en chokerende indsigt: Vi var faktisk omgivet af millioner af dollars! 
Et stenkast fra hospitalets skadestue, ved siden af en række nedslidte 
bygninger lå en nyopført bygning, tilhørende aids-støtteorganisationen 
TASO (Th e AIDS Support Organisation), og skråt over for hospitalet 
lå et klinisk forskningscenter (JCRC – Joint Clinical Research Centre), 
begge institutioner støttet af USAs regering.

USAs regering har således tildelt Uganda næsten 400.000.000 USD. til 
hiv/aids-relaterede aktiviteter som led i præsidentens nødplan for aids-
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for næste fi nansår alene nærmer sig 200.000.000 USD. Mens TASO og 
JCRC vedbliver at være blandt de største modtagere af disse midler, får 
de omgivende nationale institutioner som eksempelvis Mbale Regional 
Referral Hospital tilsyneladende kun i ringe grad glæde af disse penge. I 
den sammenhæng forekommer det etisk uforsvarligt, at visse organisationer 
på den ene side af gaden får monumental donorbistand, blandt andet i 
form af den mest avancerede teknologi, alt imens børn dør på den anden 
side af gaden på grund af mangel på de allermest basale faciliteter.

Følgende kan give et billede af ubalancen mellem donorer og nationale 
mål: I løbet af de seneste to fi nansår har 18 donoragenturer været direkte 
involveret i støtte til den ugandiske sundhedssektor via ikke mindre end 
111 projekter med ressourcer til en samlet værdi af 280-300.000.000 USD. 
Ikke småpenge. Men ud af disse 111 projekter var kun to rettet specifi kt 
mod regionale, off entlige hospitaler. Til sammenligning har blot seks 
donorer kanaliseret deres ressourcer direkte gennem sundhedssektoren 
i et helhjertet forsøg på at investere i de nationale sundhedsstrukturers 
bæredygtighed. Den direkte støtte til Ugandas sundhedsbudget fra disse 
donorer beløber sig kun til  70.000.000 USD.

Donorprojekter er gennemgående karakteriseret ved, at de kører parallelt 
med regeringssystemerne og altså ikke går nye veje, men underminerer 
de lokale institutioner og ikke medvirker til en bæredygtig forbedring 
af den samlede nationale sundhedssektor. Og som om dette ikke er galt 
nok, er mange projekter samtidig karakteriseret ved overvældende inef-
fektivitet. I gennemsnit kanaliseres 50 procent af projektmidlerne væk fra 
den strategiske plan for sundhedssektoren (Health Sector Strategic Plan) 
til dækning af administrationsudgifter. Man kan ikke komme uden om, 
at der er rigeligt med beviser på misbrug af off entlige midler. Donorernes 
præference for projektbaseret bistand, som går uden om regeringsstrukturer, 
skyldes frygt for ellers at bidrage til korruption. Mens dette muligvis kan 
være en midlertidig løsning på problemet med korruption, bidrager det 
ikke synderligt til opbygningen af nationale institutioners ansvarlighed, 
eller til fremme af god regeringsførelse.

En række spørgsmål presser sig på: Tror statsoverhovederne fra Gleneagles 
virkelig på, at fl ere penge er nøglen til at løfte Afrika ud af fattigdommen? 
Hvor længe kan bistandsindustrien fortsat ignorere fundamentale behov 
i lande som Uganda?  Og hvor lang tid skal der gå, før man begynder at 
forholde sig til disse behov? Hvis blot en lille del af de projektmidler, der 
fordeles i Uganda, var rettet mod de nationale sundhedssystemer, ville 
vores oplevelse her muligvis have fået et andet udfald. Modtagerlande-
nes regeringer behøver ikke at undervurdere deres forhandlingskraft. 
Uganda burde sikre sig, at en fast procentdel af de eksterne midler, 
der gives til landets sundhedssektor, skal gå til udbygning af de basale 
sundhedsydelser.
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a Flere penge er ikke løsningen på Afrikas fattigdom. Det er bistandshyk-
leriet, der udgør kontinentets egentlige problem!

Diego Angemi, Jessica Oyugi, Imran Aziz & Timothy Kyamukama 
arbejder i Finansministeriet, Kampala, Uganda

Denne artikel blev bragt i Th e Monitor, Uganda, d. 29. april 2007, og i Th e Monitor, Uganda, d. 29. april 2007, og i Th e Monitor
Th e International Herald Tribune d. 25. april 2007.Th e International Herald Tribune d. 25. april 2007.Th e International Herald Tribune

Artiklen er oversat af Tina Marie Jensen
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Bedre resultater i bistandssamarbejdet kædes i stigende grad sammen 
med øget eff ektivitet med gevinster for både modtagere og donorer. Pres-
set på bistandsbevillingerne i mange lande har medført krav om, at der 
sikres mere og bedre bistand for pengene, herunder at administrationen 
af udviklingsbistand bliver mere eff ektiv. Den mere altruistiske tilgang 
til bistand er således for alvor trængt i baggrunden til fordel for betragt-
ninger om eff ektivitet – der skal komme noget ud af bistanden. Og 
det vel at mærke uden at den overordnede målsætning om at bekæmpe 
fattigdom er ændret. Med såvel modtageres som donorers tilslutning til 
Paris-erklæringen i marts 2005 blev der fastlagt en række hovedprincip-
per for målsætningen om øget bistandseff ektivitet. De er: lokalt ejerskab, 
tilpasning til modtagernes systemer og procedurer, harmonisering blandt 
donorerne, resultatorienteret forvaltning og gensidig ansvarlighed for 
modtagere og donorer (jf. den indledende artikel af Andersen og Th er-
kildsen i dette nummer af Den Ny Verden).

Øget bistandseff ektivitet anses som afgørende for at nå 2015-målene.
Eff ektiviseringsdagsordenen er en af brikkerne i den nuværende inter-
nationale bistandsarkitektur, der har opnåelse af 2015-målene som sin 
væsentligste målsætning. Selv nok så mange ressourcer vil ikke kunne 
sikre opnåelse af 2015-målene, hvis ikke de anvendes bedst muligt ved 
at udviklingslandene påtager sig et større ansvar for at gennemføre 
nødvendige reformer, og donorerne understøtter disse ved at tilpasse 
bistanden til de lokale systemer og strukturer. Kun dermed opnås den 
fornødne synergi. 

Ønsket om mere eff ektiv bistand er ikke af nyere dato. Fra donorside har 
det i mange år været erkendt, at bistanden kan og skal blive mere eff ektiv. 
Samarbejdet i “donorernes klub” DAC, har drøftet emnet i mange år. I 
1992 udgav DAC således publikationen DAC Principles for Eff ective Aid. DAC Principles for Eff ective Aid. DAC Principles for Eff ective Aid
Den fremhævede behovet for bl.a. at tage nye initiativer med henblik på 
at sikre forbedrede modeller for koordination af bistanden. Fokus var i 
al væsentlighed på enkeltprojekter og de instrumenter, der hører til i den 
sammenhæng. Tankegodset bag DAC-publikationen bidrog imidlertid 

Øget eff ektivitet i 
bistanden er nødvendig 
for at nå 2015-målene

Ib Petersen
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donorer, herunder Danmark, påbegyndte omkring det tidspunkt. For 
Danmark betød den overgang begyndelsen på et bistandsparadigme, der 
stadigvæk er gældende, og hvor brede sektorindsatser frem for enkeltstå-
ende projekter er hovedhjørnesten i samarbejdet med modtagerlandene. 
Den danske programtilgang har ændret sig siden 1990’erne, men det er 
først med den fornyede fokus på øget eff ektivitet i bistanden fra 2002 
og frem, at nogle af de danske sektorprogrammer for alvor er begyndt at 
ændre karakter og tage mere entydig form efter modtagerens strategier 
og systemer, også i selve gennemførelsen.

Den internationale ramme

En række internationale aftaler udstikker de overordnede rammer. 
Udviklingen frem mod den brede konsensus, der i dag er gældende i 
forhold til hvad der kræves for at sikre en mere eff ektiv bistand, tog 
sin begyndelse med Verdensbankens lancering af the Comprehensive 
Development Framework (CDF) i slutningen af 90’erne. CDF var på 
mange måder skelsættende, både fordi det i Verdensbankens optik var 
et opgør med Bankens egen måde at lave bistand på, og det samtidig 
udfordrede alle andre donorer og ikke mindst modtagerne til at overveje 
strukturerne for bistandssamarbejdet. CDF lagde de første frø til, hvad 
der senere er blevet de mere forpligtende internationale aftaler vedrørende 
bistandseff ektivitet. 

Monterrey-konsensus er den første egentlige aftale om mere eff ektiv bi-
stand. Op til den internationale konference om fi nansiering af udvikling 
i Monterrey i Mexico i 2002 var der meget fokus på bistandsvolumen. 
Mange havde håbet på, at Monterrey ville blive et gennembrud for mere 
forpligtende formuleringer vedrørende FN’s mangeårige anbefaling 
om, at de rige lande bør yde mindst 0,7 procent af BNI i bistand. Det 
lykkedes at få bistandsvolumen sat på dagsordenen, men ikke i nogen 
forpligtende forstand, også selv om mange lande i forbindelse med 
Monterrey off entliggjorde planer om at øge bistanden (bl.a. USA og 
EU-landene). Monterrey-konsensus indeholder imidlertid også formul-
eringer om at gøre bistanden mere eff ektiv og nævner i den forbindelse 
øget ejerskab, harmonisering, afbinding, resultatfokus, forudsigelighed, 
herunder øget anvendelse af generel budgetstøtte, m.m. Det er alle 
begreber, der få år senere er blevet hvermandseje og er kernebegreber 
i Paris-erklæringen om øget bistandseff ektivitet (se nedenfor), og som 
på det helt overordnede plan er forankret i 2015-mål nr. 8 vedrørende 
et globalt partnerskab. Opfølgningen på Monterrey-konsensus er 
derfor tæt forbundet med opfølgningen på Paris-erklæringen – og 
med efteråret 2008, hvor der først er højniveauforum om opfølgning 
på Paris-erklæringen i september og derefter i december samme år 
en international opfølgningskonference på Monterrey-konferencen. 
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eBegge konferencer vil givetvis forny det internationale fokus på at gøre 
bistanden mere eff ektiv. 

Rom-erklæringen har været normsættende for arbejdet med donorharmoni-
sering. Monterrey-konferencen blev umiddelbart fulgt op med udarbejdelse 
af en række konkrete anbefalinger om god praksis for harmonisering af 
donorbistanden, der efterfølgende ledte til den første konference om do-
norharmonisering i Rom i februar 2003. Rom-erklæringen stadfæster en 
række principper for både donorer og modtagere, men er i øvrigt relativt 
uforpligtende. Det nye ved Rom-erklæringen i forhold til tidligere tiders 
drøftelse af donorkoordinering er, at den går skridtet videre end blot at 
forvente, at donorerne taler sammen. Rom-erklæringen udtaler en reel 
forventning om, at donorerne er villige til at ændre deres administrative 
praksis, herunder opgive altid at skulle anvende egne regler og procedurer. 
Rom-erklæringen har trods dens uforpligtende karakter været norm-
sættende for mange donorer og har i det konkrete bistandssamarbejde 
medført stort fokus på bedre koordinering og mindskelse af byrderne for 
modtagerne. Selve begrebet ‘harmonisering’ er således for mange blevet 
synonymt med hele dagsordenen om bistandseff ektivitet, også selv om 
harmonisering kun er et enkelt element af de fem hovedprincipper, som 
Paris-erklæringen stadfæster. 

Det er svært, men det er resultaterne som bør tælle. Det sværeste skifte, 
som den nye bistandsdagsorden har taget med sig, er formentlig ønsket om 
øget resultatfokusering, management for development results. 2015-målene 
udgør de øverste målsætninger i resultathierarkiet, og mange donorer har 
forsøgt at opbygge resultatbaserede systemer med henblik på at sikre, at 
deres bistand bidrager mest muligt til opnåelse af 2015-målene. Det kan 
derfor lyde selvmodsigende, at ønsket om øget resultatfokusering har vist 
sig som en af de sværeste udfordringer. Det hænger sammen med dels den 
megen fokus på input-målsætninger (0,7 procent af BNI er et mantra for 
mange), dels mange donorers ønske om, at deres bistand skal understøtte 
en række forskellige policy-målsætninger (fragmentering), hvilket kan 
være en svær (men ikke umulig) målsætning at forfølge, hvis bistanden 
samtidig skal ydes med størst mulig eff ekt for øje. På en konference i 
Marrakech i februar 2004 var der tilslutning til en handlingsplan om 
styrket resultatorientering af udviklingsbistanden. Fem principper blev 
aftalt for resultatorienteret bistand. I Udenrigsministeriet har vi anvendt 
disse principper som grundlaget for det fortsat øgede danske fokus på 
resultatmåling i bistandssamarbejdet. 

De fem Marrakech-principper om udviklingsresultater:

1. I alle faser af bistandsarbejdet skal dialogen fokuseres på ønsket om 
resultater for modtagerlandene, donorerne og andre interessenter. 

2. Tilpas planlægning, monitorering og evaluering til de aftalte forventede 
resultater. 
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brugervenlige som muligt. 

4. Styr efter resultater, ikke for resultater. 
5. Vær åben med informationer om resultater, og brug det som ledelses-

redskab i beslutningsprocessen. 

Principperne fra Marrakech blev i februar 2007 fulgt op på et interna-
tionalt møde i Hanoi. Det vigtige ved Hanoi-mødet var ikke, at ønsket 
om øget resultatfokus i bistanden blev gentaget, men at det blev erkendt, 
hvor svært det er at gennemføre i praksis, både for donorer og modtager-
lande. Det nye var også, at modtagerlandene for alvor syntes at have taget 
dagsordenen til sig og dermed lægger pres på donorerne for at se reelle 
ændringer i den måde, bistanden tilrettelægges på. Udfordringerne ved 
at administrere efter resultater er dog stadigvæk store, og forventningen 
er, at det er et af de områder, der fortsat vil være meget fokus på i de 
kommende år.

Paris-erklæringen samler og stadfæster de forskellige delelementer og 
gør dem forpligtende. Paris-erklæringen fra marts 2005 er skelsættende, 
fordi donorer og modtagere lavede en fælles aftale om øget eff ektivitet i 
bistanden, der er mere forpligtigende end tidligere set. Der er ikke tale 
om en aftale i folkeretlig forstand, men dagsordenen om bistandseff ek-
tivitet er med Paris blevet tilføjet en helt ny dimension i form af en række 
indikatorer med tilhørende konkrete mål, som pålægger både modtagere 
og donorer forpligtelser. I alt 12 indikatorer (og en række delindikatorer) 
blev vedtaget med Paris-erklæringen. Målene for indikatorerne skal 
alle opfyldes i 2010. Der er fastsat indikatorer og mål for alle de fem 
hovedprincipper (se også den første artikel i dette nummer af DNV af DNV af DNV
Andersen og Th erkildsen). 

De 12 indikatorer udfordrer på forskellig vis både modtagere og do-
norer. Målene for de 12 indikatorer er meget forskellige i karakter. 
Mens et par af indikatorerne fastlægges ved kvalitative vurderinger, 
så er hovedparten af mere teknisk natur. For indikator 5 er der f.eks. 
fastsat otte delmål om øget anvendelse af modtagerlandets systemer for 
off entlige indkøb og økonomiforvaltning. Den konkrete målopfyldelse 
afhænger af kvaliteten af systemerne, vurderet i henhold til målemetoder 
udviklet i fællesskab af modtagere og donorer. Det betyder f.eks. for 
Danmark, at hvis det i fællesskab vurderes, at økonomiforvaltningen 
i et modtagerland er af en tilstrækkelig høj kvalitet, så skal Danmark 
og andre donorer i landet inden 2010 anvende de nationale systemer 
for en fastlagt andel af bistanden, der kan være op til 100 procent. 
Tilsvarende for indikator 9 forpligter donorerne sig til inden 2010 at 
kanalisere mindst 66 procent af deres bistand som programbistand 
(generel budgetstøtte, sektorbudgetstøtte, projekter integreret i sektor-
planer eller anden programstøtte). 
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eBaseline-surveyet og de danske tiltag for øget eff ektivitet

Blandet resultat af det første baseline-survey for Danmark. Et baseline-survey 
for de 12 indikatorer blev gennemført i løbet af 2006 baseret på 2005-tal. 
Et tilsvarende survey i 2008 vil dokumentere fremskridt eller mangel på 
samme og vil være et væsentligt bidrag til det næste højniveaumøde om 
bistandseff ektivitet, planlagt til september 2008 i Accra, Ghana. Surveyet 
har været svært at gennemføre, både i forhold til metode og fordi der for 
nogle donorer har været en tendens til at anvende surveyet som en skøn-
hedskonkurrence. Anvendelsen af 2005-tal har også gjort det svært at fange 
reformer og fremskridt, der er sket de sidste halvandet år. Resultaterne skal 
derfor læses og fortolkes med en vis forsigtighed. Sammenlignet med alle 
andre donorer ligger Danmark i baseline-surveyet jævnt. For halvdelen af de 
10 indikatorer, der forpligter donorerne, ligger Danmark over gennemsnittet 
for alle donorer og for den anden halvdel af indikatorerne under. I forhold 
til de donorer, Danmark normalt sammenligner sig med (Nordic Plus, 
se nedenfor) kommer Danmark mindre overbevisende ud. I den gruppe 
ligger Danmark nederst for halvdelen af de 10 indikatorer og næstnederst 
for yderligere to. Kun for én af indikatorerne ligger Danmark øverst i den 
gruppe. Danmark ligger i særdeleshed relativt lavere for de indikatorer, der 
vedrører tilpasning til og anvendelse af modtagernes systemer. At det netop 
er disse områder, kan formentlig delvist forklares med, at Danmark for at 
sikre en betryggende og forsvarlig anvendelse af de danske bistandsmidler 
på nogle områder er mere forsigtig end andre donorer. 

Danmark er sammen med ligesindede donorer i Nordic Plus-kredsen blandt 
de varmeste fortalere for ønsket om bedre resultater af bistandssamarbejdet 
gennem øget bistandseff ektivitet. Danmark deltager inden for Nordic Plus 
(de nordiske lande plus Holland, Storbritannien og Irland) i en kreds af 
ligesindede lande, som arbejder aktivt for at fremme ønsket om mere bistand 
for pengene. Initiativet startede allerede efter Rom-mødet i 2003 med et 
initiativ til fælles programmering i Zambia. Nordic Plus-kredsen har siden 
udarbejdet en fælles handlingsplan og søger i alle sammenhænge at fremme 
deres synspunkter over for modtagerlandene og andre donorer, inkl. de 
multilaterale organisationer. Gruppen ønsker ikke at skabe en eksklusiv 
klub, men søger at virke som en katalysator for ændringer. Gruppen lægger 
også gensidigt pres på hinanden for at sikre gennemførelse af nødvendige 
ændringer og reformer. Nordic Plus-samarbejdet er på den praktiske side 
i sig selv et tegn på øget harmonisering mellem donorerne, idet landene 
på fl ere områder har udarbejdet fælles retningslinjer og fl ere steder har 
delegeret ansvaret for projekter og programmer til hinanden.

Danmark vil leve op til Paris-målsætningerne i 2010, omend fortsatte 
tilpasninger vil være nødvendige. Allerede inden Paris-erklæringen blev 
vedtaget, blev den danske bistand tilrettelagt efter fl ere af de hovedprin-
cipper, der nu er generelt anerkendte som afgørende for eff ektiv bistand. 
Fremhævelse af lokalt ejerskab og tilpasning af programmer til nationale 



28

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
Ib

 P
et

er
se

n strategier og udviklingsplaner har længe været et dansk kendetegn. Sam-
tidig er der gennem de sidste fem år gennemført en række væsentlige 
ændringer af den danske bistandsadministration såvel af politisk som af 
administrativ karakter. Øget eff ektivitet i bistanden har været en rød tråd 
gennem regeringens årlige prioritetsplaner for udviklingspolitikken, siden 
den første blev off entliggjort i august 2003. Hovedtiltagene er:

2003-planen (En Verden til Forskel) annoncerede decentraliseringen 
af administrationen af den danske bilaterale bistand, en yderligere 
fokusering af bistanden på relativt få prioritetslande gennem udfas-
ning af støtten til Egypten og Bhutan, og en yderligere afbinding af 
den danske bistand. 
2004-planen (Sikkerhed, Vækst, Udvikling) understregede, at Dan-
mark vil være i førersædet i forhold til harmonisering af donorernes 
bistand, og at lokalt ejerskab og modtagernes egne systemer skal være 
udgangspunktet for dansk bistand. Planen introducerede også den første 
fælles Nordic Plus-handlingsplan for harmonisering og understregede, 
at Danmark vil arbejde aktivt for gennemførelse af Marrakech-hand-
lingsplanen. Endelig blev decentraliseringen af administrationen af 
den multilaterale bistand annonceret med 2004-planen. 
2005-planen (Globalisering – fremskridt i fællesskab) introducerede 
en række konkrete initiativer med henblik på at gøre dansk bistand 
mere eff ektiv, herunder deltagelse i fælles landestrategier, yderligere 
fokusering af lande- og sektorprogrammer og anvendelse af budget-
støtte til lande, der har en god og velfungerende off entlig forvaltning 
og viser vilje til bekæmpelse af fattigdom.
2006-planen (Vilje til udvikling) understreger et dansk ønske om 
at gøre det lettere for modtagerlandene at modtage dansk bistand. 
Samtidig slås vigtigheden af ejerskab fast, idet kun aktiviteter og re-
former, som udspringer af modtagerens egne ønsker, vil blive støttet. 
Planen opregner også nogle konkrete tiltag med henblik på at sikre, 
at den danske bistand bliver integreret på modtagerens fi nanslove, en 
fokusering på færre, men større interventioner gennem øget samarbejde 
og arbejdsdeling med andre donorer, og øget samarbejde med andre 
donorer i form af fælles missioner og fælles kontorer.
Den seneste plan fra 2007 (En Verden for Alle) refererer til baseline-
surveyet for Paris-erklæringen og fastslår på den baggrund, at der fortsat 
er et stort behov for at gøre den globale bistand langt mere eff ektiv, og 
at også Danmark fortsat står over for en række udfordringer. Planen 
giver et bud på fi re konkrete tiltag, som Danmark vil gennemføre. 
Det drejer sig om at arbejde for bedre tilpasning af bistanden til og 
anvendelse af modtagerlandenes nationale systemer og procedurer; at 
koncentrere bistanden yderligere ved at fokusere på færre, men større 
bilaterale programmer; at presse på for en mere rationel donorarbejds-
deling og arbejde for Danmark som lead-donor i en og eventuelt to lead-donor i en og eventuelt to lead-donor
sektorer i hvert af programsamarbejdslandene; og fortsætte anvendelsen 
af generel budgetstøtte, baseret på de ti kriterier herfor.

•

•

•

•

•
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eI overensstemmelse med regeringens fokus på fortsat øget bistandseff ekti-
vitet vil de eksisterende strukturer og administrative systemer for ydelse af 
dansk bistand således til stadighed skulle undergå tilpasning og udvikling 
med henblik på at sikre maksimal eff ektivitet af den danske bistand og 
opfyldelse af Paris-indikatorerne. På nogle områder må det forventes, at 
ønsket om øget eff ektivitet først lader sig realisere på lidt længere sigt. 
Det hænger sammen med, at overgangsfaser ofte er krævende processer, 
hvor de gamle metoder og systemer skal holdes ved lige, samtidig med 
at nye planlægges og indkøres. Det gælder også på den administrative 
side, hvor erfaringerne hidtil har vist, at besparelserne ved overgang til 
en mere tilpasset og harmoniseret bistand først viser sig i løbet af et par 
år. Jo hurtigere overgang, jo hurtigere opnås øget eff ektivitet.

Udfordringerne for Danmark

Bedre arbejdsdeling mellem donorerne, øget tilpasning til modtagernes 
systemer, muligheden for at lade andre donorer administrere dansk bistand, 
når det giver mening, og sikring af de rette kompetencer, er fi re konkrete 
udfordringer for Danmark, hvis målsætningen om en stadigt mere eff ektiv 
bistand og gennemførelse af Paris-erklæringen skal sikres. 

En bedre arbejdsdeling mellem donorerne kræver fravalg, som kan være 
svære. Det kan være svært at erkende, at en donor som Danmark ikke kan 
alt alle steder – også selv om behovene er store, og ønsket om dansk støtte 
isoleret set vil være legitimt. For at fremme en eff ektiv bistand skal den 
danske bistand imidlertid yderligere fokuseres i form af færre, men større 
indsatser. Det vil betyde en reduktion i antallet af sektorer i det enkelte 
modtagerland og potentielt også en reduktion i antallet af modtagerlande. 
Danmark har allerede reduceret antallet af modtagerlande betragteligt 
og skønnes ikke umiddelbart at komme under pres for at reducere an-
tallet af hovedmodtagerlande yderligere. Derimod vil der kunne ses på, 
om Danmark som andre donorer kan opnå en eff ektiviseringsgevinst 
gennem en bedre arbejdsdeling omkring støtten til en række nuværende 
mindre modtagerlande. 

EU-samarbejdet viser vejen mod bedre arbejdsdeling. En bedre arbejds-
deling vil oftest kræve, at donorerne samtidigt ændrer deres valg af lande 
eller sektorer for derved at sikre, at der ikke opstår ikke-opfyldte behov, 
når en donor trækker sig fra et hidtidigt samarbejde. EU-landene har 
derfor i maj 2007 vedtaget en såkaldt Code of Conduct for komple-
mentaritet og arbejdsdeling. Den fastlægger, at som udgangspunkt bør 
donorerne i de enkelte lande søge at begrænse sig til tre sektorer, hvortil 
kommer muligheden for at bruge delegeret samarbejde og budgetstøtte 
(se nedenfor). Den fastlægger også en proces, hvorved EU-landene kan 
drøfte den globale fordeling af bistand med henblik på, at de enkelte 
EU-lande bedre kan vurdere hvilke lande, der har for mange donorer, 
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Code of Conduct. Det er dog tanken, at den skal promoveres som et 
fælles redskab og et konkret resultat frem mod højniveaumødet i Accra 
i september 2008.

Budgetstøtte anses som en eff ektiv, men kontroversiel støtteform med 
udfordringer. Budgetstøtte er populært sagt støtte direkte til modtagerens 
statskasse. Dermed blandes donorernes bistand med modtagerens egne 
indtægter, og det vil ikke være muligt at følge donorernes penge direkte. 
Anvendelsen fremgår i stedet af modtagerens fi nanslov og statsregnskab. 
Øget bistandseff ektivitet kan sikres på en række andre måder end ved at 
yde budgetstøtte. Det må imidlertid forventes, at både modtagerlandenes 
ønske om større ejerskab til bistandsressourcerne og Paris-indikatorernes 
fokus på øget brug af modtagerlandets systemer gradvist vil føre til et pres 
for at øge anvendelsen af budgetstøtte. Øget anvendelse af budgetstøtte 
vil være en administrativt simpel måde at opnå en øget anvendelse af 
modtagerens systemer på (fi nanslov, indkøbsprocedurer, regnskabs- og 
revisionssystemer). Budgetstøtte er imidlertid langt fra altid den mest 
oplagte form for bistand. En stor fælles evaluering fra 2006 af budgetstøtte 
til en række lande viste således, at budgetstøtte ganske vist kan føre til 
øget ejerskab og ansvarlighed i modtagerlandet samt øget bistandseff ek-
tivitet, men at budgetstøtte aldrig kan stå alene som støtteform og derfor 
altid skal kombineres med andre typer bistand. Det er det rette mix af 
bistandsformer, den danske bistand forfølger. Budgetstøtte rejser samtidig 
en række spørgsmål af betydning vedrørende både korruption, kontrol 
og ansvarlighed med anvendelsen af bistandsressourcer, ligesom tabet af 
donorernes synlighed kan være et vigtigt emne for nogle donorer. Specielt 
har der været megen fokus på risikoen for misbrug af anvendelsen af bud-
getstøtte. Der kan imidlertid ikke påvises nogen entydig sammenhæng 
mellem valget af bistandsform og risikoen for korruption.

Budgetstøtte stiller store krav til kvaliteten af forvaltningssystemerne hos 
modtageren. Opbygning af gode forvaltningssystemer i modtagerlande er 
godt på vej mange steder i udviklingslandene. Fælles for alle processerne 
er, at hvis forvaltningssystemerne ikke anvendes, så forbedres de heller 
ikke. Det er en hønen og ægget-situation, hvor donorerne har deres del 
af ansvaret for, at den første høne eller det første æg tilvejebringes. I den 
sammenhæng er det væsentligt at understrege, at den mere traditionelle 
bistand ofte har undermineret modtagerlandenes normale fi nanslovsproces 
og umuliggjort styring af de off entlige udgifter og reformprioriteter. En 
fungerende fi nanslovsproces i modtagerlandene er derfor afgørende for 
langsigtet udvikling. 

Delegering af ansvaret for egen bistand til andre donorer er en mulighed 
for at mindske byrden for modtagerne. Såkaldt delegeret samarbejde kan 
tænkes at ske både i et enkelt modtagerland (f.eks. at Danmark overtager 
ansvaret for Sveriges bistand til en given sektor i land X eller vice versa) 
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eeller mellem modtagerlande (at Danmarks bistand til land Y administreres 
af Norge eller vice versa). I udgangspunktet er delegeret samarbejde at 
betragte som second best til en bedre arbejdsdeling, men det kan i visse second best til en bedre arbejdsdeling, men det kan i visse second best
tilfælde være politisk opportunt at indgå i et sådant samarbejde, særligt i 
tilfælde hvor det skønnes svært at afslutte et hidtidigt dansk engagement. 
Nordic Plus-landene har gensidigt anerkendt hinandens forvaltnings-
systemer og dermed accepteret, at delegering til hinanden indbyrdes er 
teknisk muligt. Praksis for, i hvor stort omfang delegering anvendes, er 
imidlertid meget forskellig. Mens bl.a. Norge og Sverige har delegeret 
ansvaret for bistanden til hele lande til hinanden, har Danmark hidtil 
haft en restriktiv holdning til delegering mellem modtagerlande. Som 
udgangspunkt foretrækkes det at fokusere på færre sektorer frem for at 
delegere ansvaret for en sektorindsats til en anden donor. Der er dog 
eksempler på, at Danmark har påtaget sig ansvaret for en anden bilate-
ral donors midler i samme modtagerland (Ghana, Cambodia, Kenya, 
Tanzania), ligesom det i øjeblikket i enkelte tilfælde overvejes at delegere 
ansvaret for danske midler til en anden bilateral donor (Kenya). 

De rette kompetencer er afgørende for, om det lykkes at øge eff ektiviteten 
af bistanden yderligere. Kapacitet og kompetencer hos både modtagere 
og donorer er med rette i fokus i ønsket om at skabe en mere eff ektiv 
bistand. For modtagerne handler det i høj grad om at have ansatte, der 
kan administrere bistanden på betryggende vis, både rent forvaltnings-
mæssigt, men også på de tekniske områder. For donorerne handler det 
om at have ansatte, som i højere grad forstår komplekse sammenhænge på 
tværs af sektorer, som kan forhandle, som er i stand til at agere på vegne 
af en gruppe af donorer, og som er i stand til at lade modtageren komme 
til. Det stiller donorerne over for en væsentlig udfordring i forhold til at 
uddanne personalet. Traditionelt stærk sektorfaglig ekspertise i dansk 
bistand skal suppleres med stærk viden også om fi nanslovsprocesser og 
dertil knyttede mekanismer. Den udfordring kan løses, men omstillingen 
vil – som hele dagsordenen om bistandseff ektivitet – tage tid.

Ib Petersen er udenrigsråd, 
chef for Sydgruppen, Udenrigsministeriet
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Denne artikel1 starter med en drøm om, hvordan eff ektiv bistand på 
sigt bør se ud ifølge Paris-erklæringens arkitekter (OECD, 2005). Den 
ender på jorden med eksempler på, hvordan bistand faktisk gives lige 
nu. I drømmen er alle rammebetingelser for eff ektiv bistand til stede. 
På jorden er disse betingelser langt fra opfyldt, for generelt er der store 
problemer med bistandens eff ektivitet, som mange har påpeget (se den 
indledende artikel i dette nummer af Den Ny Verden). 

Mere eff ektiv bistand skabes blandt andet gennem større ejerskab og 
mindre transaktionsomkostninger (forklaret nedenfor). Det er helt centrale 
antagelser i Paris-erklæringen. Formålet med denne artikel er at analysere, 
hvordan modtagernes ejerskab til bistand og transaktionsomkostninger ved 
at levere bistanden påvirkes af forskellige rammebetingelser og aktører. 

Hvad sker der, for eksempel, med ejerskab og transaktionsomkostninger, 
når givere og modtagere af bistand er uenige om væsentlige udviklings-
politikker? Har regeringer i fattige lande – selv når de er demokratisk 
valgt – i det hele taget råd til og reel mulighed for at være åbent uenige 
med donorerne? Kan bistand gøres mere eff ektiv uden store forbedringer 
i modtagernes egne måder at prioritere og administrere pengene på – og 
uden at de sætter en eff ektiv stopper for korruption? Hvorfor er nogle do-
norer slet ikke interesseret i at harmonisere deres bistand med andres? 

Spørgsmålene er mange – og svarene er tit komplicerede. Men først er 
det nødvendigt at forklare nogle af Paris-erklæringens visioner og dens 
nøglebegreber (ejerskab, transaktionsomkostninger, tilpasning, harmo-
nisering og partnerskab).

Drømmen om eff ektiv bistand

Hvad er sammenhængen mellem ejerskab og eff ektiv bistand?2 Visionen 
er, at ejerskabet styrkes, når bistanden tilpasses modtagerens prioriteter 
og institutioner. Tilpasning [alignment] er derfor et nøglebegreb i Paris-Tilpasning [alignment] er derfor et nøglebegreb i Paris-Tilpasning

Paris-erklæringen: 
fra drøm til virkelighed

Ole Winckler Andersen og Ole Therkildsen
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n erklæringen. Antagelsen er, at når bistanden støtter modtagerens demo-
kratisk besluttede udviklingsprioriteter, og den kanaliseres gennem dens 
egne institutioner, vil støtten blive brugt dér, hvor den gør mest gavn. 
Landets myndigheder vil derfor have en direkte interesse i, at bistanden 
bruges eff ektivt, og vil skride ind, hvis midlerne misbruges. Den interesse 
har myndighederne ikke nu, hvor donorerne tit blander sig i alt: Hvad 
bistanden skal bruges til, hvem der skal implementere, og hvordan der 
skal afl ægges regnskab. 

Begrebet ejerskab er imidlertid svært at defi nere – og måle – i praksis, 
men der lægges normalt vægt på tre ting. Først at bistanden gives til at 
gennemføre lokale, demokratisk besluttede politiske prioriteter. Dernæst 
at bistanden bruges af modtagerens egne organisationer og forvaltes efter 
landets egne regelsæt (bistanden administreres på samme måde som lan-
dets egne midler). Og endelig at kapaciteten til at prioritere, planlægge 
og gennemføre regeringens målsætninger er til stede, så ejerskabet bliver 
meningsfyldt. 

Det vil i korthed sige, at bistandens eff ektivitet først og fremmest af-
hænger af, at modtagerlandene bestemmer over egne udviklingsproces-
ser, er lydhøre over for borgernes behov, og formulerer og forvalter egne 
udviklingsprioriteter ordentligt. Mindre end hvert femte modtagerland 
kan siges at gøre dette lige nu ifølge OECD (2007, 54).

Men større ejerskab alene er ikke nok til at gøre bistanden mere eff ektiv. 
Transaktionsomkostningerne – forstået som omkostningerne ved at levere Transaktionsomkostningerne – forstået som omkostningerne ved at levere Transaktionsomkostningerne
bistanden – kan være meget store for både givere og modtagere. Det er et 
af Paris-erklæringens hovedmål at reducere disse omkostninger. Især er 
donorafhængige modtagerlande stærkt belastet af at skulle administrere 
forskellige donorprocedurer og håndtere mange forskellige fi nansieringskilder. 
Antagelsen er simpel. Bruges der færre ressourcer på at levere bistanden, 
så frigives der penge, tid, administrativ, institutionel og politisk kapacitet 
hos både giver og (især) modtager til at ‘skabe udvikling’. 

Desværre er ‘transaktionsomkostningerne’ – ligesom ‘ejerskab’ – svære 
at defi nere og måle. Det er dog nyttigt at skelne mellem to typer: de 
direkte omkostninger ved selve bistandsprocessen (forhandling, koor-
dinering, administration, monitorering, rapportering); og de indirekte 
omkostninger, som især modtagerne har ved at modtage bistanden (for 
eksempel, ressourcer brugt på at forvalte en bistand, hvis størrelse og 
sammensætning er uforudsigelig, fordi donorpolitikker og betingelser 
skifter ret tit; og omkostninger som følge af fragmentering, der opstår, 
fordi bistanden kanaliseres uden om modtagerens egne institutioner). I 
praksis er det svært at sætte tal på sådanne omkostningstyper. Faktisk 
fi ndes der forbavsende få beregninger af, hvad bistanden egentlig koster 
i betragtning af, at transaktionsomkostninger spiller en central rolle i 
Paris-erklæringens opskrift på eff ektiv bistand.
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dTransaktionsomkostningerne reduceres i princippet, når der sker en 
harmonisering af bistanden (et andet af Paris-erklæringens nøglebegre-harmonisering af bistanden (et andet af Paris-erklæringens nøglebegre-harmonisering
ber) fra mange forskellige donorer. Lige nu må modtageren forhandle 
med mange givere, som hver især har deres egne krav til bistandens 
brug, administration og rapportering. Hvis donorerne indbyrdes har-
moniserer deres bistand, kan det lette modtagernes omkostninger ved 
at modtage den. Også bedre tilpasning af bistanden til modtagerens 
behov og kapacitet (øget ejerskab) vil selvfølgelig reducere transakti-
onsomkostningerne. 

Paris-erklæringens arkitekter antager også, at der eksisterer et partnerskab
mellem givere og modtagere af bistanden. I den nyeste bistands-jargon 
er ordene ‘donor’ og ‘modtager’ derfor erstattet med fællesbetegnelsen 
‘udviklingspartnerne’. Det signalerer, at partnerne har en fælles interesse 
i at eff ektivisere bistanden, så der kan skabes mere ‘udvikling’. 

Virkelighedens bistand: interesser, (mis)information og for-
skellige incitamenter

Desværre holder ideen om partnerskab generelt ikke i virkelighedens 
verden. For at forstå tilpasning og harmonisering i virkelighedens verden 
er det et realistisk udgangspunkt, at giver og modtager kan have meget 
forskellige interesser med hensyn til udviklingsprioriteter, strategier og interesser med hensyn til udviklingsprioriteter, strategier og interesser
forvaltning. Donorerne har ofte egne kæpheste, som de gerne vil ‘hjælpe’ 
modtagerne med at ride. Denne hjælp kan – især hvis fl ere donorer er enige 
– være svær at skelne fra en slags nykolonialisme, som skubber modtager-
nes egne prioriteter og udviklingstiltag til side. I grelle tilfælde kan der 
være tale om et direkte tab af selvstændighed til magtfulde donorer, eller 
– ligeså problematisk – at et land styres af en lille sammenspist elite, som 
ikke har nogen interesse i at formulere eller udvikle alternative politik-
ker og derfor lever (ofte godt) med, at donorerne er kraftigt involveret i 
politikformulering og implementering (de Renzio og Hanlon 2007, 9). 
Derfor er der somme tider stor afstand mellem, hvad parterne siger om 
harmonisering og tilpasning – og hvad de rent faktisk gør. 

Dertil kommer, at donorindfl ydelse på, hvad der skrives på papir – i poli-
tikdokumenter, anbefalinger og planer – ofte er meget større end på, hvad 
modtagerne faktisk implementerer. Derfor prøver begge parter sommetider 
at misinformere hinanden om egne prioriteter, hensigter og aktiviteter 
for at skjule interessekonfl ikter. Information bliver brugt strategisk. Det 
fremmer ikke ejerskab, og det øger transaktionsomkostningerne.

Endelig har de politikere og embedsmænd, som ideelt set skulle søge 
at gøre bistanden mere eff ektiv, ofte ikke nogen særlig stor motivation 
og tilskyndelse til at arbejde for øget harmonisering af donorbistand 
og bedre tilpasning af bistanden til modtagerens forhold. Med andre 
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n ord: incitamenterne til at fremme Paris-erklæringens dagsorden på både incitamenterne til at fremme Paris-erklæringens dagsorden på både incitamenterne
modtager- og giverside er somme tider svage.

Interesser, information og incitamenter er nyttige begreber til at analy-
sere erfaringer med eff ektivisering af bistanden. Det viser erfaringerne 
fra SWAp (defi neret senere) for sundhedssektoren i Bangladesh. Denne 
SWAp er verdens længstvarende forsøg på tilpasning og harmonisering. 
Dens aner går tilbage til 1975, hele 30 år før Paris-erklæringen blev 
vedtaget. Erfaringerne er udførligt beskrevet af White (2007), som det 
følgende er taget fra. 

Interessekonfl ikter i verdens ældste SWAp

SWAp – Sector Wide Approaches – nyder voksende popularitet (Forster 
et al. 2000). Bistandsformen er mindre ambitiøs end budgetstøtte,3 da 
den ‘kun’ fokuserer på én sektor (og sommetider kun dele af den) og ikke 
dækker alle regeringens aktiviteter. En SWAp er i princippet kendetegnet 
ved at:

Basere sig på regeringens egen sektorpolitik
Være forberedt gennem dialog, der skal sikre, at vigtige aktører får 
ejerskab til politikken
Etablere et sektorprogram, der harmoniserer og tilpasser bistanden 
fra alle større donorer 
Kanalisere pengene fra donorerne gennem regeringssystemet 

I Bangladesh er optakten til SWAp i sundhedssektoren vigtig at kende. 
Da landet blev uafhængigt i 1971, havde det både verdens højeste fødsels-
rate og den største befolkningstæthed. Derfor har befolkningsspørgsmål 
altid haft en høj prioritet blandt skiftende regeringer og deres (ligeledes 
skiftende) donorer. 

Begge parter prøvede fra begyndelsen at tilpasse og koordinere bistanden 
til regeringens politikker for sundhedssektoren. Men lige siden 1975, 
da det første større donorstøttede befolkningsprojekt startede, var der 
interessekonfl ikter mellem ‘partnerne’. Verdensbanken ledte en gruppe 
donorer (Australien, Canada, Tyskland, Norge, Sverige og Storbritan-
nien), som insisterede på, at familieplanlægningsaktiviteter, for at blive 
tilstrækkeligt eff ektive, skulle implementeres gennem et vertikalt projekt 
adskilt fra den almindelige sundhedstjeneste.

Regeringen støttede denne idé om et selvstændigt vertikalt familieplanlæg-
ningsprojekt, som de syv donorer derefter samfi nansierede. Andre donorer 
holdt sig uden for arrangementet, enten fordi de var uenige i strategien 
(USAID), eller fordi de kun accepterede sig selv som leder af donorerne 
(UNFPA). Ti år senere var der optræk til at inkludere moder-barn-akti-

•
•

•

•
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dviteter i den koordinerede støtte til familieplanlægningen, men UNICEF 
var bange for at miste sit ‘brand’, hvis det indgik i et samarbejde under 
Verdensbankens ledelse. UNICEF (hvis raison d’ être er mødre og børn) raison d’ être er mødre og børn) raison d’ être
besluttede sig derfor til at fortsætte med at støtte regeringen direkte. 

Det samfi nansierede projekt bestod af 66 forskellige sub-komponenter, der 
alle blev administreret som separate projekter af regeringen. Dertil kom 
60 andre projekter i sundhedssektoren, som andre donorer støttede uden 
for dette arrangement. Hvert projekt havde sin egen manager, regnskab, 
revisionsrapport og så videre – og de enkelte donorer brugte ofte deres 
egne inspektions- og evalueringshold. Det udhulede sundhedsministe-
riets kapacitet til selv at køre projekterne og til at afsætte tid og folk til 
at styre og udvikle sundhedssektoren. Transaktionsomkostningerne var 
store for alle parter.

I slutningen af 1995 startede forberedelsen til en SWAp for sundhedssek-
toren kaldet Health and Population Sector Program (HPSP), der skulle 
løbe frem til 2005. Planlægningen skete med stor deltagelse fra de vigtigste 
bengalske aktører i samspil med donorer og ngo’er. I virkeligheden var 
rammerne sat af Verdensbanken i World Development Report om sundhed World Development Report om sundhed World Development Report
fra 1993. Dens hovedidé er at sætte primær sundhedstjeneste i centrum 
og at fokusere på de mest belastende sygdomme, der samtidigt kan redu-
ceres på en omkostningseff ektiv måde (se nedenfor). Beslutningen om, 
at dette også skulle være programmets omdrejningspunkter, blev taget 
på Consultative Group Meeting i Paris – ikke i Bangladesh. Men inden 
for disse retningslinier havde de forskellige aktører gode muligheder for 
at påvirke programmets indhold – faktisk var de så store, at ingen, heller 
ikke donorerne, var tilfredse. 

Med HPSP kom en anden dramatisk politikændring. Nu skulle familieplan-
lægning integreres i den almindelige sundhedstjeneste igen. Synspunktet blev 
fremført med styrke af Verdensbanken, som 20 år tidligere havde insisteret 
på og vundet gehør for det modsatte. Én af grundene til, at harmonisering 
og tilpasning er så vanskelig at opnå i praksis er, at donorparadigmer for 
udvikling ændres over tid eller – snarere – ændres hele tiden. 

Selv om beslutningen om integration blev taget af en komité af højtstå-
ende medlemmer af regeringen, som derfor tilsyneladende bakkede op 
om den nye tilgang (de ‘ejede’ den), så måtte integrationstanken alligevel 
opgives efter nogle år. For 20 års adskillelse af familieplanlægning fra 
den almindelige sundhedstjeneste – og udstrakt brug af projektorienteret 
bistand – skaber sine egne (sær)interesser. Det medførte, at lokale interes-
sekonfl ikter politiserede forsøget på at integrere familieplanlægningen, 
som til sidst gjorde det umuligt at gennemføre den i praksis. Det viser, 
at det ikke kun er ejerskab til et program eller en politik i toppen af 
modtagersystemet, der er vigtigt. Modstand – eller manglende forståelse 
for, hvordan mellemledere og sundhedspersonale længere nede i sund-
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n hedssystemet opfatter et initiativ – kan være lige så vigtig. I Bangladesh 
blev denne utilfredshed nemlig til politisk sprængstof mellem regering 
og opposition i deres indbyrdes magtkampe (se nedenfor).

Nu skulle man tro, at 40 års erfaringer med donor-modtager-samarbejde i 
sundhedssektoren havde lært de forskellige aktører noget om, hvor vigtigt 
ejerskab faktisk er for et programs succes. Og om hvor svært det er at 
sikre et sådant ejerskab. 

Men det ser ikke ud til at være tilfældet i Bangladesh. Designet af HPSP-
programmets efterfølger for perioden 2005 til 2010 er således lavet af 
eksterne konsulenter hyret af regeringen for japanske penge. I forhold til 
tidligere praksis, hvor regeringen selv var kraftigt involveret i udform-
ningen af sådanne programmer, er det et klart tilbageskridt. Det førte 
blandt andet til den absurde situation, at da bangladeshi embedsmænd 
blev bedt om at deltage i en vurdering af en strategi for det nye program, 
nægtede de at gøre det med henvisning til, at de ikke kunne diskutere et 
dokument, de ikke engang havde set. 

Marginaliseringen af regeringen skyldes ikke nødvendigvis donorernes 
onde vilje, selv om de siden strukturtilpasningsprogrammernes indførelse 
har haft få skrupler over at søge at påvirke modtagernes udviklingspolitik-
ker. Regeringens manglende rolle i udformningen af dens egne politikker 
skyldes også, at dens kapacitet til at gøre det faktisk er faldet betydeligt 
i de sidste 30 år. I 1970erne, for eksempel, udformede Bangladesh en 
banebrydende medicinpolitik, der både styrkede den lokale medicinin-
dustri, og gav de fattige bedre adgang til billig medicin, trods modstand 
fra USA og Verdensbanken.

Disse erfaringer viser, at interessekonfl ikter ikke alene påvirker forholdet 
mellem donorerne og modtageren af bistand, men også samarbejdsrela-
tionerne mellem donorerne. Bistandens transaktionsomkostninger stiger 
som resultat af begge typer konfl ikter. Interne konfl ikter mellem politiske 
aktører på modtagersiden har også indfl ydelse på, hvor solidt en regering 
i realiteten ejer formelt vedtaget politik. 

Manglende information

Information – relevant, korrekt og troværdig – er hjerteblodet i ethvert 
forsøg på at harmonisere og tilpasse bistand. Manglende eller forkert 
information kan let skabe problemer, som hverken fremmer ejerskab 
eller mindsker transaktionsomkostningerne. To eksempler fra sundheds-
sektoren i Bangladesh illustrerer dette.

HPSP-programmet i Bangladesh, 1995-2005, byggede – ud over på en 
integration af familieplanlægning i den almindelige sundhedstjeneste (der 
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dsom nævnt slog fejl) – også på at eff ektivisere sundhedssystemet ved at 
prioritere en pakke til billig behandling af de mest udbredte sygdomme.4 

Donorerne kunne så harmonisere deres støtte omkring en sådan pakke. 
Samtidig kunne støtten tilpasses regeringens egne prioriteter. Resultatet 
ville være en forbedring af både transaktionsomkostninger og ejerskab.

Denne gode idé kuldsejlede delvist, blandt andet på grund af manglende 
informationer. En eff ektiv prioritering af sundhedssystemets ydelser kræver 
nemlig statistik for de almindeligste sygdommes hyppigheder og data for, 
hvad det koster at behandle dem. Sådanne informationer var ikke til at 
få (og der blev heller ikke gjort forsøg på at skaff e dem). I stedet blev der 
nedsat en lang række arbejdsgrupper for at tage fat på prioriteringerne. 
De opstillede lange lister af ønsker, som ikke kunne opfyldes uden at 
sprænge budgetrammerne. Uden pålidelige data kunne der ikke prioriteres 
objektivt og rationelt. Dermed smuldrede enigheden om at koordinere 
sundhedssystemets serviceydelser. Donorerne – og regeringen – endte 
derfor med at støtte ydelser, de alligevel anså for vigtige ud fra deres egne 
interesser og ekspertiser. Alligevel skete der et vist skift fra behandling af 
sygdomme til forebyggelse af dem, men slutresultatet af den manglende 
information var dog mindre eff ektiv bistand til et mindre eff ektivt sund-
hedssystem, end bedre information ville have gjort mulig.

Det andet eksempel handler også om manglende information, men især 
om de komplikationer, der opstår, når mange donorer prøver at koordi-
nere og tilpasse indsatserne. HPSP betød således, at 126 donorprojekter 
blev erklæret offi  cielt ikke-eksisterende fra 1998. Mange af dem fortsatte 
dog, selv om HPSP ændrede rammerne for deres eksistens. Én af disse 
ændringer var, at programmet og de tilhørende projekter blev underkastet 
et fælles ‘annual performance review’ (APR). 

I princippet er APR en rigtig god idé. Et fælles review kan holde donorerne 
ude af den daglige administration af programmet, så regeringen selv kan 
tage ejerskab for det. I praksis var det noget anderledes. Der er mindst 
50 donorrepræsentanter på review-holdene, fordi så mange aktører er 
involveret i HPSP. Måske kunne det forsvares med, at det er nødvendigt 
for at få harmonisering og tilpasning til at køre. Men donorerne havde 
andre motiver for at insistere på at være med i APR. De bruger det i 
stigende grad til at få oplysninger om, hvad der sker i HPSP. 

Regeringen selv, og sundhedsministeriet i særdeleshed, bruger ikke APR-
rapporterne. Det skyldes både kapacitetsproblemer i ministeriet, men også 
at ansvaret for APR ligger i en enhed, der er placeret i Verdensbanken 
og derfor ikke betragtes som (og heller ikke er) en del af modtagerens 
forvaltning. Dertil kommer, at regeringen siden 2003 har etableret sit 
eget monitoreringssystem for HPSP, som det lægger vægt på.

Endelig kan der rejses berettiget tvivl om troværdigheden af de indsam-
lede informationer (der eksisterer ikke et fælles informationssystem for 
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n sundhedssektoren, blandt andet fordi forsøget på at integrere sundheds-
tjenesten med familieplanlægningen slog fejl). For trods regeringens og 
donorernes parallelle forsøg på opfølgning er kvaliteten af de indsamlede 
informationer tvivlsom. Da HPSP søger at koordinere indsatsen fra mange 
donorer, og da programmet indeholder mange delkomponenter, er der 
kun begrænset tid til at gå i dybden. Reviewholdets kalender viste, at det 
kun brugte 10-15 minutter på at tale med de ansvarlige for de enkelte 
komponenter. Disse havde også nogle gange svært ved bare at få plads i 
mødelokalerne, fordi reviewholdene var så store! 

Men den allervigtigste grund til, at de indsamlede informationer ikke blev 
brugt af donorerne var, at de var temmelig irrelevante for beslutnings-
processerne. Beslutninger blev nemlig truff et på basis af andre kriterier 
– især om regeringen fulgte bestemte overordnede sundhedspolitikker. 
Donorerne lagde mindre vægt på, hvorvidt disse politikker faktisk blev 
gennemført. Og det er netop hvad SWAp-tilgangen nu bliver kritiseret 
for: Den kan fj erne opmærksomheden fra, hvad der rent faktisk sker i 
klinikkerne og på hospitalerne, og hvad det betyder for forebyggelse og 
behandling af sygdom, især blandt fattige og marginaliserede grupper 
(se Finn Schleimanns artikel i dette nummer). Hvis ikke harmonisering 
og ejerskab fører til bedre resultater for landets beboere, kan det hele jo 
være lige meget.5

Eksemplerne viser, at mangel på informationer – og viden som ikke deles, 
eller som parterne ikke stoler på – både bidrager til at reducere ejerskab 
og til at øge transaktionsomkostningerne. Bedre og mere troværdig 
information er derfor central for at gøre Paris-erklæringens visioner til 
virkelighed.

Incitamenter 

Ud over interessemodsætninger og (manglende eller utroværdige) informa-
tioner kan utilstrækkelige incitamenter også forhindre, at målsætningerne 
i Paris-erklæringen nås. Det er nemlig langt fra givet, at donorer og mod-
tagere, de enkelte organisationer på giver- og modtagerside og individuelle 
nøglepersoner har tilstrækkeligt stærke incitamenter til at arbejde på at 
gøre disse målsætninger til virkelighed. Her følger eksempler fra hvert af 
de tre niveauer – igen taget fra sundhedssektoren i Bangladesh.

På systemniveau – i relationerne mellem donorer og modtagere – har lan-
dets afhængighed af bistand betydet, at sundhedsministeriet fokuserede 
mere på at tiltrække bistand end på at formulere egne politikker og på at 
bruge pengene eff ektivt. Det er ikke svært at forstå. I en bistandsafhængig 
verden er en god politik, som donorerne ikke vil støtte, ofte langt mindre 
interessant end en halvgod politik (set med modtagerens øjne), som do-
norerne støtter. Omvendt har det vist sig at være overordentligt svært for 
donorerne at acceptere at give bistand efter Paris-erklæringens principper, 
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dhvis de betragter modtagerpolitikkerne som dårlige, eller hvis der efter 
donorernes opfattelse mangler kapacitet til at gennemføre dem. 

På organisationsniveau er incitamenterne for at reducere transaktions-
omkostningerne og tage større ejerskab også sommetider utilstrækkelige. 
Det skyldes blandt andet, at bistanden – ud over at gøre det muligt at 
gennemføre aktiviteter, som ellers ikke kunne realiseres – også kan skabe 
konfl ikter mellem ministerier.

 I Bangladesh betød etableringen af HPSP i 1995 således, at Planlæg-
ningsministeriet mistede indfl ydelse. Det skulle ikke længere godkende 
donorstøttede projekter, som det plejede at gøre, af den simple grund 
at sådanne projekter i princippet skulle afsluttes. (I praksis var der dog 
donorer, der gerne ville fortsætte med at støtte sundhedsprojekter. De 
fandt en god allieret i Planlægningsministeriet. Mange donorstøttede 
projekter overlevede derfor.)

Omvendt blev det ministerium, som er ansvarligt for statens personale, 
tildelt en nøglerolle i det nye program, fordi HPSP byggede på integrering 
af familieplanlægning og sundhedstjenesten. Det betød nemlig, at mini-
steriet skulle sørge for, at personale fra de to separate tjenester blev fl yttet 
sammen i én organisation med samme personaleregler og indordnet i ét 
hierarki med en klar bureaukratisk hakkeorden. Men ministeriet blev ikke 
taget i ed, da HPSP blev forberedt, og involverede sig derfor ikke aktivt i 
sammenlægningsprocessen, som det ikke følte noget ejerskab for.

Denne boykot var dog kun en del af dødsstødet mod integrationen. Det 
afgørende slag kom, da der gik partipolitik i sagen. Beslutningen om in-
tegration blev taget af den daværende regering, men den viste sig at være 
upopulær i ovennævnte ministerier, og blev også aktivt modarbejdet af 
en lille magtfuld gruppe familieplanlæggere. Oppositionen brugte util-
fredsheden til at profi lere sig på. Den fi k oven i købet økonomisk støtte 
i valgkampen fra gruppen af familieplanlæggere. Og da oppositionen 
vandt valget i 2001, var integrationsbeslutningen død. Der gik nogle år, 
før Verdensbanken og donorkonsortiet bag HPSP accepterede dette ud-
slag af politikskift som følge af den demokratiske proces. Det forværrede 
forholdet til den nye regering i et stykke tid. Både den fortsatte accept 
af donorstøttede projekter og regeringens drastiske politikskifte bidrog 
selvfølgeligt til at besværliggøre donorharmonisering og -tilpasning.

På individniveau er der også incitamentsproblemer. Selv om en donor eller 
en regering erklærer sin støtte til donorharmonisering og tilpasning, er 
det langt fra givet, at bureaukraterne i de respektive organisationer har 
tilstrækkelige incitamenter til at arbejde på, at det sker. I Bangladesh 
bevirker regeringens incitamentsstruktur, at det er attraktivt at blive 
ansat på et projekt. Her er der bedre muligheder for at få løntillæg, fryn-
segoder (især transport) og udlandsrejser. Modstanden mod integrering 
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n af sundhedstjenesten og familieplanlægningen skyldes også, at nogle 
højtplacerede embedsmænd ville miste de (korruptions)fordele, det er at 
være chef for mange ansatte. 

På donorsiden var der også incitamentsproblemer. Selv efter 30 års forsøg 
på at harmonere og tilpasse bistanden til sundhedssektoren fortsætter 
mange donoransatte med at forsøge at blande sig i den daglige forvaltning. 
Hvad er årsagen til det? Howard White (2007) mener, at det skyldes, at de 
donoransatte ellers ikke ville have meget at lave. Der er ikke arbejde nok 
i at deltage i månedlige programmøder og analysere kvartalsvise revisor-
rapporter. De donoransatte blander sig for at retfærdiggøre deres jobs, er 
hans vurdering. Dertil kommer, at det er svært for mange donoransatte, 
som har gjort en karriere ud af at være med til at designe og gennemføre 
projekter, nu at skulle stå på sidelinjen og overlade ansvaret og arbejdet 
til modtageren. Det er lidt af et kulturchok.

Endelig skal det for egen regning tilføjes, at det stadigvæk nok er mere 
karrierefremmende for en ansat i et bistandsorgan at kunne rapportere, 
at han/hun har været med til at sætte et dansk/fransk/spansk fi ngeraftryk 
på en bestemt beslutning, end at han/hun har bidraget til at sænke trans-
aktionsomkostningerne og øget det lokale ejerskab, og derfor har gjort 
sig selv en smule mere undværlig (se artiklen af Lars Engberg-Pedersen i 
dette nummer). Når det kommer til stykket, er donorernes fi ngeraftryk 
på diverse dokumenter lettere at måle end ændringer i transaktionsom-
kostninger og ejerskab.

Konklusioner 

Eksemplet fra Bangladesh fokuserer på sundhedssektoren. Lignende 
eksempler kan hentes fra andre sektorer og lande (se for eksempel 
van Donge 2007). 
For pessimisten viser eksemplet, hvor svært det bliver i praksis at 
gennemføre Paris-erklæringens visioner om eff ektiv bistand. Der er 
langt fra drøm til virkelighed. For optimisten viser eksemplet, at der 
er store udfordringer at overvinde, men at der trods alt – i et 30-års 
perspektiv - er sket nogle fremskridt i donorharmonisering og tilpas-
ning i Bangladesh. 
Analyserne i denne artikel leder også frem til fi re mere specifi kke 
konklusioner:
Paris-erklæringen er meget ambitiøs. Det betyder, at visionerne ikke 
er særligt nyttige i det konkrete arbejde med at forbedre bistandens 
eff ektivitet. Afstanden mellem drøm og virkelighed er for stor.
Antagelsen om partnerskab mellem givere og modtagere af bistand i 
Paris-erklæringen er forkert. Både analyser og det praktiske arbejde 
med at gøre bistanden mere eff ektiv ville vinde ved at bruge mere rea-
listiske antagelser: At giver og modtager ofte har forskellige (legitime) 

•

•

•

•

•



43

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
Pa

ri
s-

er
kl

æ
ri

ng
en

: 
fr

a 
d

rø
m

 ti
l v

ir
ke

lig
he

dinteresser; at informationer om parternes interesser, hensigter og faktiske 
præstationer [performance] ofte er mangelfulde; og at incitamenterne 
til at harmonisere og tilpasse ofte ikke er stærke. Et sådant udgangs-
punkt ville sprøjte noget mere virkelighed ind i arbejdet.
Det lyder snusfornuftigt, at harmoniseret bistand er mere eff ektiv 
end ukoordineret støtte, og at støtte til aktiviteter, som modtageren 
ejer, også bidrager til mere eff ektiv bistand, end hvis modtageren var 
ligeglad eller ligefrem modstander af sådanne aktiviteter. Men det er 
langt fra sikkert, at eff ektiv bistand også fører til bedre resultater i 
form af fattigdomsreduktion, bedre serviceydelser etc. Det afhænger 
jo af, hvilke konkrete politikker der ejes (mange er skeptiske over for 
de nuværende donorstøttede udviklingspolitikker). Det afhænger 
også af, hvem der reelt ejer dem (eliter med ringe politisk legitimitet? 
Stærke etniske eller økonomiske lobbygrupper? Demokratisk valgte 
regeringer, hvis politikker kan skifte betydeligt fra valg til valg?) (se 
også artiklen af Knud Vilby i dette nummer). 
Forsøg på at fremme harmonisering og øge ejerskab stiller derfor både 
modtagere og givere af bistand over for en række store dilemmaer: 

Hvordan skal donorerne forholde sig til, at demokratisk valgte re-
geringer har en legitim ret til at skifte politik – også selv om skiftet 
er i modstrid med donorønsker og skaber ravage i bestræbelserne 
på at harmonisere og tilpasse?
Er en modtagers mangel på kapacitet til at formulere relevante 
politikker – og til at gennemføre dem – en legitim grund til, at 
donorerne forsøger at gennemtrumfe egne tiltag? 
Hvor store risici bør donorerne løbe med hensyn til budgetstøtte 
– i form af mindre eff ektiv bistand på kort sigt – for at opnå bedre 
harmonisering og ejerskab på længere sigt?
Harmonisering og ejerskab kræver, i virkelighedens verden, kompro-
misser fra begge parter, men hvordan afgøres (og af hvem), hvornår 
snusfornuftige donortiltag kammer over i nykolonialisme?

Ole Winckler Andersen er chef for Danidas Evalueringskontor
Ole Th erkildsen er seniorforsker på DIIS

Noter

1 Denne artikel er stærkt inspireret af Andersen og Th erkildsen (2007).
2 Disse betragtninger gælder ikke for bistand, der ydes af rent økonomiske eller 
politiske årsager – altså uden vægt på dens bidrag til udvikling og fattigdoms-
bekæmpelse. Der er tegn på, at den form for bistand er på vej tilbage som følge 
af kampen mod terrorisme og om energi.
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n 3 Budgetstøtte er i princippet den mest eff ektive bistandsform. Her overføres bi-
stand simpelthen til modtagerens statskasse, og bidrager dermed til fi nansiering 
af alle aktiviteter, der er inkluderet i statsbudgettet. Bistandspengene forvaltes 
på samme måde som landets egne midler. Det øger i princippet ejerskab og 
mindsker transaktionsomkostninger. I praksis er der betydelige problemer (se 
også Hertz og Buch-Hansen 2007).
4 Ideen til den såkaldte “Th e Essential Services Package” var hentet i den før 
omtalte World Development Report. World Development Report. World Development Report Der skulle lægges mere vægt på forebyggelse 
og mindre vægt på dyre kurative behandlingsformer.
5 Hertz og Buch-Hansen (2007) retter en tilsvarende kritik af generel budget-
støtte.
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Solen var ved at gå ned over Nigerfl odens vestlige bred. Dagens talrige 
møder med ikke mindst høje, men også enkelte lave i Mopti og omegn 
var blevet gennemført nogenlunde efter planen. Nu sad vi fi re konsulenter 
og skuede ud over fl oden. Freden afslørede intet om det leben, der hele 
dagen havde karakteriseret Moptis havn, hvor pramme og udhulede træ-
stammer glider rundt mellem hinanden. Det begyndende mørke lagde 
også en dæmper på det farveorgie, som ikke mindst kvindernes klæder 
havde skabt i løbet af dagen i mylderet om havnen.

Vi koncentrerede os i første omgang om den vidunderligt kolde øl, som 
en venlig sjæl havde bragt os. Ellers var talelysten foreløbig overskuelig 
i den lille gruppe af sammenbragte globetrottere. Vi havde i efteråret 
2006 fået til opgave at formulere et danskfi nansieret program til støtte 
for landbrugssektoren i Mali, og forskellige politiske kompromiser havde 
ført os til Mopti-regionen.

Den nedgående sol gav åbenbart lederen af vores lille hold inspiration 
til at begynde en gennemgang af de danske politikker, strategier, 
principper og prioriteringer, som vi skulle huske at tage højde for i 
udformningen af støtten til Malis landbrugsudvikling. I hvert fald 
kastede han sig ud i en del overvejelser om, hvorvidt vores rapport 
skulle indeholde et afsnit om støtte til indfødte folk. Godt nok er der 
ikke rigtigt nogle af den slags i Mopti-regionen, men han fornam et 
politisk pres for på én eller anden måde at inddrage tuaregerne, der 
lever længere mod nord.

Dernæst gik vi over til at diskutere de forskellige tekniske retningslinier, 
som sektorprogrammet skulle overholde. Samtidig var det oplagt, at vi 
så vidt muligt skulle basere os på Malis politikker, regler og procedurer. 
Nogle af disse var ikke så veludviklede, som man kunne ønske, og andre 
gik ikke helt i den samme retning som de danske retningslinier. Endelig 
var vi ved at danne os et overblik over antallet af donorer i landbrugs-
sektoren såvel nationalt som i Mopti-regionen, for programmet skulle af 
gode grunde harmoniseres med de eksisterende aktiviteter. Alene i Mopti-

Dansk indenrigspolitik, 
Paris-erklæringen og 
udvikling – en harmonisk 
relation?

Lars Engberg-Pedersen



46

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
La

rs
 E

ng
b

er
g

-P
ed

er
se

n regionen var der fl ere end en snes væsentlige projekter og programmer i 
landbrugssektoren.

Det var ikke entydigt, at Niger-fl odens fred ville forplante sig til vore 
hoveder den aften. Én af de udhulede stammer gled forbi og dens fører 
spurgte, om vi ikke ville sejles tilbage til hotellet – helst for 20 kr., men 
2 kr. var også ok. Vi slog til.

I denne artikel forsøger jeg at demonstrere vanskelighederne ved at 
forene 1) et stort antal danske målsætninger og strategier, 2) konkret 
udviklingsbistand og 3) en harmoniseringsdagsorden. Argumentet er, 
at Danmark må nedbringe antallet af målsætninger og strategier for at 
kunne levere eff ektiv bistand og for at kunne leve op til Paris-erklæringen. 
Argumentet er imidlertid også, at dette ikke er særligt sandsynligt, da 
de mange målsætninger og strategier er resultatet af indenrigspolitiske 
processer, som det kræver meget mod at gå op imod, fordi de er med til 
at sikre den danske opbakning bag bistanden.

Artiklen gennemgår først de forskellige politikker og retningslinier, der 
styrer dansk udviklingsbistand. Derefter diskuterer jeg en række årsager 
til de mange målsætninger i bistanden.

Politikker, strategier, principper og prioriteringer

Inden vores afrejse til Mali konsulterede vi selvfølgelig Danidas hjemme-
side, http://amg.um.dk/en, hvor der fi ndes en udmærket oversigt over de 
politikker og retningslinier, der skal styre dansk udviklingsbistand. Her 
sondres der mellem de overordnede politikker, politikker og strategier, 
ledelsesredskaber og tekniske retningslinier. Ledelsesredskaberne drejer 
sig hovedsageligt om Udenrigsministeriets og ambassadernes arbejde, og 
de var derfor ikke relevante for os. De tre andre kategorier var derimod. 
Vi tog dem én ad gangen.

Overordnede politikker

Af disse er der dels Partnerskab 2000, der som et grundlæggende do-
kument udstikker rammerne for dansk bistand, dels regeringens årlige 
såkaldte prioriteter. Partnerskab 2000 har fattigdomsbekæmpelse som 
sin overordnede målsætning. Den skal opnås gennem bæredygtige udvik-
lingsprocesser og økonomisk vækst, der kommer de fattige til gode.

Centralt i dokumentet er også partnerskabstilgangen, hvor tanken er, at 
Danmark skal indgå i dialog med forskellige institutioner og grupper 
i modtagerlandene og så støtte dem, hvis arbejde tilgodeser de fattige. 
Dokumentet lægger vægt på de gensidige forpligtelser i partnerskabet, 
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fl eksibelt samarbejde tilpasset modtagernes særlige vilkår. Pudsigt nok 
står der intet om begrebet ejerskab, der nu har stor betydning inden for 
udviklingsbistand og som baserer sig på det argument, at udviklingsproces-
ser ikke kan skabes udefra, men nødvendigvis må drives frem af dem, der 
har behov for dem. Dette argument, der står centralt i Paris-erklæringen, 
er typisk hovedbegrundelsen for at benytte en partnerskabstilgang.

Videre stadfæster Partnerskab 2000 tre tværgående hensyn, som skal sætte 
deres præg på al dansk bistand. Det drejer sig om kvinders og mænds lige 
deltagelse i udviklingen, hensyn til miljøet og fremme af demokrati og 
menneskerettigheder. De tværgående hensyn opfattes dels som væsentlige 
udviklingspolitiske målsætninger i sig selv, dels som centrale elementer i 
fattigdomsbekæmpelsen. Arbejdet for at nå den overordnede målsætning 
om at reducere fattigdommen skal således i høj grad farves af hensynene 
til ligestilling, miljø samt demokrati og menneskerettigheder.

Derudover peger dokumentet på fi re prioriterede temaer, som dansk prioriterede temaer, som dansk prioriterede temaer
udviklingsbistand særligt skal fokusere på. Hvordan disse temaer adskil-
ler sig fra de tværgående hensyn, fremgår ikke klart, men dokumentets 
organisering antyder, at de ikke er helt så væsentlige som hensynene. 
Temaerne omfatter globalisering og international integration, forebyg-
gelse af voldelige konfl ikter, børn og unge og endelig hiv/aids. For hvert 
af disse temaer og for hvert af de tre tværgående hensyn identifi cerer 
Partnerskab 2000 mellem 6 og 13 specifi kke aktiviteter, som skal igang-
sættes eller forstærkes.

Fra 2003 og fremefter har regeringen årligt fremlagt sit bud på nye prio-
riteter for dansk udviklingsbistand for de efterfølgende fem år. Inden da 
udgav regeringen i 2002 en redegørelse for sin gennemgang af udviklings- 
og miljøsamarbejdet i udviklingslandene og i 2003 et dokument om 
Danmarks internationale indsats. Sidstnævnte sætter udviklingsbistanden 
ind i en ny sammenhæng.

I Danmarks internationale indsats fra 2003 placeres udviklings bistand-Danmarks internationale indsats fra 2003 placeres udviklings bistand-Danmarks internationale indsats
en således utvetydigt under udenrigspolitikken: “Det er afgørende for 
gennemslagskraften af den internationale indsats, at alle de udenrigs-
politiske instrumenter sammentænkes, og at ressourcerne fokuseres på 
de højest prioriterede områder. […] Regeringen vil tage et opgør med 
kassetænkningen på det internationale område og tilpasse den danske 
internationale indsats i lyset af de markante ændringer i det internationale 
samfund.” (s. 4) Det gøres gennem et fokus på fi re bærende temaer for 
den internationale indsats:

Europæisk udvikling, miljø og demokrati,
International stabilitet, demokratisering, fl ygtninge og kampen mod 
terror,

•
•



48

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
La

rs
 E

ng
b

er
g

-P
ed

er
se

n Social og økonomisk udvikling og
Globalt miljø.

Målsætningen om fattigdomsbekæmpelse fi ndes i temaet om social og 
økonomisk udvikling og er nu sideordnet, hvis ikke underordnet, andre 
målsætninger.

En oversigt over regeringens årlige bud på udviklingspolitiske prioriteter følger udviklingspolitiske prioriteter følger udviklingspolitiske prioriteter
i Tabel 1. Oversigten er behæftet med visse metodiske vanskeligheder. For 
det første er der ikke en klar skillelinie mellem venstre kolonnes forskellige 
temaer, som dokumenterne identifi cerer som prioriteter. Nogle ligger tæt 
op ad hinanden (f.eks. social og økonomisk udvikling og fremme af FNs 
2015-mål), mens andre er af forskellig karakter (f.eks. er der temaer om 
såvel form som indhold af bistanden). For det andet er stort set samtlige 
temaer nævnt alle årene, men nogle trækkes mere frem end andre de 
enkelte år. Oversigten afspejler således en fortolkning af dokumenterne, 
der især i 2004 og 2005 er mindre klare i prioriteringerne.

•
•

Temaer
Regeringens prioriteter

2003 2004 2005 2006 2007

Menneskerettigheder, demokratisering 
og god regeringsførelse x x x x x

Stabilitet, sikkerhed og kampen mod 
terrorisme x x x x x

Flygtninge, nødhjælp og nærområder x x x x x

Miljø x x x x x

Social og økonomisk udvikling x x x x

Bedre bistand – fokusering og 
eff ektivisering x x x x x

Fokus på Afrika x x

Det arabiske initiativ x x

Hiv/aids x x

Den private sektor x

Fremme af FNs 2015-mål x

Klima x x

Kvinders rolle i udvikling x x

Migration x

Tabel 1.  Oversigt over regeringens årlige bud på udviklingspolitiske 
prioriteter
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kombinerer dokumenterne en høj grad af kontinuitet med visse årlige 
nyorienteringer. Mange temaer er sikre gengangere fra år til år. Bortset fra 
en enkelt interessant afvigelse i 2007 gælder det, at de seks første temaer 
i tabellen prioriteres højt og konsekvent. Denne del af dokumenterne er 
i god overensstemmelse med det udenrigspolitiske rammedokument fra 
2003. Dog står der i 2007-dokumentet ikke meget om social og økonomisk 
udvikling, som tidligere har været synonymt med Partnerskab 2000s fokus 
på fattigdomsbekæmpelse. Om dette er udtryk for en grundlæggende 
nyorientering af udviklingspolitikken, fremgår ikke.

Tabellens otte nederste temaer optræder med større eller mindre vægt 
de enkelte år. De optræder således som nye eller særskilte prioriteter. I 
dokumenterne fra 2006 og 2007 udstikkes hvert år tre særlige prioriteter 
(god regeringsførelse; kvinder; og hiv/aids i 2006 og klima, energi og 
miljø; migration og udvikling; og stabilitet og demokrati i 2007). Nogle 
af disse hænger tæt sammen med de seks næsten sikre gengangere, men 
får her en ny vinkling.

For det andet viser oversigten, at regeringen opererer med en ganske om-
fangsrig mængde af prioriteter. Hierarkiet mellem disse er ikke entydig, 
og de seneste års praksis med at fremhæve tre prioriteter gør ikke nødven-
digvis sagen lettere, da de i hvert fald ikke medfører en nedprioritering af 
de fem-seks gennemgående prioriteter. Et eksempel fra 2007-dokumentet 
demonstrerer problematikken: I et kapitel om ulighedens geografi  og temaer 
lægges der vægt på “Afrika som tyngdepunkt for de udviklingspolitiske 
prioriteter.” (s. 6) Længere nede på samme side hedder det: “At der fokuseres 
på det afrikanske kontinents udfordringer og muligheder betyder ikke, 
at blikket vendes bort fra andre verdensdele og andre regioner.” Det er 
således ikke muligt at fi nde udmeldinger om temaer, der nedprioriteres. 
Tværtimod hedder det typisk hvert år om tidligere særlige prioriteter, at 
de fortsat spiller en meget væsentlig rolle, selv om andre prioriteter nu 
trækkes mere frem. Tabellens 14 mere eller mindre adskilte temaer må 
således alle opfattes som centrale i dansk udviklingspolitik.

For det tredje omtales prioriteterne gennemgående som universelle. Der 
lægges ikke vægt på, at et modtagerlands specifi kke situation skal være 
afgørende for eller påvirke de danske prioriteter i samarbejdet med det 
pågældende land. Det er imidlertid en meget klar pointe i Partnerskab 
2000, at partnerskabstilgangen nødvendiggør et samarbejde, der indret-
tes efter det enkelte lands særlige vilkår. Begrebet partnerskab bruges i 
regeringens udviklingspolitiske prioriteter ikke mindst om et forpligtende 
noget for noget-forhold mellem rige og fattige lande.

For det fj erde kan man konstatere, at regeringens udviklingspolitiske 
prioriteter sidst omtalte Partnerskab 2000 i dokumentet fra 2004. Siden 
da er der ikke blevet refereret til denne strategi, men den fi gurerer stadig 
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n på den nævnte hjemmeside som den overordnede politiske ramme for 
udviklingsbistanden. Det er således heller ikke klart, hvordan priori-
teringen er mellem Partnerskab 2000s tre tværgående hensyn og fi re 
prioriterede temaer og regeringens sammenlagt 14 prioriteter. Samtidig 
synes sammenhængen med det udenrigspolitiske rammedokument, 
Danmarks internationale indsats, fra 2003 at blive svagere. De tre særligt 
fremhævede prioriteter i 2006 er således meget ‘bistandspolitiske’, og selv 
om prioriteterne i 2007 omfatter globale emner som klima, migration og 
stabilitet, behandles disse kun i begrænset omfang i sammenhæng med 
andre politikinstrumenter end det bistandspolitiske. Den kassetænk-
ning, som der blev gjort op med i 2003, synes derfor stadig at præge 
bistandspolitikken.

Politikker og strategier

Som gode konsulenter satte vi os inden afrejsen til Mali først ind i de 
overordnede politikker for dansk udviklingsbistand og undersøgte der-
efter de mere afgrænsede politikker og strategier, som er relevante for 
formuleringen af et landbrugssektorprogram. Vi klikkede derfor ind 
under overskriften Politikker og strategier, hvor der ligger 21 indgange 
til specifi kke emner såvel som bistandsformer (se boks). Ved en nærmere 
gennemgang viste det sig, at en 14-15 af disse indgange indeholdt princip-
per og retningslinier, som vi skulle tage højde for i udviklingen af støtten 
til landbrugssektoren i Mali.

De første fem indgange om modaliteter (bistandsformer), tværgående 
hensyn, prioriterede temaer, landespecifi kke og regionale strategier og 
sektorprogrammer var relativt oplagte, men der viste sig også at være 
væsentlige retningslinier at hente under en række af de øvrige indgange. 
Her er nogle eksempler:

I retningslinierne for indkøb (indgang 8) hedder det: “I forberedelsen af indkøb (indgang 8) hedder det: “I forberedelsen af indkøb
alle program- og projektaftaler skal partnerens eksisterende kapacitet og 
procedurer for indkøb vurderes, og det skal afklares om disse skal styrkes.” 
(s. 4) Af handlingsprogrammet for erhvervsudvikling (indgang 15) fremgår erhvervsudvikling (indgang 15) fremgår erhvervsudvikling
det: “I forbindelse med formuleringen af nye landbrugssektorprogrammer 
vil en stor del af støtten derfor blive orienteret mod den private sektor.” 
(s. 28) I strategien for handel, vækst og udvikling (indgang 14) fi ndes der handel, vækst og udvikling (indgang 14) fi ndes der handel, vækst og udvikling
også en retningslinie for landbrugsstøtte: “Landbrugssektorprogrammer 
vil blive brugt som udgangspunkt til at identifi cere og sætte ind mod de 
faktorer, som begrænser sektorens udvikling – hvad angår de politiske 
rammer for sektoren, adgang til fi nansiering, bedre viden og teknologi 
samt bedre infrastruktur.” (s. 46)

I den danske handlingsplan for klima og udvikling (indgang 9) opstilles klima og udvikling (indgang 9) opstilles klima og udvikling
en række grundlæggende principper, herunder at “identifi cere klima-
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Politikker og strategier

Følgende indgange til emner og bistandsformer fi ndes under 
overskriften ‘Politikker og strategier’ på hjemmesiden http://amg.
um.dk/en. Nogle af indgangene (f.eks. tværgående hensyn og 
prioriterede temaer) dækker over fl ere emner. Alle er styrende 
for den danske udviklingsbistand og skal anvendes, når det er 
relevant.

1. Modaliteter (bistandsformer)

2. Tværgående hensyn

3. Prioriterede temaer

4. Landespecifi kke og regionale strategier

5. Sektorpolitikker og god praksis-papirer

6. Politikker for det multilaterale samarbejde

7. Korruption

8. Indkøb

9. Klima og udvikling

10. Teknisk assistance

11. Civilsamfundet

12. Oprindelige folk

13. Kultur

14. Handel og udvikling

15. Erhvervsudvikling

16. Nødhjælp og humanitær bistand

17. Nærområdeinitiativet

18. Naboskabsprogrammet

19. Seksuel og reproduktiv sundhed

20. Evaluering

21. Minerydning
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n forandringsemner, når sektorprogrammer og -komponenter designes og 
gennemgås. Hovedsektorer er vand, landbrug, sundhed, infrastruktur/
transport, miljø, energi og uddannelse.” (s. 38) I strategien og retningsli-
nierne for kultur og udvikling (indgang 13) præciseres det: “Forberedelsen, kultur og udvikling (indgang 13) præciseres det: “Forberedelsen, kultur og udvikling
implementeringen og evalueringen af sektorprogrammer skal gøre større 
brug af fremadrettede analyser af den kulturelle dimension, når fattig-
domssituationen, kønsaspektet, miljø og menneskerettigheder kortlægges.” 
Og videre: “Sektorprogrammer og andet bilateralt samarbejde skal tage 
højde for og forsøge at modarbejde udtrykte såvel som skjulte kulturelle, 
etniske og religiøse konfl ikter gennem opbygningen af større gensidig 
respekt og forståelse.” (s. 12) I strategien for støtte til oprindelige folk
(indgang 12) siges det, at “sektorprogramstøtte skal om muligt designes 
med tilstrækkelig fl eksibilitet for at muliggøre oprindelige folks fulde 
deltagelse i identifi kationen, designet og implementeringen af konkrete 
interventioner.” (s. 22)

Sammenlagt gav det en ganske overvældende mængde hensyn og princip-
per, som skulle indopereres i det nye landbrugssektorprogram. Ud over 
at målsætningen om fattigdomsbekæmpelse og de tre tværgående hensyn 
ifølge Partnerskab 2000 er højere prioriteret end de øvrige politikker og 
strategier, er det ikke let at gennemskue, hvad der er mere vigtigt end 
andet. Da det ikke er muligt at fokusere samtidigt på 10-15 forskellige 
temaer, bliver det let tilfældigheder (f.eks. konsulenternes erfaringer), der 
afgør programformuleringens fokus.

Derudover er der ikke nødvendigvis indbyrdes harmoni mellem de for-
skellige politikker og strategier. F.eks. lægger handlingsprogrammet for 
erhvervsudvikling vægt på den private sektor, mens strategien for handel, 
vækst og udvikling fremhæver de nationale politikker, infrastruktur og 
andre typisk off entligt etablerede rammebetingelser, jf. citaterne oven-
for. Sådanne modsætninger kan og skal næppe løses gennem yderligere 
retningslinier, men bør i stedet behandles i den konkrete sammenhæng, 
hvor de opstår. Denne opmærksomhed på den lokale kontekst er om ikke 
glemt i de forskellige politikker og strategier, så dog ikke fremhævet som 
en grundlæggende præmis.

Tekniske retningslinier

Under denne overskrift er der 17 indgange, hvoraf de fem var relevante 
for formuleringen af landbrugssektorprogrammet. Først og fremmest 
er Retningslinierne for programadministration et centralt dokument, der 
skildrer, hvordan beskrivelsen af sektorprogrammet skal se ud. Selv om 
dokumentet gang på gang understreger, at beskrivelsen af et sektorprogram 
skal indgå i modtagerlandets nationale politikker og hænge sammen med 
andre donorfi nansierede aktiviteter, er det ganske detaljeret med hensyn 
til indhold og struktur af programbeskrivelsen. Da man som konsulent 
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let meget styrende for arbejdet.

De fi re øvrige tekniske retningslinier af betydning for vores arbejde om-
handlede kapacitetsopbygning, fi nansiel administration, indskrivning af 
støtten i modtagerlandets budget og den logiske ramme for projekt- og 
programstøtte. Alle sammen væsentlige dokumenter, der hjælper konsu-
lenten, men også styrer hendes arbejde i bestemte retninger.

Hvor meget harmonisering kan man forvente?

Paris-erklæringen kræver indbyrdes harmonisering af donorerne og 
tilpasning af tilgange og aktiviteter i forhold til modtagerlandenes poli-
tikker. Det siger sig selv, at det ovenfor beskrevne system af overordnede 
målsætninger og prioriteter, politikker, strategier og retningslinier – ta-
get på ordet – ikke er foreneligt med denne harmoniseringsdagsorden. 
Den første tanke, man gør sig, er derfor, at når Danmark har skrevet 
under på Paris-erklæringen, må dette system ændres. Der må lægges 
meget større vægt på, at udviklingsbistand først og fremmest skal tage 
udgangspunkt i den lokale sammenhæng, at bistanden skal arbejde 
med et meget langsigtet perspektiv, og at den fra dansk side kun skal 
styres af meget få målsætninger og principper. Partnerskab 2000 er 
stærkt inde på de to første af disse tre pointer, mens den sidstnævnte 
er fraværende.

Man kan spørge, hvorfor det har været nødvendigt at udvikle den myriade 
af politikker, strategier og prioriteter for dansk udviklingsbistand? Da 
det jo næppe er modtagerlandene, der har efterspurgt en dansk position 
på så mange forskellige områder, bliver det oplagt at anskue spørgsmålet 
i et indenrigspolitisk perspektiv. Udvikling er som bekendt en meget 
omfattende størrelse, der ikke let afgrænses til noget håndterbart. En-
hver mere eller mindre marginaliseret gruppe kan med stor legitimitet 
hævde, at der netop skal gøres noget for dem. Ligeledes er det så godt som 
umuligt at afvise nogen side af tilværelsen (uddannelse, politik, kultur, 
osv.) som irrelevant for udvikling. Interesseorganisationer eller politikere 
med ambition om at øve indfl ydelse på udviklingsbistanden har således 
overordentligt gode vilkår for at komme igennem med deres budskab. 
Hvilken udviklingsminister vil hævde, at f.eks. de handicappede er lige-
gyldige for udvikling? Bare at skrive denne sætning kan jo opfattes som 
chauvinisme og ufølsomhed. Den første årsag til de mange politikker og 
strategier ligger således i udviklingsbistandens natur, der ikke udelukker 
nogen side af tilværelsen.

En anden årsag er, at de, der skal bruge bistanden til deres udvikling, 
har så ringe indfl ydelse på den. Det er dem med pengene og ikke dem 
med behovene, der bestemmer. Da dem med pengene lever i en bestemt 
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n samfundsmodel, bliver det denne models værdier og mål, der kommer til 
at bestemme udviklingsbistanden, hvilket set i et udviklingsperspektiv 
ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt eller eff ektivt. Udviklingsminister 
Ulla Tørnæs var inde på noget af dette på et debatmøde d. 11. oktober 
2005, da hun sagde:

Et tredje dilemma, vi står overfor, er relateret til balancegangen mellem 
vores egne prioriteter og modtagerlandenes prioriteter. For er der en ting, 
vi ved i dag, så er det, at bistand virker langt bedst, hvis landene selv tager 
ejerskab. Dilemmaet består i, at det kan betyde, at vi i nogle tilfælde må 
give afkald på nogle af vores egne prioriteter. Det er ikke muligt her og 
nu at gennemføre en dansk velfærdsstat med danske samfundsnormer i 
Afrika – hvor gerne vi end ville.

Skønt Ulla Tørnæs her åbner døren for den mulighed at give afkald på 
nogle af de danske prioriteter, har hun senere i sin weblog om ny Afrika-
strategi udtalt (d. 1. juni 2007):

Behovet for at have en bistandspolitik er ikke forsvundet, fordi vi fra 
donorernes side er enige om at lægge os op ad landenes egne fattigdoms-
strategier. For vi vælger selv, hvilke dele af fattigdomsstrategierne vi gerne 
vil fi nansiere og ikke mindst, hvilke lande vi gerne vil støtte i deres fat-
tigdomsbekæmpelse. For det er ikke i alle lande, at viljen til udvikling 
er lige stærkt til stede. Vi har en vigtig mulighed for at påvirke gennem 
dialog og samarbejde, og den skal vi udnytte.

Udviklingsministeren undgår i disse synspunkter at gå nærmere ind på, 
hvor skillelinien går. Hvor mange og hvilke danske målsætninger skal 
bistanden forfølge, hvis det sker på bekostning af modtagerlandenes 
behov og politikker?

En tredje årsag til de mange danske politikker og strategier for udvik-
lingsbistanden har sikkert at gøre med den stigende sammenhæng mellem 
bistanden og andre politikområder som udenrigs-, sikkerheds-, handels- og 
klimapolitik. Nogle vil kalde dette en politisering af bistanden, men det 
er på den anden side noget jomfrunalsk at forestille sig udviklingspoli-
tikken som et isoleret domæne upåvirket af den globalisering, der fi nder 
sted på andre politikområder. Ikke desto mindre kan man spørge, om 
denne tendens nødvendiggør en strategiudvikling på snart sagt et hvilket 
som helst område.

Ser man bort fra uforeneligheden mellem harmoniseringsdagsordenen og 
de mange danske politikker og strategier, er der både godt og skidt at sige 
om de sidstnævnte. For modtagerlandene er det ikke i sig selv dårligt, at 
donorlandene har klare prioriteter og målsætninger. Det afklarer relationen 
i partner skabet, således at modtagerlandene ved, hvad de kan forvente 
sig fra en given donor. Derudover har politikkerne og strategierne den 
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gfordel, at de bidrager til at skabe opbakning bag udviklingsbistanden i 

Danmark. Da det er en meget ringe andel af danskerne, der mener, at 
fattige mennesker i fattige lande har en grundlæggende ret til en andel af 
de danske skattekroner, er det vigtigt, at bistanden udformes på en måde, 
så den har danskernes opbakning. Dertil kan politikker og strategier 
baseret på danskernes forestilling om det danske samfunds fortrinlige 
værdier bidrage.

På den negative side gælder det, at de mange politikker og prioriteter 
komplicerer og sommetider svækker det konkrete udviklingsarbejde. Det 
hænder således, at en irrelevant dansk strategi sætter sit præg på specifi kke 
aktiviteter, fordi hensynet til dansk indenrigspolitik kræver det. De talrige 
politikker virker desuden umyndiggørende på modtagerne. Det er ikke 
befordrende for deres engagement og dynamik, at fremmede i et fj ernt 
land vil styre deres udvikling ned i den mindste detalje.

Alt i alt er det svært – såvel i forhold til Paris-erklæringen som ud fra et 
udviklingsmæssigt perspektiv – at forsvare de utallige danske målsætnin-
ger, hensyn, prioriteter, politikker og strategier for udviklings bistanden. 
De kan i bund og grund kun forklares ud fra indenrigspolitiske hensyn, 
der typisk vejer tungere end spørgsmål om bistandens eff ektivitet. Så 
længe det danske samfund baserer sit internationale engagement på en 
forståelse af egne værdier som centrale for andres udviklingsproces, er det 
svært at forestille sig den nødvendige politiske opbakning bag en alvorlig 
reduktion i antallet af politikker og strategier for dansk udviklingsbistand. 
Danmark skal naturligvis fortsat forfølge nogle få centrale målsætninger, 
men derudover burde bistanden tage maksimalt afsæt i modtagerlandenes 
vilkår og politikker.

1

På vej tilbage til hotellet i den udhulede træstamme kom vi til at tale om 
Danidas vanskelige arbejdsvilkår. På den ene side skal organisationen 
efterleve de krav og ønsker, som politikere og foreninger i Danmark stiller 
til bistanden. På den anden side skal den levere det maksimalt mulige 
bidrag til udvikling og fattigdomsbekæmpelse med de midler, der er 
til rådighed. Selv om der ikke altid er en modsætning mellem disse to 
hensyn, er der så langt fra altid den skønneste harmoni.

Til den ambivalente relation har nu føjet sig Paris-erklæringen med 
dens krav om harmonisering og tilpasning. Set fra Danidas synsvinkel 
er denne erklæring en politisk uomgængelighed, som må inkorporeres 
i udviklingsbistanden. Vi kom derfor til at tænke på det organisations-
teoretiske synspunkt, at moderne organisationer er tvunget til at fore-
tage en afkobling mellem facaden og maskinrummet. Det er simpelt 
hen umuligt i realiteten at leve op til alt det, som man bliver nødt til at 
hævde for at bevare den legitimitet, der spiller en større og større rolle 
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n for organisationerne. – Gør  man troligt, hvad man lover, vil resultatet 
blive så pauvert, at legitimiteten af den grund smuldrer.

Mørket var faldet på. Vi satte vores lid til en ny dags begyndelse.

Lars Engberg-Pedersen er projektforsker på DIIS

Litteratur

Alle dokumenter omtalt i artiklen er at fi nde på http://amg.um.dk/en
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Umiddelbart forekommer ovenstående spørgsmål givetvis underligt, for det 
var jo netop målet med Paris-erklæringens intentioner om harmonisering 
(af donorernes assistance) og tilpasning (alignment; til modtagerlandets 
politikker og planer). Imidlertid er der både teoretisk og i praksis en 
række problemer med erklæringen og dens gennemførelse. Problemer, 
der kommer særligt klart frem, når man ser på den fra sektorniveauet, 
her sundhedssektoren. I det følgende rejses en række problemstillinger, 
som det ikke er let at give videnskabeligt funderede svar på, dertil er feltet 
både for nyt og for komplekst. Nogle ting vil blive sat lidt på spidsen for 
at provokere til debat. En del vil derfor fremstå som påstande, hvis mulige 
legitimitet til dels hviler på forfatterens omfattende erfaring. Alt i alt er 
det indlysende, at der er et akut behov for mere viden og kritisk analyse. 
I mange tilfælde er en forskningsindsats påkrævet for at opnå dette.

Tilpasning til hvis behov: de fattiges eller magthavernes?

Den herskende diskurs er, at manglende harmonisering og tilpasning 
samt de modtagende regeringers ejerskab er de største barrierer for for-
bedringer af de fattiges kår. Men er det faktisk tilfældet? Der kan ikke 
herske tvivl om, at i det omfang bistanden er fattigdomsorienteret, vil en 
øget bistandseff ektivitet, som er en hovedintention i Paris-erklæringen, 
gavne de fattige. Derimod er det langt mere problematisk, om en øget 
tilpasning rent faktisk vil føre til mere fattigdomsorienteret bistand. Jeg 
vil vove den påstand, at vel er tilpasningen et vigtigt element, men den 
største hindring er, at modtagerlandenes magthaveres reelle interesse i 
fattigdomsorientering ofte er ringe, i det mindste når det kommer til 
vægtningen mellem at tildele ressourcer til interventioner, der gavner 
middel- og overklassens interesser, og til interventioner, der gavner de 
fattige. 
Man kan indvende, at vi jo har landenes fattigdomsreduktionsstrategier, 
sektorpolitikker etc., der skulle garantere fattigdomsorienteringen. Proble-
met er, at dels er papir tålmodigt, dels er djævelen også her i detaljen. Og 
detaljen er præcis, hvad det tiltagende skift mod højere og højere fi nan-

Vil gennemførelsen af 
Paris-erklæringen gavne 
de fattige?

Finn Schleimann

Et sundhedssektorperspektiv
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n sieringsniveauer, reduktion af antal af indikatorer, reduktion af antallet 
af rådgivere, og mange andre tiltag fj erner fokus fra. Ofte er der en lang 
række vigtige forhold, der ikke berøres i disse strategier, ikke mindst hvad 
angår den reelle ressourcefordeling; hvor mange af disse papirer berører 
f.eks. fordelingen af biler og motorcykler til de primære sundhedscentre? 
For slet ikke at tale om brugen af dem. Forhold, der i al deres banalitet 
er afgørende for leveringen af sundhedsydelser til de fattige. 

Et enkelt eksempel fra det virkelige liv kan illustrere problemstillingen. 
Jeg havde fornøjelsen af at deltage i et af de mange højniveaumøder, som 
verden – og ikke mindst sundhedssektoren – plages af. To dages piskning, 
herunder selvpiskning, af donorerne. Rimeligt nok måske, for der er meget 
at kritisere os for. Omvendt hørte jeg ikke én eneste gang modtagerlandenes 
mangelfulde gennemførelse af deres erklærede politikker nævnt som et 
problem. En kontrast, der blev særligt skærende, da en sundhedsminister 
fra et udviklingsland i en medrivende tale redegjorde for, hvorledes hans 
land anvendte en evidensbaseret tilgang til interventioner i sundheds-
sektoren; det samme land havde netop fremlagt et sundhedsbudget, 
der tildelte et meget stort beløb til udvidelsen af et universitetshospitals 
akutte kirurgiske afdeling, et beløb der svarede til, hvad der manglede i 
budgettet til at fi nansiere fritagelse for brugerbetaling for blandt andet 
børn, vel at mærke i en situation, hvor et af hovedproblemerne i landet var, 
at børnedødeligheden ikke faldt. For at gøre ironien fuldkommen skulle 
investeringen delvis fi nansieres med HIPC-penge (altså fattigdomsrelate-
rede gældslettelsesmidler), hvilket ikke fi k donorerne på makroniveauet 
til at gøre større indsigelser.

Donorernes legitime rolle som forandringsagenter

Tilpasningstankegangen kan let medføre en opfattelse af modtagerlan-
det som en forholdsvis entydig størrelse. Alle, der har opholdt sig i et 
udviklingsland ved, at disse har mindst lige så store politiske, sociale og 
kulturelle forskelle og konfl ikter, som vi har, og at en snæver tilpasning 
til den siddende regerings politik derfor let kan være i strid med fattige 
og sårbare samfundsgruppers interesser. Men hvorfor taler man så al-
ligevel stort set udelukkende om modtagerlandet og ikke om de forskel-
lige interessegrupper i dette? Den måde, eksempelvis Danida forsøger at 
fremme fattigdomsorienteringen på, er gennem policy-dialog og en fælles 
fastsættelse af indikatorer og mål. Her bliver det afgørende, hvor langt 
man kan komme, og hvor meget disse aftaler og mål påvirker den reelle 
gennemførelse af strategier og planer. Reduktion af antallet af indikato-
rer, tiltagende brug af modtagerregeringens rapporteringssystemer og en 
sektorkoncentration, hvor antallet af fattigdomsorienterede donorer ofte 
reduceres, sikrer ikke nødvendigvis en tilstrækkelig indsigt til at påvirke 
strategier og planer, så disse vil få den ønskede eff ekt på de fattige men-
neskers virkelighed. 
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sofi stikeret og realistisk analyse af forskellige interessenters intentioner, 
incitamenter og magt samt have tilstrækkelig fl eksibilitet i sin støtte til at 
kunne fremme de dele af regeringen og samfundet, der ønsker at bedre 
de fattiges kår, herunder ændre incitamentsstrukturen for organisationer 
og individer. Donorerne burde i langt højere grad spille en rolle som for-
andringsagenter og ikke blot som fi nansieringskilder. Et af mine bedste 
eksempler på dette er den helt bevidste brug af donorerne til at fremme 
en overfl ytning af midler til det primære sundhedsniveau, der er foregået 
i dele af det ghanesiske sundhedsministerium gennem etableringen i 
1996-97 af den såkaldt Sector Wide Approach (SWAp), dvs. koordineret 
sektortilgang under regeringens forsæde. 

Et andet aspekt af, og eksempel på, problemstillingen er privatsektorens 
skæbne. Kanaliseringen af fl ere og mere fl eksible midler gennem statslige 
systemer har ikke alene ofte reduceret fi nansieringen af ngo’er, men også 
sat regeringerne i stand til at øge lønninger og reducere brugerbetaling i 
sundhedssektoren, og dermed bragt det ofte meget store og velfungerende 
kirkelige segment af sundhedssektoren i en særdeles vanskelig økonomisk 
situation (f.eks. i Kenya, Uganda og Tanzania). Man kan have mange 
meninger om den private sektors rolle, men min pointe i denne sammen-
hæng er blot, at vores hurtige ændring af bistanden har haft en eff ekt, 
der ikke var forudset, og som næppe umiddelbart er hensigtsmæssig. Slet 
ikke i betragtning af, at kirkernes sundhedsfaciliteter i mange tilfælde 
ligger i fattige områder.

Myten om donorers og modtagerlandes fælles mål

Bag ideen om vidtgående tilpasning ligger ofte en opfattelse af, at modta-
gerlandenes regeringer og donorerne grundlæggende har samme mål (Se 
Winckler Andersens og Th erkildsens artikel om “drøm og virkelighed” i 
dette nummer af Den Ny Verden). Dette er imidlertid ikke korrekt, idet de 
fl este landes sundhedsvæsener, det danske inklusive, ikke har fattigdoms-
afhjælpning som hovedformål, men derimod en mere bred og uprioriteret 
målsætning om at fremme hele befolkningens sundhedstilstand. Et ganske 
naturligt forhold, al den stund at ingen regering i længere tid kan overleve 
at ignorere især mellem- og overklassens behov for mere avancerede – og 
dermed dyre – sundhedsydelser. Deroverfor står donorerne, der normalt 
har fattigdomsafhjælpning som hovedformål (for eksempel Danida). 
Denne, i øvrigt ganske legitime interesseforskel, vælger man at tilsløre: 
Modtagerlandene lader, som om de også har fattigdom som altoverskyg-
gende hovedformål, og udarbejder skønne strategier, der refl ekterer det; og 
donorerne lader, som om de tror på det. Resultatet er en kunstig dialog. 

Det ville være langt mere produktivt, om man – som i så mange andre 
samfundsforhold – lagde åbent frem, at der var forskellige målsætninger 
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n hos forskellige partnere og på den baggrund tog en mere reel forhandling 
om, hvordan vægtningen mellem de forskellige bidragyderes formål skulle 
være, og derigennem fandt et kompromis, der tilgodeså de forskellige 
interesser. En sådan mere kompleks og dialektisk opfattelse af relatio-
nen synes desværre at være i strid med Paris-erklæringens simplistisk 
snusfornuftige udgangspunkt (som f.eks. beskrevet i OECDs Survey on 
Monitoring the Paris Declaration (OECD 2006, 9), hvor der netop står, 
at Paris-erklæringen hviler på fem snusfornuftbaserede doktriner). Man 
kunne ønske sig, at en så radikal ændring af bistanden var baseret på et 
mere solidt grundlag end blot snusfornuft.

Behovet for en kritisk masse af progressive donorer

Danmark og mange andre tilsvarende lande har sat sig for at være fore-
gangslande i forhold til at gennemføre Paris-erklæringen. Det virker jo 
umiddelbart godt og rigtigt. Det er det imidlertid ikke nødvendigvis, 
for vi er i forvejen på mange områder en af de donorer, der allerede vidt-
gående har harmoniseret og tilpasset vores bistand, så fordelene ved, at 
vi tager de sidste skridt, er i mange tilfælde begrænsede. Omvendt vil en 
sektorkoncentration (dvs. hver donor er til stede i færre sektorer) samt 
overgang til budgetstøtte eller delegeret partnerskab (dvs. at en donor 
varetager to eller fl ere donorers interesser) efterlade et vakuum på sektor-
niveau, der vil blive fyldt af de donorer, der fortsat er til stede i sektoren, 
hvilket ofte er donorer, hvis politik Danmark er mindre enig i (f.eks. 
USA på reproduktiv sundhed). Igen bør man anlægge en mere nuanceret 
vurdering af, hvorledes man optimerer indfl ydelsen for de interessenter, 
der vil fremme de fattige og sårbare gruppers kår, i stedet for mekanistisk 
at gennemføre Paris-erklæringen så hurtigt som muligt.

Tæt relateret til ovenstående er spørgsmålet om den kritiske masse af 
donorrepræsentanter i en sektor. Det skyldes, at en reduktion af antallet 
af donorer i de enkelte sektorer er et fremtrædende træk ved gennemfø-
relsen af Paris-erklæringen. For så vidt tiltrængt, når man ser på, hvor 
mange der er; men hvis det blot betyder, at man reducerer antallet af 
donorer, der allerede er vidtgående harmoniserede (og tilpassede), er det 
måske ganske uhensigtsmæssigt, da disse donorers repræsentanter tit har 
været de mest nyttige samarbejdspartnere for eksempelvis sundhedsmi-
nisterierne. Dertil kommer, at ønsker man at følge med i de djævelske 
detaljer, så er det nødvendigt med et mindstemål af en ‘kritisk masse’ 
af kvalifi cerede donorrepræsentanter. Sundhedssektoren er stor og 
særdeles kompliceret, og min personlige erfaring fra fi re år i Tanzania 
er, at vi fem ligesindede donorer (Danmark, Holland, Storbritannien, 
Schweiz og Verdensbanken) trods en omfattende arbejdsdeling havde 
svært ved at følge alle elementerne tilstrækkeligt godt, til dels at støtte 
sundhedsministeriets arbejde, dels at være en kvalifi ceret dialogpartner 
med fokus på de fattiges forhold. 
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overgang til henholdsvis budgetstøtte og delegeret partnerskab betydet, 
at man er kommet til at savne den betydelige sektorekspertise, som DfID 
besidder. Ingen af delene har efter min vurdering gavnet de fattiges mu-
ligheder for at få adgang til sundhedsydelser. En mulig måde at afhjælpe 
problemet på ville være at styrke de tilbageværende donorers tekniske 
kapacitet. Dette kunne ske ved, at de donorer, der forbliver i sektoren, 
styrker deres bemanding, både med hensyn til antal og kvalifi kationer, 
eller sikrer sig kontinuerlig ekstern teknisk støtte. Men det sker desværre 
kun sjældent, og aldrig i det fornødne omfang.

Donororganisationers perverse incitamenter

Ud over forholdet mellem donorer og modtagerland er der god grund 
til at se lidt på de incitamenter, der styrer adfærden af og i donororga-
nisationer.
Hvorfor er det så vigtigt at bevæge sig hurtigt frem mod en opfyldelse 
af Paris-erklæringen? Umiddelbart begrundes det naturligvis i, at det er 
bistandsmæssigt hensigtsmæssigt. Ovenfor er der argumenteret for, at 
dette, i bedste fald, er tvivlsomt. Man kan derfor ikke frigøre sig fra den 
tanke, at det politisk og karrieremæssigt er meriterende at blive set som 
værende med på det sidste nye, at være ‘fremsynet’ og ‘moderne’.

Ligeledes er det relativt oplagt, at et skift fra mere sektororienteret til 
mere generaliseret bistand også bevæger bistanden ind på fagområder, 
som generalisterne i bistandsorganisationerne er mere fortrolige med. Man 
kan i højere grad selv træff e beslutningerne og behøver ikke at involvere 
besværlige sektorspecialister i samme grad som tidligere. Endelig ligger 
der en oplagt mulighed for personalebesparelser i gennemførelsen af Pa-
ris-erklæringen, en mulighed man ikke bør underkende som incitament 
i adskillige donororganisationer. 

Derudover har det altid været slående, hvor hurtigt bistandsparadigmer 
ændrer sig – tit så hurtigt, at det bliver umuligt at vurdere, hvad eff ekten 
af dem ville have været på lidt længere sigt. Det er oplagt, at der også her 
er andre incitamenter i spil end blot hensynet til bistandens eff ektivitet: 
Perverse incitamenter, da de ifølge ovenstående analyse ikke nødvendigvis 
gavner de fattige. Og incitamenter, der ikke kontrolleres af den normale 
vekselvirkning med befolkningen. Udviklingsbistand er nemlig som en 
af de få statslige tiltag karakteriseret ved, at dens virkninger ikke direkte 
berører skatteborgerne i modtagerlandene; og at de borgere, den direkte 
berører, kun har ringe indfl ydelse på, hvorledes den udmøntes.
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Ovenstående kunne måske lyde som et indlæg imod harmonisering, 
tilpasning og ejerskab. Det er bestemt ikke tilfældet. Mange sektorspe-
cialister, der nu råber vagt i gevær, har selv været blandt pionererne med 
hensyn til disse tiltag på sektorniveau, f.eks. i form af SWAp og fælles 
donorfonde. Ærindet er at påpege, at kampen for at forbedre de fattiges 
kår er uhyggeligt vanskelig. Den foregår i lande med umenneskeligt få 
ressourcer, hvor kampen om disse derfor er hård, ofte ubønhørlig. Hvis 
man vil deltage i den kamp, er der ikke plads til en overfl adisk tilgang 
til bistand og en naiv vurdering af de stærke interesser, der knytter sig til 
fordelingen af ressourcer. Tværtimod tilsiger den rolle, organisationer som 
Danida naturligt har – nemlig primært at samarbejde med regeringssyste-
met – at vi intelligent bruger alle de til rådighed stående muligheder og 
ikke frasiger os vigtige instrumenter blot for at tækkes den øjeblikkelige 
modestrømning i bistandens kunstige verden.

Harmonisering, tilpasning og ejerskab er værdifulde aspekter af god 
bistand, men de er ikke de eneste, måske ikke engang de vigtigste. I den 
forbindelse er det foruroligende at se, hvor lidt hensyn der tages til de 
mange erfaringer, som sektorer som sundhed og uddannelse – der ofte 
gennem de sidste 15 år er gået forrest med hensyn til tilpasning og har-
monisering – har gjort. Erfaringer, der burde mane til en mere forsigtig 
og velovervejet tilgang til at gennemføre Paris-erklæringen.

Finn Schleimann er konsulent, FS Consulting,
og ekstern lektor, Institut for International Sundhed, Immunologi & 

Mikrobiologi, Københavns Universitet
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I denne artikel behandler jeg to vigtige og nært relaterede argumenter, 
baseret på erfaringerne med donorbistand til lokalt selvstyre i Bangladesh. 
Jeg argumenterer for, at donortilpasning og harmonisering i Bangladesh står 
over for store udfordringer. For det første er en klar og sammenhængende 
regeringspolitik en forudsætning for, at en tilpasning af donorbistanden 
kan fi nde sted. For det andet er udformningen og implementeringen af 
donorers bistand til lokal selvforvaltning i Bangladesh ikke harmonise-
ret. Det stresser de lokale regeringer med konfl iktfyldte donorkrav og 
en overdreven arbejdsbyrde, og det styrker og tilskynder interesser, der 
modarbejder ethvert forsøg på at fremme lokaldemokrati.

De to problemer illustreres ved hjælp af en kort præsentation af elemen-
terne i det nuværende lokale selvstyresystem i Bangladesh samt nogle af 
de konsekvenser, donorbistanden har for dette system.

Forsøget på at demokratisere lokalt selvstyre

I 2007 igangsatte Verdensbanken og Bangladeshs regering, i samarbejde 
med UNDP, UNCDF, Danida og EU-Kommissionen et projekt, der 
har til formål at styrke lokalforvaltningernes – i Danmark ville det være 
kommunernes – demokratiske rolle (Local Governance Strengthening 
Project – LGS-projektet). Projektets seks komponenter fokuserer alle på at 
styrke Bangladeshs 4488 Union Parishads (se næste afsnit)  med henblik 
på at gøre dem mere eff ektive, mere ansvarlige over for borgerne og ikke 
mindst mere fattigdomsorienterede i deres serviceydelser og deres fremme 
af lokal udvikling. Projektet har et samlet budget på 189,9 millioner USD 
fordelt over en periode på fem år og er et af de mere omfattende initiativer 
i landets overordnede udviklingsstrategi. Det fremstår da også som om, 
der er en klar sammenhæng mellem donor- og regeringspolitik i forhold 
til lokalt selvstyre i dette projekt. Men skinnet bedrager.

I Bangladeshs landområder er den eneste valgte lokalforvaltningsinsti-
tution den såkaldte Union Parishad (UP), mens der i byerne er valgte 

Tilpasning og 
harmonisering

Neil Webster

Erfaringer fra projektstøtte til lokal 
selvforvaltning i Bangladesh
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er kommunale myndigheder. Over UP’en står ‘Upazila udviklings- og 
koordineringskomitéen’ (UDCC), hvori UP-formændene er medlemmer 
sammen med repræsentanter fra de relevante ministerier. UDCC skal 
koordinere regeringens programmer og aktiviteter på niveauet mellem 
UP’en og distriktet. Det lokale parlamentsmedlem har observatørstatus 
i UDCC. Den uheldige, men bredt accepterede, konsekvens af dette 
arrangement er, at UDCC er blevet et organ, der først og fremmest ar-
bejder for parlamentsmedlemmets politiske dagsorden på lokalt niveau. 
UP’erne står derfor alene og til en vis grad isoleret som det eneste reelt 
valgte, repræsentative organ i landdistrikterne.

Tabel 1.  Lokalforvaltningsinstitutioner i Bangladesh (2006) 

UP’ernes største problem i nyere tid har således været manglen på insti-
tutionelle kanaler til at fremme deres interesser på nationalt niveau. Den 
væsentligste forbindelse til dette niveau går via UP’ens formelle placering 
under Afdelingen for Lokalt Selvstyre (LGD) under Ministeriet for Lokalt 
Selvstyre, Landdistriktsudvikling og Kooperativer (MLGRDC) og via 
de forskellige ministerialkontorer, som implementerer projekter gennem 
UP’erne. Ingen af disse giver mulighed for indfl ydelse nedefra.

De politiske partier kunne være en anden institutionel kanal opad, men de 
er centralt styrede og ikke ansvarlige nedadtil. Politikerne køber befolknin-
gens velvilje ved at skaff e projekter og ressourcer til deres opstillingskredse. 
Dertil kommer, at de lokale organisationer, som fi ndes, er organisatorisk 
svage, ikke særligt repræsentative og ofte partipolitiske. UP’erne er således 
i princippet nok demokratiske organer, men – som ovenstående antyder 
– ikke en del af et velfungerende demokratisk system.

UP’erne kan beskrives som (kommunal)råd med formål og ansvar in-
den for en række off entlige serviceområder og -programmer, herunder 
drikkevand, primær uddannelse, lokalt retsvæsen, kvinders udvikling, 
landbrug, fi skeri og primær sundhed. Lovgivningen om lokalforvaltning 
peger specifi kt på 13 komitéer, som UP’en kan nedsætte til at forestå sine 
aktiviteter. De valgte medlemmer1 af en UP støttes administrativt af en 
enkelt sekretær og nogle gange en regnskabsassistent på deltid. Derudover 
er det de forskellige ministeriers lokale enheders opgave at yde teknisk 

Lokalforvaltningsinstitution antal

Division 6
Zila (distrikt) 64
Upazila (UDCC komité) 481
Th ana 596
Union Parishad (valgt råd i landdistrikterne) 4498
Kommunal myndighed (valgt råd i byerne) 308
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implementerer. 

Der er en tendens til, at ministeriernes lokale enheder ikke gør dette særlig 
godt. Regeringens embedsmænd er ikke kendt for deres lydhørhed over for 
lokalbefolkningens ønsker. Og eftersom UP’en ikke har incitamenter eller 
sanktioner til rådighed over for disse embedsmænd, er UP’en ikke i stand 
til at yde den service eller tilvejebringe de ressourcer, som den burde.

Al teknisk støtte til lokale off entlige serviceydelser og udviklingsaktiviteter 
leveres af medarbejdere på landsby- og UP-niveau, som arbejder fra de 
Upazila-kontorer, som de hører ind under. Skønt de relevante kontorer 
og afdelinger i ministerierne for landbrug, uddannelse, sundhed og 
husdyrbrug har mandat til at yde teknisk støtte og rådgivning på lands-
byniveau og til at samarbejde med UP’erne, sikrer det lineære hierarki i 
disse ministerier, at der i praksis kun er få incitamenter eller sanktioner, 
der kan tilskynde medarbejdere på landsbyniveau til at leve op til deres 
roller og forpligtelser i forhold til UP’erne. UP’erne har altså i praksis få 
eller ingen midler til at sikre den støtte og de ydelser, som ministerierne 
har mandat til at levere.

Bedre regeringsførelse gennem betingelser

Local  Government Strengthening-projektets tilgang er at benytte tekniske 
instrumenter til at styrke de valgte lokaladministrationers demokratiske 
funktion og praksis, og i særlig grad Union Parishad’ernes. Støtten 
følges op med oplæring i kapacitetsopbygning og med bloktilskud til at 
fi nansiere lokale udviklingsaktiviteter. Det har givet UP’erne væsentlig 
selvbestemmelse i forhold til, hvad disse bloktilskud skal bruges til,2 og 
LGS-projektet sikrer, at midlerne bruges ansvarligt og eff ektivt. Til den 
ende benytter LGS-projektet et sæt minimumsbetingelser, især inden for 
fi nansiel styring. De sætter en minimumsstandard for, hvad der skal nås, 
før yderligere ressourcer kan tilføres en UP.

LGS-projektet benytter desuden et sæt præstationsmål eller indikatorer, 
der afspejler, hvorvidt UP’erne lever op til deres målsætninger. Hvis det 
går godt i forhold til disse indikatorer, modtager UP’erne yderligere fi -
nansielle ressourcer det efterfølgende år; hvis ikke, så reduceres midlerne. 
Det er en simpel mekanisme, men erfaringer fra projekter i Bangladesh 
og andre steder viser, at den er eff ektiv til styrkelse af lokalt demokrati, 
specielt i forhold til at forbedre serviceydelser og forøge produktionsmæs-
sige aktiviteter på lokalt plan.

LGS-projektet er baseret på en noget anderledes vision for lokal selv-
forvaltning end den, man tidligere kunne fi nde inden for lokalpolitik 
og -praksis i Bangladesh. Tidligere blev udviklingsmidler kanaliseret til 
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er UP’erne gennem ministerierne og deres kontorer og afdelinger og var 
øremærket til sektorspecifi kke aktiviteter. LGS-projektets bloktilskud 
er derimod ikke sektorbundne, og de gives direkte til UP’erne. Rege-
ringen har selv givet UP’erne et mindre blotilskud, men LGS-projektet 
kommer med mange fl ere midler. UP’erne udvikler og implementerer 
lokale projekter i overensstemmelse med de opstillede betingelser, ikke 
mindst hvad angår deltagelse og ansvarlighed i programplanlægning og 
-implementering. 

I dag får UP’erne ikke den administrative støtte, som tjenestemænd i 
ministeriernes lokale enheder burde yde, men i takt med at LGS-projek-
tet får fodfæste, er det meningen, at UP’erne selv skal vælge og tilkøbe 
sig tjenesteydelser fra de forskellige ministerier.3 Det vil repræsentere en 
ganske dramatisk ændring i det lokale selvstyres rolle og status.

Tilpasning til en usammenhængende politik for lokalt selvstyre?

Dette fører os tilbage til de to oprindelige problemstillinger fra artiklens 
indledning. Det er et faktum, at Bangladeshs regering er indforstået med 
LGS-projektet og yder medfi nansiering som en del af projektets budget 
og har forankret projektet i Afdelingen for lokalt selvstyre (DLG) under 
Ministeriet for lokalt selvstyre, landdistriktsudvikling og kooperativer 
(MLGRDC). 

Inden for det samme ministerium har Afdelingen for lokale konstruk-
tionsarbejder (LGED) længe haft ansvaret for den tekniske implemen-
tering af en række regering-donor-samarbejdsprojekter på lokalt niveau, 
som omfatter aktiviteter relateret til infrastruktur4. Men afdelingen er 
ikke partnerorganisation i LGS-projektet, og selvom den ikke ligefrem 
er imod projektet, vil den stå over for svære udfordringer med hensyn 
til rolle og status, hvis det lokale selvstyre styrkes.5 Så afdelingen, der 
har en magtfuld stemme i regeringens planer og politikker, støtter 
ikke aktivt LGS-projektets tilgang til lokalt selvforvaltning, fordi den 
frygter at blive forbigået i de besluttende fora, hvor den spiller en stor 
rolle i dag.

Det Nationale Institut for Lokal Selvstyre (NILGD) er placeret i samme 
ministerium. Som navnet antyder, har det som en central opgave at sikre 
uddannelsen af lokale regeringsansatte og embedsmænd, og det opere-
rer under LGDs auspicier. Som allerede nævnt forsøger LGS-projektet 
(sammen med LGD) på længere sigt at bevæge sig i retning af en efter-
spørgselsdrevet tilgang til træning og uddannelse, hvor UP’erne i stadigt 
højere grad vil skulle identifi cere behovet for kapacitetsopbygning og på 
den måde udnytte de uddannelsesmidler, der er sat af til dette formål. 
Denne træning har indtil nu i høj grad været udbudsdrevet og meget 
præget af topstyring og med begrænset input fra lokale regeringer i form 
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ingen grund til at ændre denne tilgang.6

Planlægningsministeriet, som blandt andet har ansvar for udvikling af 
den fysiske og sociale infrastruktur i landområderne, blev ikke informeret 
om detaljerne i LGS-projektet ved projektets start.7 Andre ministerier, 
der er direkte engageret i UP’erne (eksempelvis Landbrugsministeriet og 
Ministeriet for fi skeri og husdyrbrug), er lige så dårligt orienteret og har 
en klar tendens til at bruge UP’erne som organer til gennemførelse af 
ministeriernes egne projekter, snarere end som organer med selvstændig 
kompetence, som det ellers var meningen med LGS-projektet. I betragt-
ning af regeringens usammenhængende politik over for UP’erne og den 
iøjnefaldende mangel på entydighed i dens holdning til LGS-tilgangen, 
er det vel forståeligt, at donorer stiller spørgsmålet: Hvordan kan man 
tilpasse sig til en regeringspolitik i forhold til lokalt selvstyre, når der ikke 
eksisterer nogen entydig, sammenhængende politik at tilpasse sig til?

Den implicitte kritik i dette spørgsmål er velbegrundet: Der er ingen klar 
stemme i regeringen i forhold til lokalt selvstyre; der er mange stemmer, 
og de taler meget forskellige sprog. Bangladeshs politik i forhold til lokal 
selvforvaltning i almindelighed, og til UP’erne i særdeleshed, er en lang 
historie om initiativer, der trækker i forskellige retninger. Når nationale 
regeringer er blevet skiftet ud, og politikker derfor har ændret sig, er de 
ofte kun blevet delvist implementeret. Spørgsmålet er, om LGS-projektet 
kan blive til regeringens politik for lokalt selvstyre baseret på dets støtte-
grundlag, som først og fremmest er donorerne anført af Verdensbanken. 
Dette er usikkert. Det ville være skønt at forestille sig, at projektet har 
tilstrækkelig tyngde og autoritet til ikke blot at komme godt fra start, 
men også til sidenhen at skabe en positiv forandring, som, da der ikke 
kan ses noget alternativ, kunne gøre projektets idé til gældende politik 
på området for lokalt selvstyre.

Harmonisering mellem konkurrerende donorer?

Dette leder os videre til det andet problem, jeg lagde ud med, nemlig 
spørgsmålet om donorharmonisering. Den historiske udvikling i donor-
bistanden til lokalt selvstyre i Bangladesh mangler kontinuitet og sam-
menhæng 1) over tid, 2) mellem forskellige donorers programmer på et 
givent tidspunkt, og 3) mellem sektorprogrammer og projekter inden for 
den samme donors arbejdsområder. Denne mangel på harmonisering på 
alle niveauer kan tilskrives manglen på en klar regeringspolitik i forhold til 
lokalt selvstyre, men donorerne må påtage sig en væsentlig del af skylden 
for den noget kaotiske situation.

LGS-projektet har derfor sat donorsamfundet i noget af et dilemma: skal 
man deltage, eller skal man vente og se, hvad der sker med regeringens 
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er egen politik? Verdensbanken har taget et projekt, som har haft betydelig 
succes i ét distrikt, nemlig Sirajgunj, og har efter aftale med regeringen 
indført det som nationalt program – en proces der er forløbet over meget 
kort tid sammenlignet med mange andre projekter og programmer. En 
række donorer, herunder Danida og EU-kommissionen, har bidraget 
med midler til visse projektkomponenter og er derved kommet på banen. 
Andre donorer erkender åbent, at de ser til fra sidelinien. Men er der en 
sidelinie at se til fra, én som er neutral i forhold til lokalt selvstyre? Det 
korte svar er nej.

Donorstøttede programmer og projekter, som ikke direkte beskæftiger sig 
med lokalt selvstyre, involverer sig ofte med UP’erne for at få en organi-
sationsmæssig forankring af aktiviteter implementeret på landsbyniveau. 
Mange af sektorprojekterne kanaliseres gennem det relevante ministeriums 
distrikts- og Upazila-kontorer. Dermed forstærkes og fremmes den vertikale 
sektortilgang til UP’erne og ministeriers og regeringskontorers position 
som leverandører af ydelser og ressourcer, og LGS-projektets bestæbelse 
på at styrke uddelegering af beslutningskompetence undermineres. Dette 
er imidlertid kun en del af problemet.

Der er en tendens til, at hver enkelt donor har sine egne krav og betingelser, 
når den støtter et sektorbaseret projekt med UP’erne som implementerende 
aktør, ikke mindst hvad angår kanaliseringen af midler, fi nansiel styring, 
kapacitetsopbygning og de dertil hørende implementeringsmanualer. Re-
sultatet er alt for ofte en underbemidlet UP, som står over for et større antal 
planlægnings-, regnskabs-, hørings-, monitorerings- og rapporteringskrav, 
som bevirker, at træning og uddannelse bliver ukoordineret og afspejler 
forskelligartede, og til tider modstridende, projekttilgange. Tilførslen af 
ressourcer er ligeledes ukoordineret. Midlerne fl yder ad mange forskellige 
kanaler og har sommetider form af separate, projektspecifi kke bevillinger 
med deres egne bestyrelser, omend disse ledes af regeringsembedsmænd. 
Sidst men ikke mindst er det hele dokumenteret i en betydelig samling 
projektimplementeringsmanualer, som UP’ens enlige sekretær forventes 
at have indgående kendskab til.

Det er ikke kun UP’en, der lider under denne mangel på koordinering, 
for de samme problemer fortsætter op gennem ministerielle afdelinger og 
kontorer og ind i deres ministerier. Det ligger også i den bureaukratiske 
politiks natur, at disse hierarkier forfølger egne sektorinteresser, har deres 
egne budgetter, og opretholder deres position i regeringens administration. 
Men set i forhold til formålet med diskussionen i denne artikel, er det 
vigtigt, at donorstøttede projekters eff ekt på UP’erne klart anerkendes. 
Ikke fordi man skal ignorere det faktum, at hvert enkelt donorprojekt 
og sektorprogramkomponent har sin egen logik med rødder i en række 
behov, og en kontekst som er specifi k for netop det projekt eller den 
komponent. Imidlertid udgør disse adskilte logikker, set ud fra UP’ens 
perspektiv, tilsammen en samling krav, som det er umuligt for den at 
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kratiske og politiske interesser, der er modstandere af enhver forandring 
i forhold til lokal selvforvaltning. For disse interesser bliver det let en 
demonstration af den lokale ledelses manglende evne til at lede, samt 
det uhensigtsmæssige i styrkelsen af lokalt valgte regeringsorganers rolle 
i lokalt selvstyre.

Vil LGS-projektet gøre en forskel?

Så hvad betyder dette for LGS-projektet og visionen om en stærkere, mere 
inkluderende og eff ektiv Union Parishad? Udfordringen er betydeligt 
større, end Verdensbanken og donorerne åbent erkender. Men to faktorer 
er i projektets favør, nemlig presset på donorerne for at arbejde hen imod 
en eller anden grad af harmonisering (afl edt af Paris-erklæringen) og det 
pres, som UP’erne og deres indbyggere kan begynde at udøve i forhold 
til politikker og politikere i deres egne lokalområder, fordi UP’erne nu 
modtager ikke-øremærket (blok)støtte.

Selvom LGS-projektet er baseret på tekniske instrumenter, er det instru-
menter, der sigter mod at fremme inklusion og ansvarlighed i forhold til 
den måde, hvorpå lokal ledelse i dag fungerer – og dét er politisk. Vi må 
imidlertid vente og se, om regeringen virkelig ønsker at fremme større 
lokalt selvstyre, og om donorerne i praksis vil yde den koordinerede støtte, 
som er nødvendig for, at reformerne kan gennemføres. 

Neil Webster er seniorforsker på DIIS

Artiklen er oversat af Tina Maria Jensen

Noter

1 Der er 9 valgte valgkredsmedlemmer (1 pr. valgkreds), 3 valgte kvinder (hver 
især repræsenterer en valgkreds bestående af 3 distrikter), samt en direkte valgt 
formand.
2 Der kan vælges fra en bred vifte af investeringer.
3 UP’ernes evne til nærme sig en situation, hvori de selv identifi cerer behovene 
inden for kapacitetsopbygning, og begynder at selv vælge og købe sig service, 
oplæring etc., er en del af LGS-projektets langsigtede mål
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er 4 Eksempelvis mindre veje, bygning af skoler, primær-sundhedsklinikker etc.
5 Det ressourcestærke LGED har ingen interesse i en udvikling i retning af et 
mere uddelegerende ledelsessystem, hvori lokale forvaltninger har større kontrol 
over off entlige udgifter.
6 Interview med direktøren for NILGD, oktober 2006
7 Interview med M.H. Rahman, divisionschef, marts 2007
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For mange kokke fordærver maden, og for mange donorer fordærver 
bistanden. I hvert fald var det overskriften på et nyhedstelegram fra 
Inter Press Service (IPS) i juli 2007, at “For mange donorer ødelægger 
hjælpen”. 

Teksten refererer resultaterne af en undersøgelse, som Overseas Development 
Institute (ODI) (IPS 16. juli 2007) har gennemført for EU-parlamentets 
udviklingskomité. ODI har set på EU-bistand til Cambodja, Mozambique 
og Peru og har vurderet, at disse lande alene i deres samarbejde med EU 
har at gøre med 15-17 bilaterale donorer plus EU-kommissionen. Ja, 
rapporten fortæller, at tallet bliver endnu højere, hvis man medregner 
regioner som Catalonien i Spanien og Flandern i Belgien, der begge har 
kontorer i Mozambique.

En af konklusionerne er, at det er gået (for) langsomt med at for-
bedre EU-bistandens eff ektivitet. Selv om der er lavet et regelsæt for, 
hvordan man gebærder sig, et code of conduct for at undgå dublering code of conduct for at undgå dublering code of conduct
og overlapning i bistandssystemet, så har mange EU-lande været 
mere end tøvende med at overføre større magt til Kommissionen på 
bistandsområdet. 

I en kommentar siger svenske Anders Wijkman fra EU-parlamentet, at 
der er enorme transaktionsomkostninger ved at have for mange donorer 
og for mange forskellige krav om rapportering.

Det lyder alt sammen både genkendeligt og rigtigt. De nationale donorer 
vil alle selv have ansvar, succeshistorier og ros. De har (formentlig) alle 
deres komparative fordele og kan let henvise til sendrægtighed og bureau-
krati i EU-systemet, når de argumenterer for national bilateral bistand. 
Men det ændrer ikke ved, at det er tungt for modtagerne. 

ODI-rapporten nævner Peru som et særligt grelt eksempel. Trods hurtig 
vækst er halvdelen af befolkningen stadig fattig, og en femtedel lever i 
ekstrem fattigdom for under en dollar om dagen. Bistanden har ikke 

Kontrol – kun oppefra eller 
også nedefra?

Knud Vilby
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der blev oprettet i 2002 for at koordinere donorerne, har at gøre med 900 
organer, der implementerer bistand. I alt er der tale om 2.500 private og 
off entlige projekter hvert år. 

Rapporten fortæller om kontorer, der føler, de er ved at drukne i admi-
nistrative opgaver og projekt-krav.

Fint nok. Men…

ODI-EU-rapporten er endnu en af de mange rapporter, der stiller et 
berettiget krav om bedre harmonisering mellem donorerne. Og i EU-
familien burde det jo sådan set kunne lade sig gøre.

Rapporten lægger sig med sine anbefalinger godt op ad Paris-erklæringen 
om mere eff ektiv bistand via bedre harmonisering, større lokalt ejerskab 
og lavere transaktionsomkostninger.

Det er let at være enig, og det er oven i købet nødvendigt. Så det er lidt 
surt at skulle tilføje et “men” og nogle betingelser.

Men her kommer de sure forbehold så alligevel. De munder dog ud i 
nogle anbefalinger baseret på både frihed, folkelighed og demokrati, 
som primært har til formål at sikre, at det lokale og nationale ejerskab 
til bistandsprocessen bliver lige så reelt, som Paris-erklæringen hævder, 
at det skal være.

Det er således slet ikke så surt alligevel. Snarere både positivt og progres-
sivt. Det handler om de mennesker, hvis liv bistanden, ideelt set, har til 
hensigt at gøre lidt lettere og bedre.

Ansvarlighed, men over for hvem?

Udviklingen i bistanden går i retning af stadigt større programmer. I 
mange år har vi talt om sektorprogramstøtte og i stigende grad handler 
det også om budgetstøtte, selv om de fl este donorer er meget forsigtige 
med rent faktisk at implementere direkte budgetoverførsler. I de store 
regeringsprogrammer er der nu færre enkeltprojekter end tidligere og 
langt mere sektororienteret programstøtte, som giver modtagerregeringer 
ejerskab og muligheder for at planlægge. 

Udviklingen gør det muligt for donorerne at lave en arbejdsdeling. Paris-
erklæringen lægger op til, at hver enkelt bilateral donor skal arbejde i færre 
sektorer pr. land. Danmark planlægger at komme ned på tre sektorer i 
hvert programsamarbejdsland. Men man svigter jo ikke bare sine venner, 
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nelse”, eller “Vi er blevet nødt til at trække os ud af uddannelsessektoren, 
var det noget for jer at tage over?”

Det lyder lidt som en snak mellem donorer, men det hedder jo også 
donorharmonisering og donorkoordination. Spørgsmålet er imidlertid, 
hvem der koordinerer hvem. Koordineres den nye udvikling af modta-
gerlandets regering? Eller fi nder koordineringen primært sted mellem 
donorerne indbyrdes med skyldigt hensyn til 2015-målene, til ‘donor 
darlings’ (lande, som donorerne helst vil støtte), og til ønsket om at 
undgå at komme til at hænge på de vanskeligste og mest risikable lande 
og programmer.

Ejerskab er jo et lidt upræcist og fl ydende ord. Hvornår starter ejerskabet 
for eksempel for en modtagerregering? Er det først for alvor, når donorerne 
er færdige med deres egne indbyrdes harmoniseringsforhandlinger, og 
pengene begynder at fl yde, eller er det også i vurderingen af bistandsbe-
hovene og opgavefordelingen mellem donorer og nationale institutioner, 
allerede inden der er lavet harmonisering?

ODI udgav i januar 2006 et arbejdspapir med titlen Hvilken vej går 
bistanden? (Menocal & Rogerson 2006).bistanden? (Menocal & Rogerson 2006).bistanden?

Overordnet hedder det i dette papir, at

set i bistandsmodtagernes perspektiv er det ikke umiddelbart 
oplagt, at grupperingen af donorerne i et fælles program med det 
samme sæt af betingelser ubetinget er i landets interesse. Risikoen 
for, at man kommer til at stå over for en forenet front af donorer 
– eller et donor-kartel – kan godt veje tungere end de besparelser, 
man får i transaktionsomkostninger, fordi man ikke længere skal 
forhandle separat med en mængde forskellige donorer. (Menocal 
& Rogerson 2006, 9)

Hvad enten man er enig i denne vurdering eller ej, peger den på et centralt 
forhold i forbindelse med udviklingen mod større donorharmonisering: 
Modtagerregeringerne vil være nødt til at opruste eller kapacitetsudvikle, 
som det hedder. De skal være stærkere til at styre og forhandle, end mange 
af dem er i dag, og i forhold til den internationale udviklingsbistand vil 
de primært bruge deres kompetencer og energi og kapacitet på at være 
eff ektive med- og modspillere over for de forenede donorer. Deres egne 
demokratiske systemer bliver (let) mindre vigtige.

Et andet af de krav, der stadigt stærkere stilles, er kravet om økonomisk 
ansvarlighed og gennemsigtighed, accountability. Det er et nødvendigt 
krav, for uden stor ansvarlighed og gennemsigtighed giver det ikke mening 
at snakke sektorprogramstøtte – endsige budgetstøtte. 
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I samme ODI-papir, med synspunkter fra Civilsamfundene i Syd, gives 
der med en række forskellige formuleringer udtryk for, at donorernes krav 
om ansvarlighed og gennemsigtighed er præget af et temmelig ensidigt 
fokus på, hvad modtagerregeringer skal leve op til netop i forhold til 
donorerne. Der mangler to ting:

1.  Langt mere præcise regler om donoråbenhed og ansvarlighed, så de 
også kan kigges i kortene, samt 

2.  Langt større ansvarlighed, åbenhed og villighed hos modtagerrege-
ringerne til at blive kigget i kortene af deres egne befolkninger.

Papiret nævner eksempelvis, at “et voksende antal kritikere hævder, at 
donorbetingelser (konditionalitet) underminerer normal demokratisk 
politik ved at gøre regeringerne ansvarlige (accountable) opad i systemet 
i forhold til donorerne, snarere end i forhold til deres egne befolkninger” 
(Menocal & Rogerson 2006, 11-12). 

Derfor kræver disse kritikere også, at alle donorernes betingelser skal 
være off entligt tilgængelige, og så er vi tilbage i det første punkt, om at 
de krav om åbenhed og ansvarlighed, man stiller over for modtagere, 
også må stilles til donorerne.

Synspunktet om, at befolkningerne i Syd skal inddrages, er jo langtfra nyt. 
Udviklingen af fattigdomsbekæmpelsesstrategierne (PRSP) som afl øsning 
for strukturtilpasningsprogrammer, der kom som diktater oppefra og 
ned, er blandt andet udtryk for en sådan tænkning. Det er meningen, 
at modtagerlandenes befolkninger, blandt andet via civilsamfundet, 
skal inddrages i brede konsultative processer, når fattigdomsstrategierne 
udarbejdes. Det er almindeligt anerkendt, og der er ingen ideologisk 
uenighed om det.

Langt hen ad vejen har alle – undtagen korrupte regeringer – også en 
interesse i, at det sker. Eksempelvis citeres Moreblessings Chidaushe fra 
AFRODAD i ODI-papiret for at sige at “et mere afbalanceret syn på 
gensidig ansvarlighed må også tage fat på nogle af de kritiske forhold i 
modtagerlandene, som bidrager til bistandens ineff ektivitet. Det er for-
hold som mangelfulde regeringssystemer, korruption og svag institutionel 
kapacitet” (Menocal & Rogerson 2006, 11). 

Både donorer og modtagerlandenes befolkninger har en åbenbar interesse 
i, at der på demokratisk vis ‘holdes øje’ med regeringerne, og at de på 
demokratisk vis drages til ansvar.

Sagen er imidlertid også, at mange (for ikke at sige de fl este) regeringer 
i modtagerlandene har en tradition for lukkethed i forhold til egne 
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og mange steder relativt unge. Deres reelle inddragelse, for eksempel i 
PRSP-processerne, har ofte været svag og helt utilstrækkelig.

Modtagerlandenes regeringer vil gerne have ngo’erne til at udføre sociale 
og sundhedsmæssige opgaver for regeringerne. Men de er ikke interesseret 
i kritiske og besværlige ngo’er, der blander sig i politiske processer. 

Der er derfor ikke blot behov for at styrke modtagerregeringernes kapacitet 
og kompetencer. Der er også brug for at styrke de nationale folkelige mu-
ligheder for at indgå i de demokratiske processer, både omkring udvikling 
og prioritering af strategier og vedrørende kontrol af implementering 
(checks and balances). 

Men vil det bistandspolitiske systems forsøg på at leve op til Paris-erklæ-
ringen være med til at rette op på dette problem?

Der er gang i en statsliggørelse af bistanden

I begyndelsen af 2007 skrev jeg et notat for den danske 92-gruppe (Forum 
for Bæredygtig Udvikling) om manglen på civilsamfundsprioritering i 
den danske regerings udviklingspolitiske prioriteter for 2007 til 2011 
(Vilby 2007).

Budskabet var, at Danida og Udenrigsministeriet i de udviklingspolitiske 
prioriteter Vilje til udvikling (august 2006) næsten har glemt civilsam-Vilje til udvikling (august 2006) næsten har glemt civilsam-Vilje til udvikling
fundet. Det står nævnt her og der, men de lovede civilsamfundsanalyser 
er ikke gennemført, og selv om man netop i overensstemmelse med 
Paris-erklæringen prioriterer fremme af god regeringsførelse, så går stort 
set alle nye bevillinger til dette formål (i alt 500 millioner kroner) til den 
off entlige sektor. Ikke et eneste sted nævnes planer om øgede civilsam-
fundsbevillinger for at styrke god regeringsførelse.

Danidas fokus er klart stat-til-stat-bistand – eller sagt på en anden 
måde: samarbejdet mellem regeringer. Der er tale om en statsliggørelse 
af bistanden, som svarer meget godt til Paris-erklæringens fokus, men 
egentlig ret dårligt til en borgerlig regering.

Det hedder i teksten i Udvikling! Folkestyret eller statsstyret? blandt Udvikling! Folkestyret eller statsstyret? blandt Udvikling! Folkestyret eller statsstyret?
andet, at 

decentraliseringen af dansk bistand med øget kompetence til am-
bassaderne og den fortsatte udvikling af programsektortilgangen 
og forskellige former for budgetstøtte har været vigtig for at sikre 
nationalt ejerskab til udviklingsprioriteter og for at få et stærkt 
kontinuerligt samarbejde omkring sektorprogrammerne i det en-
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fokus på regering, stat og centraladministration i samarbejdet. 
Finansministeriet og de enkelte fagministerier er meget vigtige 
samarbejdspartnere og Danidas rådgivning retter sig ofte mod 
disse niveauer. I de ganske mange tilfælde, hvor regeringer og 
centraladministrationer undervurderer potentialet i civilsamfun-
det, eller hvor man direkte forholder sig modvilligt eller afvisende 
overfor et aktivt civilsamfund, giver det en betydelig risiko for, at 
Danida får et overdrevent fokus på staten og statsapparatet og et 
utilstrækkeligt fokus på den nødvendige inddragelse af civilsam-
fundet. (Vilby 2007, 14-15)

Den danske regerings udviklingspolitiske prioriteter er i høj grad præget 
af Paris-erklæringen. Deklarationen har et meget teknisk og admini-
strativt fokus. Den fokuserer især på staten med målsætningerne om 
forbedrede planlægningssystemer, styrket fi nansiel styring og ledelse og 
højere eff ektivitet. Den har derimod kun et meget beskedent fokus på 
civilsamfundet og god regeringsførelse. Faktisk nævnes civilsamfundet 
kun direkte et eneste sted, nemlig i afsnit 14 om ejerskab, hvori det hed-
der, at partnerlandene (det vil sige modtagerlandenes regeringer) skal 
gå i spidsen i koordinationsbestræbelserne “i dialog med donorerne og 
i bestræbelser på at fremme deltagelse af civilsamfundet og den private 
sektor” (Paris Declaration 2005, punkt 14, side 3).

Civilsamfundet nævnes altså på niveau med den private sektor. Begge 
sektorer er nødvendige, men deres roller unægtelig helt forskellige. Det 
nævnes ikke.

Der er andre steder i erklæringen, hvor der er indirekte henvisninger til 
nødvendigheden af folkelig deltagelse. Det hedder i punkt 3.iii, at man 
skal øge såvel donorers som partnerlandes ansvarlighed og gennemsigtig-
hed i forhold til deres indbyggere og parlamenter, og der står i punkt 22 
noget om, at kapacitetsudvikling også må baseres på et “bredere socialt, 
politisk og økonomisk miljø” i modtagerlandene, og i punkt 37 at man 
skal opmuntre til bred deltagelse af et udvalg af nationale aktører, når 
udviklingsprioriteterne fastsættes. Blot et enkelt sted (punkt 39) nævnes 
også ikke-statslige systemer, men det er specielt som bistandsleverandører 
i de meget svage og skrøbelige stater. 

Man kan roligt fastslå, at det samlet set er både tyndt, vagt, uforpligtende 
og uprioriteret. Paris-erklæringens fokus på at eff ektivisere bistanden 
ved at sikre bedre koordination og undgå overlapning og duplikering af 
indsatser peger derfor i retning af, at staternes og de statsstyrede institu-
tioners rolle bliver endnu mere centrale end tidligere. Men meget bety-
delige bistandsmidler kanaliseres allerede i dag ind i statslige strukturer, 
der ofte er svage og præget af manglende folkelig opbakning og politisk 
demokratisk kontrol. Hvis ikke de folkelige kontrolmekanismer styrkes, 
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uheldig kombination af yderligere statsliggørelse af bistanden og reduceret 
demokratisk kontrol med den samlede udviklingsindsats.

Det er en af konklusionerne i 92-gruppens papir. Det fastslår, at ci-
vilsamfundet naturligvis ikke blot skal inddrages for civilsamfundets 
skyld, “men fordi aktive civilsamfundsorganisationer er afgørende for, 
at reformer og sektorprogrammer reelt gennemføres og bliver vellykkede, 
også i det yderste led.” (Vilby 2007, 14).

Danidas ensidige økonomiske fokus på den off entlige sektor i forbindelse 
med indsatserne for god regeringsførelse er et klart eksempel på, hvordan 
Paris-erklæringen tenderer mod en statsliggørelse af bistanden. Og den 
internationale debat om Paris-erklæringen og civilsamfundet peger i 
retning af, at den danske regerings tolkning af den og prioritering af det 
statslige regeringssamarbejde er udtryk for en generel tendens.

Et notat (i udkast) fra den internationale Alliance 2015 (2007), der har Ibis 
som dansk medlem, beskæftiger sig med reformer af bistandssystemet og 
stiller krav forud for det næste højniveau-møde om bistandseff ektivitet i 
Accra i 2008. Notatet søger at opstille forudsætninger for, at 2015-målene 
kan nås via eff ektiv og ansvarlig bistand. 

Alliance 2015 skriver, at “Paris-erklæringens forpligtelse til gensidig 
ansvarlighed og gennemsigtighed kun fokuserer på forholdet mellem 
donorer og partnerlande. Dette fokus skal udvides og understrege behovet 
for ansvarlighed og gennemsigtighed nedad i systemet. Det må inkludere 
civilsamfundet, når dagsordenen for udvikling sættes, og når bistands-
praksis monitoreres.” (Punkt 6, s. 2).

I en anbefaling til donorerne hedder det, at “demokratisk ejerskab er 
en forudsætning for at bistand kan bidrage til at udrydde fattigdom. 
Når donorerne giver budget- eller sektorstøtte til regeringer, skal støtte 
til civilsamfundenes og specielt kvindeorganisationernes deltagelse i og 
monitorering af regeringsplaner være et integreret element.” (Punkt 3, 
s. 1-2).

Brian Pratt, der er leder af ngo-trænings- og forskningscentret INTRAC, 
skriver i en artikel fra maj 2006 (Intrac/Ontrac 2006), at efter at vi i en 
række år i 1980erne og 90erne så markante forsøg på at ‘rulle staterne 
tilbage’, blandt andet i forbindelse med strukturtilpasningsprogram-
merne, så har vi i de seneste år set mange forsøg på at genetablere staten 
som udviklingens eneste motor. Civilsamfundet og ngo’erne ses i denne 
udvikling alene som mulige underleverandører til det store statslige bi-
standssystem. Civilsamfundet må imidlertid ikke ende med at blive statens 
instrument. Organisationerne skal tværtimod have en uafhængighed, der 
gør det muligt for dem at fungere i rollen som vagthund.
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året 2006 var i København, sagde han ved mødet med de danske ngo’er, 
at “I skal være vores vagthunde. I skal være vores samvittighed. I skal 
lægge pres på regeringerne. I er civilsamfundet og vær på vagt: I er ikke 
regeringen.”

Sandheden er konkret – også i civilsamfund i Syd

 Civilsamfund i forhold til udvikling og bistand er som bekendt mange 
ting. Det er miljø- og udviklingsorganisationerne i Nord. Det er ngo’erne 
og de små lokale cbo’er, community based organisations, i Syd. Det er også 
– og måske i stigende grad – de internationale ngo’er, de såkaldte ingo’er, 
der i kraft af størrelse og kræfter præger en stor del af den internationale 
bistandsdebat.

Men diversiteten er endnu større. I Syd er ngo’er og cbo’er også alverdens 
ting. Alt fra enmandsforetagender med entreprenante ambitioner, der 
lige så godt kunne kalde sig virksomheder, over store diff use folkelige 
organisationer med uklare mandater og struktur, og til rimeligt eff ektive 
miljø- og udviklingsorganisationer og folkelige bevægelser, der er i stand 
til at påvirke og fl ytte noget lokalt. 

Syd-ngo’erne har deres egne problemer. Nogle er velfungerende inden for 
rammerne af deres mandat, men har interne demokratiske problemer. 
Nogle er så donorafhængige, at det truer deres uafhængighed, og andre 
er gevækster på regeringssystemerne med den afhængighed, det giver. 
Og korruption fi nder også sted i ngo’er, ikke bare internt i regerings-
systemet.

Det er med civilsamfundsorganisationer som med donorer og med 
modtagerregeringer. Man kan godt have generelle holdninger, men når 
det kommer til implementering, er det vigtigt at huske, at sandheden er 
konkret, som Brecht har sagt i en helt anden sammenhæng. Ønsket om 
øget støtte til civilsamfundet skal altså ikke tages som udtryk for et ukritisk 
ønske om at støtte hvad som helst. Konkret støtte må baseres på konkrete 
vurderinger. Det er blandt andet derfor, det i en dansk sammenhæng er 
ærgerligt, at Danida ikke har fået lavet de civilsamfundsanalyser i de 
enkelte modtagerlande, som man bebudede i civilsamfundsstrategien i 
2000. Dengang hed det netop, at “der er brug for en grundig analyse af 
samspillet mellem civilsamfundet og staten. Civilsamfundets organisationer 
er ikke per se gode eller dårlige. De har meget forskellig legitimitet og kan 
hverken erstatte den off entlige sektor eller repræsentative demokratiske 
organer. Men gennem folkelige bevægelser og græsrodsorganisationer 
kan fattige og marginaliserede kvinder og mænd få en stemme og ind-
drages i politikformulering og gennemførelse af konkrete programmer.” 
(Udenrigsministeriet 2000, 6)
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civilsamfundet i Syd. Vestlige ngo’er, og herunder de danske, har en rolle 
at spille blandet andet via kapacitetsopbygning i partnerskaber og som 
fundraisere og nogle gange med teknisk ekspertise. Men hverken donor-
ngo’er eller ingo’er kan sikre involveringen af fattige og marginaliserede 
mennesker eller kontrollen med tvivlsomme regeringer. Det kan kun 
et stærkt lokalt civilt samfund i samspil med andre formelle nationale 
kontrol- og demokratisystemer.

En bunden opgave, hvis massiv svindel skal undgås

I virkeligheden er der tale om en bunden opgave, som alle burde være 
interesseret i at løse. Hvis udviklingen går som bebudet, således at bi-
standens omfang stiger voldsomt, specielt til de fattigste lande, samtidig 
med at der helt overvejende bliver tale om programsektorbistand og 
budgetstøtte, så vil ikke nok så mange monitorerende kontrolbesøg og 
statsautoriserede revisorer kunne sikre donorer og modtagere mod et 
omfattende misbrug.

Det ved alle involverede godt, og det er naturligvis en af de væsentligste 
grunde til, at det går så langsomt med for alvor at få introduceret bud-
getstøtten, som er den vanskeligste at kontrollere.

Det er vigtigt at søge at skabe off entlig forståelse for, at en videreudvik-
ling af bistandssamarbejdet og en øget fokusering på lokalt og nationalt 
ejerskab både må være baseret på en vis tillid til de lokale systemer og 
på en erkendelse af, at der vil ske et vist misbrug. Det gjorde der også i 
projektbistandens dage, og man må hele tiden afveje fordele og ulemper 
ved forskellige metoder og strategier. Bistandssamarbejde uden misbrug 
er en illusion.

Men det er en lige så stor en illusion at tro, at alle problemer kan løses 
på et makroniveau via et samarbejde med et velkoordineret donorkartel 
i Nord og fi nansministerier suppleret af fagministerier i Syd. 

Et eller andet sted handler det om fattige mennesker og fattige stater, som 
har behov, de søger at få opfyldt. Og hvis der overhovedet skal være indhold 
i alle de fi ne politiske ord om støtte til demokrati, frihed og folkestyre, så 
må det være en grundforudsætning for bistandssamarbejde på makroplan, 
at det nede i bunden er funderet i en helt almindelig menneskelig og 
demokratisk debat om prioriteringer og kontrol med anvendelsen.

I en række af de fattige lande, der modtager udviklingsbistand, sker der 
rent faktisk i disse år en demokratisk opbygning. Mange års erfaringer 
med civil og fredelig bistand viser, at kampen for demokrati heldigvis kan 
føres på andre måder, end man hævder at have ført den i Irak.
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samarbejdet baseres på en yderligere styrkelse af de demokratiske meka-
nismer og strukturer, som er en forudsætning for succes.

Det behøver ikke at være en hindring for harmonisering eller eff ekti-
visering. Men det kræver et stærkt fokus, og i nogle lande vil det også 
forudsætte et donorpres på systemer, der ikke selv har lyst til åbenhed 
eller kontrol.

Knud Vilby er journalist, forfatter og konsulent
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At over 100 giverland, utviklingsland og multilaterale organisasjoner 
har sluttet seg til Paris-erklæringen er et uttrykk for at man ønsker en 
omlegging av dagens bistandspraksis. Både givere og mottakere vil ha 
mer valuta for bistandspengene. Så omfattende er disse endringene at 
man snakker om en ny bistandsarkitektur. Det har vært bred oppslut-
ning om Paris-erklæringen, og sammen med Tusenårsmålene utgjør de 
felles referansepunkt for dagens bistandsdiskurs og er en del av hva jeg 
vil karakterisere som en global bistandspolitisk konsensus. 

Mye av innholdet i Paris-erklæringen er ikke nytt, men det er et stort 
fremskritt at man sammen med Paris-erklæringen har formulert 12 
måleindikatorer som danner utgangspunktet for overvåkning frem 
mot 2010 (se den innledende artikkelen av Andersen og Th erkildsen). 
Den første såkalte ‘baseline undersøkelsen’, eller grunnlagsstudien som 
den omtales som i denne artikkelen, ble gjennomført i 2006, og i 2007 
ble rapporten Aid Eff ectiveness – 2006 Survey on Monitoring the Paris 
Declaration off entliggjort. Rapporten er en situasjonsbeskrivelse og en 
analyse av hvor de ulike aktørene står i forhold til å nå målsettingene 
innen 2010. 

Som vi skal se, er det mye som gjenstår før man er i havn. Et hovedar-
gument i denne artikkelen er at dersom man skal få til endringer må 
man ta inn over seg det faktum at det tar tid å bygge opp lokal kapasitet. 
Giverne må være villige til å ta noen kortsiktige kostnader ved å anvende 
mottakerlandets systemer for på sikt å kunne drive mer kostnadseff ektivt. 
Det er imidlertid grunn til å stille spørsmålstegn ved hvorvidt det faktisk 
er reell vilje til å gjennomføre Paris-erklæringen i praksis. Er Paris-erklæ-
ringen tuftet på bristende forutsetninger?

Jeg vil med utgangspunkt i grunnlagsstudien forsøke å si litt om hvor 
langt man har kommet i forhold til å innfri målene i Paris-erklæringen. 
På hvilke områder har man kommet lengst? Hvor er de største problemene 
i forhold til å nå de forskjellige målsettingene? Til slutt vil jeg si litt om 
utsiktene for å lykkes. 

Tenke det, ønske det, 
ville det med, 
men gjøre det... ?

Hilde Selbervik 

Paris-erklæringen vil ikke realiseres innen 2010
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Grunnlagsstudien er en gjennomgang av tingenes tilstand anno 2005, 
ført i pennen av uavhengige forskere. De påfølgende studiene som et-
ter planen skal gjennomføres i 2008 og 2010 skal vurdere den videre 
utviklingen. Deltakelse i undersøkelsen var frivillig. 34 utviklingsland 
deltok, dvs. ca. halvparten av de utviklingslandene som har sluttet seg til 
erklæringen. Undersøkelsen dekker om lag 37 prosent av alle relevante 
bistandsoverføringer og baserer seg i tillegg på data fra 55 givere. Resul-
tatene fra studien er derfor ikke representative, men gir en pekepinn på 
hvor man står. Studien har fokusert på de 12 måleindikatorene og ikke på 
Paris-erklæringen i sin helhet, som er langt mer omfattende. I tillegg til 
intervjuer og samtaler med sentrale aktører er resultatene av studien basert 
på en omfattende spørreundersøkelse av sentrale aktører. Mottakerlandet 
utpekte selv en nasjonal koordinator til å lede denne prosessen. 

Det er mange problemer knyttet til denne studien. Det er ikke rom for å 
omtale alle her, men jeg vil nevne noen problematiske aspekter. Gjennom 
Paris-erklæringen har både giverne og mottakerne påtatt seg et stort antall 
forpliktelser. At man bare har utviklet målbare indikatorer på noen felter 
er i seg selv problematisk. Det er også grunn til å stille spørsmålstegn ved 
hva man faktisk endte opp med å måle. For som vi skal se nedenfor, var 
det i praksis stor uenighet omkring fl ere sentrale defi nisjoner. Resultatet 
ble at mange aktører valgte å rapportere ut i fra egne kriterier, slik at man 
på fl ere områder endte opp med ikke sammenliknbare størrelser. Dette 
vil defi nitivt vanskeliggjøre gjennomgangen i 2008. Man må ha dette i 
mente når man leser resultatene fra grunnlagsundersøkelsen.

Selv om man ønsket å gjøre det, klarte man bare i liten grad å involvere 
donorer som ikke er medlemmer av DAC eller sentrale aktører fra det 
sivile samfunn på landnivå. I den grad andre aktører var involvert ble 
dette gjort på eget initiativ. Dette kan ha bidratt til at prosessen har fått 
en heller snever forankring på landnivå og at man har gått glipp av viktig 
informasjon. Gjennom prosessen ble det klart at kunnskapen om Paris-
erklæringen var dårlig både på giver- og mottakersiden, og man kan stille 
spørsmålstegn ved aktørenes eierskap til prosessen. Dette kan selvsagt ha 
bidratt til å gjøre eksersisen ekstra tidkrevende og kan kanskje også ha 
påvirket resultatene. På den annen side må man kunne anta at prosessen 
har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen om Paris-erklæringen 
(OECD 2007). Det må ha vært særdeles nyttig i og med at det er på 
landnivå den faktiske implementeringen må foregå! 

I rapporten forsøker forfatterne å ta høyde for de mange metodiske svakhe-
tene og forslår samtidig en rekke forbedringer i forhold til gjennomgangen 
i 2008. Hvorvidt man klarer det gjenstår å se, spesielt med henblikk på 
det dårlige og lite representative tallmateriale som er generert i forbindelse 
med 2006-undersøkelsen. Det ser ut til å ha fremkommet lite offi  siell 
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 ?kritikk mot selve resultatene av undersøkelsen i mottakerlandene. Flere 
givere, herunder Australien og Østrig, har imidlertid i interne arbejdspa-
pirer gått hardt ut mot rapporten (DAC 2007a og DAC 2007b). Mye av 
kritikken har vært knyttet til metodiske spørsmål og nok også med rette. 
En slik prosess blir dessuten neppe vellykket dersom deltakerne anser det 
hele for å være lite annet enn en tidkrevende papirmølle som fremstiller 
landet deres på en lite fordelaktig måte. I noe av den kritikken som er 
kommet frem kan det imidlertid se ut som om enkelte aktører har vært 
mest opptatt av eget image heller enn det som er den faktiske målsettin-
gen både med bistanden og hele Paris-erklæringen: Bekjempe fattigdom 
på en mest mulig eff ektiv måte. For selv om det er mange problematiske 
sider knyttet til denne prosessen bør det ikke bidra til å underminere 
det faktum at studien kommer med mange nyttige funn. Kanskje det 
viktigste budskapet fra studien er at man neppe vil nå målsettingen i Pa-
ris-erklæringen innen 2010. For at erklæringen skal kunne materialiseres 
må det langt sterkere lut til, og både giverne og mottakerne må brette 
opp armene. Det synes å være et behov for en slik realitetsorientering. I 
det følgende skal vi se på noen av realitetene.

Noen hovedkonklusjoner: fremskritt og videre utfordringer 
på veien til Paris 

Eierskap 
Eierskap utgjør selve spydspissen i bistandseff ektivitetspyramiden. Det 
innebærer at det er utviklingslandene selv som skal produsere og defi nere 
sine egne utviklingsplaner og sin egen utviklingspolitikk. Mottakerlandet 
skal gjøre disse planene operasjonelle og knytte dem opp mot nasjonale 
budsjettprosesser. Mottakerlandet har videre forpliktet seg til å lede 
koordineringen av de ulike giverne og samtidig oppmuntre til bred del-
takelse fra det sivile samfunnet og fra privat sektor. Giverne har på sin 
side forpliktet seg til å respektere at det faktisk er mottakerlandene som mottakerlandene som mottakerlandene
skal ha ledelsen. De har også forpliktet seg til å styrke mottakerlandenes 
kapasitet til å utøve lederskap (jf. paragraf 14 og 15 i Paris-erklæringen 
(OECD 2005)).

Målet er at minst 75 prosent av alle partnerlandene skal ha operasjonelle 
utviklingsstrategier innen 2010. Ifølge grunnlagsundersøkelsen er det 
bare 17 prosent av landene, det vil si 5 av landene i undersøkelsen, som 
tilfredsstiller dette kriteriet. Her har man langt igjen. Grunnlagsstudien 
konkluderer med at nettopp styrking av eierskap på mottakersiden vil 
være en hovedutfordring frem mot 2010.

Å måle og vurdere graden av eierskap er imidlertid problematisk. Her har 
man for få og trolig for dårlige målbare indikatorer, selv om selvsagt antallet 
indikatorer bør begrenses om slike overvåkningsstudier skal være mulig å 
gjennomføre i praksis. Det er likevel grunn til å stille spørsmålstegn ved 
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hvorvidt et land har etablert operasjonelle fattigdomsstrategier. Som det 
har vært påpekt i en rekke studier, prosessene rundt mange av de såkalte 
Poverty Redustion Strategies Papers (PRSP) har nettopp vært kjennetegnet 
av svakt eierskap på mottakersiden (se for eksempel McGee, Hughes & 
Levene 2002; Gould & Ojanen 2003).

Erkjennelsen av at nasjonalt eierskap er fundamentalt er ikke noe nytt. 
Budskapet om eierskap har gjentatte ganger blitt understreket, til nesten 
det kjedsommelige, i en rekke vitenskapelige studier og rapporter (se for 
eksempel Killick 1998; Pearson 1969). Eierskap har også lenge vært et en 
integrert del av blant andre de nordiske landes bistandspolitikk, innbakt 
i begreper om mottakerorientering og mottakeransvar (se for eksempel 
Selbervik 2003a). I praksis har likevel dette med nasjonalt eierskap vist 
seg å være svært komplisert. Det må straks understrekes at det er store 
forskjeller mellom de ulike mottakerlandene når det gjelder kapasitet, evne 
og vilje til reelt eierskap. Samtidig er det stor variasjon giverne imellom 
når det gjelder vilje til å innta en mer tilbaketrukket rolle

For å få mottakere og givere til å styrke eierskap på mottakersiden 
må man kanskje se på de mer grunnleggende insentivene de ulike 
aktørene har for å opptre slik som de gjør. For selv om et land formelt 
sett ofte uttrykker både vilje og evne til eierskap kan det være vanske-
lig å vurdere hvor det ytre presset slutter og hvor det reelle eierskapet 
begynner. Spesielt vil svært bistandsavhengige land, hvor bistanden 
utgjør en stor andel av off entlige inntekter, ofte være svært vare overfor 
signaler blant giverne. Flere mottakerregjeringer har gjennom en år-
rekke opparbeidet seg en helt spesifi kk kompetanse som “profesjonelle 
tiggere” (Mukandala 1999). Da den tidligere tanzanianske presidenten, 
Benjamin Mkapa, i 1999 klart uttrykte en sterk vilje til å ta lederskap, 
ble dette nærmest sett på som et vannskille blant donorene. Samtidig 
var de usikre på hvorvidt dette var genuint ment eller om det kom som 
et resultat av sterke føringer fra giverne (Selbervik 2003b). Om man 
skal få til et reelt eierskap må både givere og mottakere være styrt av 
insentiver som trekker i samme retning. Det må bygges opp tilstrek-
kelig kapasitet på mottakersiden slik at mottakerne gjøres i stand til 
å ta ledelsen. Samtidig må eierskapet ha en bred forankring utover en 
snever krets på toppen. Giverne må i praksis være villige til å trekke 
seg tilbake og tilrettelegge for at dette skal bli mulig. Dette vil trolig 
kreve grunnleggende holdningsendringer og vil mest sannsynlig i alle 
fall på kort sikt være fordyrende. Å bygge kapasitet og fostre eierskap 
vil koste, i form av både tid og penger. 

Tilpasning
Tilpasning betyr at utenlandsk bistand skal innordnes mottakerlandenes 
nasjonale utviklingsstrategier, institusjoner og prosedyrer. Giverstyring og 
fragmentering har imidlertid lenge vært en dominerende bistandspraksis. 
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 ?Har det skjedd fremskritt på dette området? Ifølge grunnlagsstudien yter 
bilaterale og multilaterale givere, med få unntak, bistand innenfor mot-
takerlandets politiske rammeverk og strategier (OECD 2007, 18). Men 
som det påpekes i studien, givernes valg begrenses kun dersom en strategi 
inneholder klare prioriteringer og handlingsplaner, noe som dessverre ser 
ut til å utgjøre unntaket snarere enn hovedregelen. Man kan derfor stille 
spørsmålstegn ved hvor egnet nasjonale utviklingsstrategier faktisk er til 
å styre bistandsallokeringer. 

For å unngå en tungrodd og lite eff ektiv forvaltning i mange utviklings-
land har mange givere satt opp parallelle implementeringsstrukturer, 
særlig i tilknytning til tradisjonell prosjektbistand. Paris-erklæringen 
har som målsetting å redusere antallet slike parallelle enheter med 
2/3. I stedet ønsker man å bygge opp og styrke lokale institusjoner og 
kompetanse. I de 34 landene i undersøkelsen identifi serte man hele 
2000 slike parallelle enheter (OECD 2007, 27). Her står man overfor 
en formidabel utfordring frem mot 2010. Dersom antallet skal redu-
seres må man åpenbart kartlegge hvorfor giverne ikke benytter seg av 
mottakerlandets systemer og prosedyrer (OECD 2007). Årsakene er 
sammensatte, men er trolig knyttet til både kapasitetsbegrensinger 
på mottakersiden og givernes manglende tillit til lokale systemer. 
En utfordring er å styrke de lokale institusjonene slik at giverne vil 
benytte seg av dem. Giverne er imidlertid opptatt av raske resultater 
og kostnadseff ektivitet. Som nevnt innledningsvis, det tar tid å styrke 
lokal kapasitet og kompetanse. Giverne må være villige til å ta noen 
kortsiktige kostnader ved å anvende mottakerlandets systemer for på 
sikt å kunne drive mer kostnadseff ektivt. 

Kapasitetsbygging er viktig, ikke bare når det gjelder tilpassing, men også 
når det gjelder eierskap og gjensidig ansvar. Man har imidlertid erkjent 
at kapasitetsbygging ikke bare dreier seg om skolering og overføring 
av ekspertise, men også om institusjonelle endringer både på giver- og 
mottakersiden (se OECD 2007). Ett av målene på tilpasning er hvorvidt 
teknisk bistand er ytt på mottakerens premisser. Målsettingen er at 50 
prosent av all teknisk bistand ytes innenfor rammene av koordinerte og 
mottakerstyrte programmer i 2010. Ifølge grunnlagsundersøkelsen rap-
porterte mange av de nasjonale koordinatorene at ingen donorer tilfreds-
stilte alle kriteriene for slik bistand. Enkelte donorer hevdet imidlertid 
at kriteriene var for strenge, og valgte derfor en videre defi nisjon. Slutt-
resultatet ble dermed at hele 48 prosent av den innrapporterte bistanden 
tilfredsstilte kriteriene. Det vil si at man allerede i 2005 nærmest hadde 
oppfylt målsettingen om 50 prosent. Siden fl ere donorer ikke forholdt seg 
til samme defi nisjon er det rimelig å anta at 48 er en for høy prosentan-
del. Flere av donorene ønsket å fremstå så gunstig som mulig. Uenighet 
omkring fl ere grunnleggende defi nisjoner medførte at de rapporterte på 
ikke sammenliknbare størrelser, og at resultatene fra studien på dette 
punktet har begrenset verdi. 
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k En annet mål på tilpasning er hvorvidt utenlandsk bistand refl ekteres i 
nasjonale budsjetter. Målet er å halvere andelen bistand som ikke inngår i 
nasjonale budsjetter. Innen 2010 håper man at minst 85 prosent av bistanden 
er inkludert. Ifølge rapporten er det grunn til å stille spørsmålstegn ved 
troverdigheten til de nasjonale budsjettene i neste alle landene som deltar 
i undersøkelsen. Det viste seg å være sprik i fl ere retninger, både når det 
gjaldt over- og underrapporteringer av bistand. For å få til forbedringer 
må giverne gi tilstrekkelig og troverdig informasjon om sine overføringer. 
Mottakersiden må fange opp denne informasjonen for å kunne sette opp 
realistiske budsjetter (OECD 2007, 54). 

Studier har vist at ubundet bistand gir mer valuta for pengene. I tillegg 
gir den mottakeren større råderett over midlene. Hvorvidt bistanden er 
ubundet er derfor et annen mål på tilpasning. Prinsippet om ubundet 
bistand har lenge vært et hett tema i DAC. I 2001 anbefalte DAC å 
avbinde all bistanden til de minst utviklede landene. I forbindelse med 
Paris-erklæringen klarte ikke donorene å bli enige om en konkret mål-
setting, bare at man skal fortsette arbeidet med avbinding av bistanden. 
Grunnlagsstudien fant at 75 prosent av bistanden var ubundet. På dette 
område er det store forskjeller donorene imellom. Mens mange av de 
små giverlandene, herunder de nordiske landene og Nederland, men 
også land som Storbritannia, allerede har avbundet nesten all bistand, 
har for eksempel USA en langt mer konservativ holdning. Selv om det 
er langt igjen til 100 prosent ubundet bistand er det liten tvil om at det 
har skjedd mye på dette feltet det siste tiåret etter at temaet ble satt på 
dagsordenen i DAC. Det kan se ut som om internt press de ulike giverne 
imellom har vært avgjørende for å få til reformer på dette feltet. Man vil 
trolig se fl ere fremskritt frem mot 2010, selv om dette trolig i liten grad 
kan tilskrives Paris-erklæringen.

Harmonisering
Harmonisering betyr at donorene koordineres og at kostnadene ved 
bistandsoverføringene minimeres. Som det påpekes i grunnlagsstudien, 
dersom bistanden var tilpasset mottakerens prosedyrer og mekanismer 
ville ikke harmonisering være et tema (se OECD 2007, 30). En målset-
ting er at 66 prosent av bistanden skal ytes innenfor rammene av såkalt 
programbistand. Man har forsøkt å utvikle en relativt klar defi nisjon, 
slik at dette bare innbefatter bistand som tilfredsstiller kravene til felles 
planlegging og harmonisering av prosedyrer.

Det ble konkludert med at 43 prosent av bistanden var programbistand. 
Av dette utgjorde 20 prosent direkte budsjettstøtte, det vil si at bistanden 
ikke er øremerket en spesiell sektor. I dette perspektivet kan det se ut 
som om man er godt på vei til å nå målsettingen. Det er likevel, ifølge 
rapporten, gode grunn til å tro at de reelle tallene er langt lavere. Også på 
dette punktet var det uenigheter omkring sentrale defi nisjoner blant fl ere 
givere. Enkelte donorer mente at defi nisjonen var for snever og anvendte 
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 ?derfor en videre defi nisjon. Tall fra andre studier indikerer også at de 
rapporterte tallene trolig er alt for høye (Selbervik & Nygaard 2006).

Det har vært særlig vanskelig å få høynet andelen budsjettstøtte, som i 
teorien er den formen for bistand som gir de laveste transaksjonskost-
nadene. Budsjettstøtte gis imidlertid ikke uten betingelser. De fl este 
giverne har strenge krav til mottakerland som mottar budsjettstøtte. 
Svenskene krever for eksempel at mottakeren må ha åpne og transparente 
budsjettprosesser. Det kreves også at landet respekterer menneskerettig-
heter og fremmer demokratisk styresett (Government of Sweden 2004, 
225-26). Med andre ord, det kan være vanskelig å fi nne kvalifi serte 
kandidater. Årsaken til at giverne er tilbakeholdne med denne typen 
bistand er en oppfatning om at kontrollen med midlene er dårligere 
enn det som er tilfelle med tradisjonell prosjekt bistand. Giverne man-
gler tillit til mottakerlandets systemer. Dette er reelle problemer som 
underkommuniseres i Paris-erklæringen. Det er et faktum at mange 
utviklingsland sliter med korrupsjon og dårlig styresett. Man må i større 
grad gripe fatt i denne problematikken, samtidig som giverne må ta i 
bruk mottakerens systemer før de er ‘perfekte’. Dersom det eksisterer 
en fundamental mistillit mellom partene kan ikke innholdet i Paris-
erklæringen realiseres. 

Resultatstyring
Resultatstyring betyr at bistanden skal styres og implementeres på en 
måte som fokuserer på resultat og som anvender nødvendig informasjon 
for å forbedre sentrale beslutningsprosesser. Donorene har forpliktet seg 
til å tilpasse seg lokale prosedyrer og overvåkningsmekanismer. Motta-
kerlandene har på sin side forpliktet seg til å styrke forbindelsen mellom 
nasjonale utviklingsstrategier og budsjettprosesser. Mottakerne skal også 
etablere resultatorienterte og kostnadseff ektive systemer som er åpne og 
kontrollerbare. Målet er at innen 2010 skal antallet land som ikke har 
etablert slike resultatorienterte systemer reduseres med 1/3. I 2005 var 
det 7 prosent av landene som tilfredsstiller kriteriene. Innen 2010 håper 
man at denne andelen er minst 38 prosent. Om man skal ha muligheter 
til å nå målet i Paris-erklæringen, står både givere og mottakere overfor 
en stor og nærmest uoverkommelig oppgave. 

Gjensidig ansvarlighet
Prinsippet om gjensidig ansvarlighet innebærer at giverne og motta-
kerlandene sammen er ansvarlige for bistandsresultatene. Med dette vil 
man også sikre seg bred folkelig oppslutning både i mottakerlandene og 
i giverlandene. Mottakerne har forpliktet seg til å styrke parlamentets 
rolle i utviklingen av nasjonale strategier og budsjettprosesser. Samtidig 
skal det stimuleres til bredere deltakelse i disse prosessene. Giverne skal 
på sin side fremskaff e punktlig, åpen og fyllestgjørende informasjon 
om bistandsoverføringene slik at mottakerregjeringen er i stand til å 
rapportere om budsjettet til parlament og innbyggere på en tilfredsstil-
lende måte. Giverne og mottakerne forpliktet seg til å videreutvikle felles 
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partnerskapsforpliktelser om bistandseff ektivitet overholdes, herunder 
Paris-erklæringen. Studien konkluderer med at 44 prosent av landene i 
undersøkelsen hadde slike mekanismer på plass og at man trolig vil se 
en markert fremgang på dette punktet frem mot 2008. I undersøkelsen 
omtales begrepet om gjensidig avhengighet som en viktig nyvinning. Det 
kan man i prinsippet være enig i. Det er positivt at begge parter ansvarlig-
gjøres. På den annen side synes begrepet å mangle realisme. Problemet 
med slike internasjonale erklæringer er knyttet til hvilke sanksjonsmidler 
man har til rådighet når en av partene bryter ‘kontrakten’. Giverne kan 
selvsagt trekke bistanden tilbake. Mottakerne har på sin side langt svakere 
sanksjonsmidler. De kan takke nei til fremtidig bistand. For fattige land 
er dette sjeldent en realistisk trussel. Dette er realiteter som i liten grad 
refl ekteres i Paris-erklæringen. 

Hvorfor Paris-erklæringen ikke vil kunne realiseres innen 2010 

Det er positivt at man forsøker å overvåke om partene faktisk gjennomfører 
det de har lovet. Mange metodiske problemer til tross, grunnlagsstudien 
gir en pekepinn på hvor man står per i dag. Det er langt igjen til Paris! 
Man vil ikke kunne nå alle målene innen 2010, selv om det trolig vil 
skje noen fremskritt.

En faktisk implementering av innholdet i Paris-erklæringen ville utvilsomt 
bidra til mer eff ektiv bistand, og ville dessuten være temmelig radikalt i 
forhold til dagens praksis. Hos mange av aktørene på både mottaker- og 
giversiden ser det ut til å være et sterkt ønske om endring. I praksis kom-
mer likevel ofte den gode vilje og de gode intensjonene i konfl ikt med 
andre mer presserende interesser. Både giverne og mottakerne må være 
villige til å ta de nødvendige kostnadene hvis målene i Paris-erklæringen 
skal kunne realiseres. Det er ikke nok å tenke det, ønske det og ville det ville det ville
med, man må gjøre det også! Det eksisterer imidlertid store sprik mel-gjøre det også! Det eksisterer imidlertid store sprik mel-gjøre
lom erklært politikk og dagens bistandspraksis. Implementeringsfasen 
er utvilsomt en fl askehals. Er det for lite realisme i Paris-erklæringen, er 
det der skoen trykker?

Enkelte har argumentert for at Paris-erklæringen ikke går langt nok. Man 
må i tillegg gjøre noe med de grunnleggende problemene som er knyttet 
til selve relasjonen mellom giver og mottaker (CCIC/BOND 2007). Som 
det også understrekes i grunnlagsstudien, innholdet i Paris-erklæringen vil 
kun bli realisert i de landene som selv har bestemt seg for å fastsette sine 
egne prioriteringer og som klarer å bestemme tempoet i reformarbeidet 
(OECD 2007, 53). Giverne på sin side opererer blant annet under et be-
tydelig utbetalingspress for å kunne rettferdiggjøre allokerte midler. Dette 
kommer ofte i konfl ikt med mottakerlandenes muligheter til å styre både 
tempo og prioriteringer. På dette området burde man iverksette tiltak og 
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 ?etablere systemer som sikrer at både giverens og mottakerens insentiver 
trekker i samme retning.

Et annet betimelig spørsmål som er reist er: I hvem sin interesse er det 
egentlig at bistanden tilpasses og harmoniseres? (CCIC/BOND 2007). 
I tråd med Paris-erklæringen skal bistanden tilpasses mottakerregje-
ringens politikk. Det forutsettes, om enn indirekte, at regjeringene på 
mottakersiden representerer innbyggernes interesser. Med andre ord, 
det antas at regjeringene i mottakerlandene er demokratisk valgte eller 
har en eller annen form demokrati. Det er som kjent en sannhet med 
modifi kasjoner. I mange utviklingsland er det sivile samfunnet i til-
legg svakt utviklet. Mange aktører i det sivile samfunnet er åpenbart 
bekymret for at en implementering av Paris-erklæringen kan bidra til 
en ytterligere marginalisering av viktige interessegrupper i land med 
gryende eller ikke-eksisterende demokratier. I prosessen rundt Paris-
erklæringen har man kanskje heller ikke klart å fange opp viktige 
stemmer fra disse aktørene (se Vilbys artikkel i dette nummer av Den 
Ny Verden). 

Det er fortsatt slik at premissene for dagens bistandsdiskurs, proses-
sen rundt Paris-erklæringen inkludert, hovedsakelig legges av Ver-
densbanken – sammen med vestlige donorer. I Verdensbanken har 
utviklingslandene begrenset innfl ytelse. Enkelte har derfor tatt til 
orde for at banken må demokratiseres. En slik reform ville utvilsomt 
være i harmoni med Paris-erklæringen. Det faktum at hele proses-
sen rundt erklæringen hovedsakelig er styrt av giverne har gitt svakt 
eierskap på mottakersiden. Giverstyringen har vært så sterk at enkelte 
har karakterisert erklæringen som en form ‘ny-kolonialisme’. I Paris-
erklæringen forsøker man å unngå kategorier som giver og mottaker. 
Man anvender heller begreper om partnerskap. Selve ideen om part-
nerskap er tiltalende. I realiteten dreier det seg likevel fortsatt om 
relasjoner mellom givere og mottakere – som utgjør maktrelasjoner 
som er grunnleggende asymmetriske. I stedet for å tåkelegge reali-
tetene burde man kanskje heller iverksette reformer for å gjøre disse 
maktrelasjonene så symmetriske som mulig. Få vil likevel være direkte 
uenige i Paris-erklæringens innhold, som på sett og vis kan betegnes 
som ‘ukontroversiell snusfornuft’. Gapet mellom teori og praksis er 
imidlertid så stort at det i seg selv virker tilslørende. Dette har trolig 
bidratt til at Paris-erklæringen i praksis har hatt begrenset gjennomslag. 
Og skal man tro resultatene fra grunnlagsstudien er en realisering av 
Paris-erklæringen innen 2010 ikke innen rekkevidde. 

Hilde Selbervik er seniorforsker 
på Christian Michelsen Instituttet, Bergen
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Paris-erklæringen forpligter partnerne til “at undersøge mulighederne for 
uafhængige moniterings- og evalueringsprocesser på tværs af lande ... for 
at give en bedre forståelse for hvordan mere eff ektiv bistand bidrager til 
at opnå (2015) udviklingsmålene”. DACs evalueringsnetværk  har taget 
udfordringen op og tog allerede få måneder efter erklæringens under-
skrivelse initiativet til at udforme en evaluering. 

Første skridt var udarbejdelsen af et såkaldt ‘options paper’ (Booth & 
Evans 2006), der dels diskuterer, om det overhovedet er muligt at evaluere 
Paris-erklæringens gennemførelse, dels, da denne diskussion munder ud i et 
forsigtigt ‘ja’, anviser forskellige måder at organisere en evaluering på.

Optionspapiret understreger, at Paris-erklæringen er baseret på en række 
implicitte forudsætninger, der, netop fordi de er implicitte, tillader ganske 
forskellige tolkninger af erklæringens egentlige indhold. Det forudsættes 
bl.a. at udviklingslandenes ‘ejerskab’ til bistanden vil øge kapaciteten til 
at udforme og gennemføre politikker med fokus på resultater, og udnytte 
bistanden bedre; at en sådan øget kapacitet vil forbedre kvaliteten af of-
fentlige investeringer og serviceydelser, herunder et bedre klima for private 
investeringer, og at dette vil medføre mere udvikling i form af økonomisk 
vækst og opnåelse af 2015-målene. En anden formodning er, at (donor) 
harmonisering er et ubetinget gode. En formodning, som Andersen og 
Th erkildsen (2007) sætter spørgsmålstegn ved.

Implicitte, tolkbare forudsætninger er ikke et ukendt fænomen ved for-
handlede erklæringer/aftaler. Puritanere ville anføre, at hvis der er uklarhed 
om tolkningen af mål og midler, er en evaluering næsten umulig. Booth 
og Evans (2006, 4) argumenterer dog, at det ikke er ukendt, at der er 
uklarhed eller uenighed om mål og midler, og at en evaluering netop kan 
bidrage til større klarhed – måske endog til konsensus.

Her kunne vi (DACs evalueringsnetværk) have startet et større teoretisk 
skoleridt med henblik på at designe den ultimative evaluering af Paris-
erklæringens resultater: at etablere de kausale sammenhænge mellem 

Evaluering på parisisk

Niels Dabelstein 
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‘udvikling’ og fi nde (målelige) indikatorer. Dette kunne have resulteret i 
en ‘traditionel’ donorledet evaluering.

En pragmatisk proces

I stedet valgte netværket, i overensstemmelse med option-papirets anbefaling, 
at starte en proces, der involverede udviklingslandene som lige partnere i 
både udformning og udførelse af evalueringen i Paris-erklæringens ånd. 
Ikke nogen let opgave, i og med at de overordnede rammer (konceptet) 
allerede var udstukket af netværket, om end kun skematisk.

Danidas evalueringskontor tilbød at facilitere denne proces og, hvis til-
strækkelig interesse var til stede, at koordinere evalueringen.

Den første udfordring var at etablere en dialog med udviklingslandene 
om evalueringen – at ‘sælge’ ideen på et tidspunkt, hvor konceptet 
kun var rudimentært udviklet. Konceptet omfattede på det tidspunkt 
(juli 2006) en evaluering i to faser. Den første fase skulle fokusere på 
at evaluere, i hvilket omfang Paris-erklæringens underskrivere rent 
faktisk ændrer adfærd i overensstemmelse med erklæringen, mens 
den anden fase skulle søge at evaluere, om denne ændrede adfærd (i 
det omfang den har fundet sted) har medført den forventede større 
bistandseff ektivitet og ‘mere udvikling’. Den første fase, der skal 
rapportere til High Level Forum (HLF) i Accra i september 2008, 
omfatter fem elementer:

Udvikling af en ‘fælles ramme’ for evalueringen
Gennemførelse af en række case studies i partnerlande
Gennemførelse af en række case studies i donorlande/-organisationer
Gennemførelse af nogle tematiske studier på tværs af lande og 
donorer
En syntese af resultaterne af case-studierne

Straks efter Paris-erklæringens underskrivelse blev DAC Working Party 
on Aid Eff ectiveness (WP-EFF) udvidet til at omfatte repræsentanter 
for udviklingslandene, ligesom en række undergrupper, heriblandt the 
Joint Venture on Monitoring the Paris Declaration (JV-MPD) optog 
partnerlande som medlemmer. DACs evalueringsnetværk var (og er 
stadig) donorernes netværk. Så der måtte fi ndes en måde at engagere 
partnerlandene konstruktivt på.

Konceptet (en evaluering i to faser, som beskrevet ovenfor) blev præ-
senteret for WP-EFF og JV-MPD i juli-august 2006, hvor det blev 
modtaget positivt. Derefter blev det præsenteret på en række regionale 
møder (Afrika i september 2006; Latinamerika og Asien i oktober 

•
•
•
•

•
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evalueringens fokus. 

De regionale møder, hvor DACs evalueringsnetværk var repræsenteret 
af DACs sekretariat og Danidas evalueringskontor, var meget vigtige, 
dels i forhold til at engagere udviklingslandene i evalueringen, dels til 
at opfange, hvad de anser som væsentlige emner, som evalueringen skal 
dække. Konceptet blev præsenteret som det, det var – en overordnet 
ramme, der dels kunne ændres, dels skulle udfyldes i et ligeværdigt 
samarbejde mellem udviklingslandene og donorerne.

Fremgangsmåden er ikke ukendt for Danidas evalueringskontor, som 
nok har taget initiativ til en evaluering, men som derefter har mødt 
partnerne med ‘et blankt stykke papir’ som udgangspunkt for at 
udforme evalueringen. Et godt eksempel er evalueringen af Ugandas 
landbrugsudviklings-program (Danida 2005).

Det var væsentligt, at konceptet også udstak rammerne for styringen af 
evalueringen: At der skulle etableres en referencegruppe, der var åben for 
deltagelse af alle interesserede lande og donorer, og at den daglige ledelse 
skulle forestås af en paritetisk sammensat Management Group.1

Denne åbne tilgang var usædvanlig for mange partnerlande, men de greb 
muligheden for at være med som lige partnere, og 10 udviklingslande 
meldte sig som case study-lande: Bangladesh, Bolivia, Mali, Filippinerne, 
Senegal, Sydafrika, Sri Lanka, Uganda, Vietnam og Zambia.

Ideelt set burde case-landene være valgt ud fra objektive kriterier som 
geografi sk repræsentation, størrelse, udviklingsniveau, bistandsafhæn-
gighed osv. Men selv om landene ikke er ‘valgt’, men har meldt sig 
frivilligt, er de 10 lande ikke et dårligt udsnit. Kun er Latinamerika 
underrepræsenteret. Blandt donorerne har 11 meldt sig.2 Her mangler 
helt klart nogle væsentlige aktører: EU, Verdensbanken og USA, som 
det ikke har været muligt at engagere. 

Referencegruppen omfatter 31 repræsentanter for udviklingslande, 
donorer, multilaterale organisationer og civilsamfundet.3 Denne gruppe 
og ledelsesgruppen støttes af et sekretariat, der fi nansieres af Danida 
og huses af DIIS. Evalueringen fi nansieres af frivillige bidrag fra en 
række donorer.

Referencegruppen holdt det første møde den 5.-6. marts 2007, hvor 
den godkendte udkastet til den generelle ramme for evalueringen, 
men forkastede udkastene til Terms of Reference for både landeeva-
lueringerne og donorevalueringerne som værende alt for detaljerede. 
Ledelsesgruppen blev sendt hjem med pålæg om at udarbejde reviderede 
opgavebeskrivelser.4
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Som nævnt omfatter evalueringen 10 landeevalueringer og 11 do-
norevalueringer samt et endnu ikke fastlagt antal tematiske studier. 
Udfordringen har været at formulere ‘generiske opgavebeskrivelser’, 
der på den ene side fastlægger rimeligt faste rammer, der tillader en 
senere syntese af resultaterne, og på den anden side er tilstrækkeligt 
fl eksible til, at de enkelte lande og donorer kan udforme evalueringer, 
der tilgodeser deres egne behov og ønsker.

Opgavebeskrivelserne for landestudierne fokuserer på tre dimensioner, 
der alle drejer sig om adfærdsændringer: 

Hvordan opfatter partnerne Paris-erklæringens anvendelighed/
brugbarhed i relation til bistandseff ektivitet? Er den tilstrækkeligt 
tydeligt formuleret til at tillade en fælles forståelse? Er der tilstræk-
kelig sammenhæng mellem målsætninger og indikatorer til at måle 
fremskridt? 
I hvilket omfang har donorerne ændret adfærd? Tillader de udvik-
lingslandene at opstille og forfølge egne prioriteter? Overlader de 
ansvaret for økonomisk/fi nansiel styring til partnerne? 2006-moni-
toreringsrapporten (se Selberviks artikel i dette DNV ) viser, at der er DNV ) viser, at der er DNV
begrænsede fremskridt på en række områder. Evalueringen søger at 
afdække incitamenter og barrierer.
I hvilket omfang har udviklingslandene ændret adfærd? Har de ta-
get reelt ejerskab (og har de fået plads til det af donorerne)? Har de 
kapacitet til at hamle op med donorerne (hvis harmoniseringstiltag 
kan gøre dette vanskeligt)?

Det står hvert land frit at udforme deres evalueringer (inden for de fælles 
rammer), så de fokuserer på enkelte sektorer (produktive eller sociale) el-
ler på temaer (kapacitetsopbygning, decentralisering) og evt. tværgående 
temaer som hiv/aids, god regeringsførelse. Mulighederne er mange, og 
kombinationsmulighederne endnu fl ere.

Vi har endnu ikke set alle landenes opgavebeskrivelser, men de få, vi har 
set, indikerer, at alle behandler Paris-erklæringens centrale temaer, men at 
spredningen på sektorer og tværgående temaer er stor, hvilket betyder, at 
der er en stor udfordring for det team, der skal sammenfatte resultaterne 
i en synteserapport.

Mens landeevalueringerne søger at afdække adfærdsændringerne hos både 
udviklingslandene og donorerne, fokuserer donorevalueringerne på, om 
donorpolitikker, -retningslinier og -incitamenter er ændret, så de støtter 
Paris-erklæringen:

•

•

•
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kEr donorerne parat til at overlade ejerskab og lederskab til partnerne? 
Hvor langt kan donorerne strække sig uden at give køb på egne po-
litiske prioriteter?
Har donorerne tilpasset regler, procedurer og medarbejderes kvalifi -
kationer til de nye samarbejdsformer?
Er donorernes belønningssystemer (incitamenter) justeret, så overhol-
delse af Paris-erklæringens principper belønnes?

Tre store udfordringer

Den største udfordring i den første fase af evalueringen er organisatorisk. 
Det er første gang, en evaluering søges gennemført med en så høj grad 
af decentralisering og afgivelse af donorkontrol med processen. Mange 
af de deltagende partnerlande har ikke institutionaliseret uafhængige 
evalueringer, så evalueringen er forankret i de dele af administrationen, 
der er ansvarlig for gennemførelse/monitorering af Paris-erklæringen, 
og de lokale referencegrupper omfatter både donorer og partnere, der 
skal evalueres. Findes den nødvendige kapacitet til at udforme og styre 
en sådan evaluering? Vil evalueringen blive tilstrækkelig uafhængig til 
at være troværdig?

De (relativt få) lande- og donor-specifi kke opgavebeskrivelser, vi har 
set indtil nu, tyder på, at der både i partnerlandene og hos donorerne 
er en ærlig vilje til at gå bag om retorikken og se på det, der er allervæ-
sentligst i en evaluering: de forklarende faktorer bag ændringer – eller 
manglende ændringer. Den virkelige test på uafhængigheden kommer, 
når evalueringskonsulenterne afl everer deres rapporter. Hvor kritiske får 
de lov til at være? 

Hvad angår den ‘tekniske’ evalueringskapacitet, har donorernes evalu-
eringskontorer tilbudt at støtte partnerne som rådgivere, og der er etableret 
en række partnerskaber, der ser ud til at fungere. Der er dog eksempler 
på, at donorerne ikke helt lever op til Paris-erklæringens intentioner om 
partnerskab og partnerlandenes ejerskab, ligesom binding af bistanden 
stadig er tydelig: I nogle af de lokale referencegrupper søger donorerne at 
undgå, at evalueringen kommer til at ‘pege fi ngre’, og ønsker stærk kontrol 
med rapporterne. Dette søges imødegået ved hjælp af internationale peer 
reviewers, der er kontraheret af evalueringens sekretariat. I nogle tilfælde 
er donorernes fi nansielle støtte til evalueringen betinget af, at kontrahe-
ring af evalueringskonsulenter foregår efter donorens indkøbsregler, ikke 
partnerlandets. Det er ren binding af bistanden.

Den sidste store udfordring er, at tidsplanen for den første fase af eva-
lueringen er meget stram: Lande- og donorstudierne skal være færdige 
senest i december, og syntesen skal foreligge i marts 2008 for at kunne 
forelægges på HLF i Accra.

•

•

•



96

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
N

ie
ls

 D
ab

el
st

ei
n Vil eksperimentet med at lade partnerlandene reelt stå for evalueringerne 

lykkes? – kun tiden vil vise det.

Som tidligere omtalt omfatter evalueringen også nogle tematiske studier, 
ud over de ovennævnte 10 lande- og 11 donorstudier. Disse er tænkt som 
supplement til de meget konkrete casestudier og skal omfatte temaer, 
der ikke vil blive tilstrækkeligt dækket. De overordnede “Rammer for 
opgavebeskrivelser” foreslår følgende temaer (OECD 2007): Rådgi-
verbistand (som en væsentlig del af kapacitetsudvikling); afbinding af 
bistanden; civilsamfundets rolle; svage stater; og de tværgående temaer 
menneskerettigheder, kønsdimensionen, miljø og hiv/aids. Endelig er der 
det måske vigtigste: udredningen af de kausale sammenhænge mellem 
Paris-erklæringen, bistandseff ektivitet og udviklingseff ektivitet.

Rådgiverbistanden og svage stater bliver prioriteret højt af mange delta-
gere, afbindingen ligeså, men møder stærk modstand fra nogle donorer. 
Civilsamfundstemaet er blevet overhalet indenom af andre initiativer, 
der gør det overfl ødigt, og de tværgående temaer har, som sædvanligt, 
trange kår.

For øjeblikket samler interessen sig mest om udredningen af de kausale 
sammenhænge mellem Paris-erklæringen, bistandseff ektivitet og udvik-
lingseff ektivitet. Dette studie skal danne grundlag for udformningen 
af evalueringens 2. fase, der skal søge at evaluere resultaterne af Paris-
erklæringen.

Niels Dabelstein leder Evalueringssekretariatet 
for Paris-erklæringen, der er placeret på DIIS

Noter

1 Managementgruppen består af repræsentanter fra Danmark, Holland, Nica-
ragua (endnu ikke bekræftet), Sydafrika, Vietnam (siden afl øst af Sri Lanka) og 
UNDP.
2 Den Asiatiske Udviklingsbank, Australien, Danmark, Finland, Frankrig, Tysk-
land, Luxemburg, Holland, New Zealand, Storbritannien og UNEG (som dæk-
ker IFAD, UNAIDS, UN ECA, UNIFEM og UNDP).
3 AFREA, Den Asiatiske Udviklingsbank, Bangladesh, Belgien, Bolivia, Cam-
bodia, Danmark, EURODAD, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Japan, 
Mali, Marokko, Nicaragua, Norge, OECD/DAC, Filippinerne, Reality of Aid, 
Senegal, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka, Sverige, Holland, Uganda, UNDP, 
Storbritannien, Vietnam, Verdensbanken og Zambia.
4 Se referatet af mødet samt alle dokumenter vedr. evalueringen på www.oecd.
org/dac/evaluationnetwork.
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Der er to svar på spørgsmålet “Hvad sker der nu?” Det ene er forven-
teligt, mens det andet er lidt overraskende. Det første svar gælder især 
for en gruppe bistandsafhængige lande, som har været genstand for 
megen opmærksomhed i 2005.1 Lad os kalde dem ‘20 procent-klubben’ 
– lande hvor bistand udgør omkring 20 procent af BNP. Det andet 
svar er sådan set også relevant for disse lande, men fremstår tydeligere i 
forbindelse med ‘0,2 procent-klubben’ – gruppen af lande, hvor bistand 
kun udgør en lille del af BNP. Disse defi nitioner er blot vejledende, 
men ikke desto mindre er det gennemsnitlige forhold mellem bistand 
og BNP for Afrika syd for Sahara 20 procent, mens det i Indien er 
0,2 procent. 

Udviklingsresultater i 2005

Året 2005 gav betydelige fordele for ‘20 procent-klubben’, i særlig grad de 
nye initiativer i forbindelse med gældslettelse samt løftet om en fordobling 
af bistanden inden år 2010. Dette var dog ikke det eneste, man havde 
håbet på. Specielt medførte topmødet i forbindelse med 2015-målene2 ikke 
de store fremskridt i forhold til en FN-reform, som man havde forventet, 
og mødet i WTO i december blev en skuff else.

Der blev heller ikke givet garantier i forbindelse med løfterne om frem-
tidig bistand. Og selv om man vælger at se fortællingen om 2005 i et 
positivt lys, var det også året, som indledtes med tsunamien og bød på 
hungersnød i Niger, fortsat krise i Darfur, jordskælv i Pakistan og et øget 
antal hiv/aids-ramte.

Imidlertid var det ikke givet på forhånd, at der ville ske fremskridt i 2005. 
Det krævede en kombination af tre ting at få gennemført forandringer: 
For det første en intellektuel ramme, udledt af arbejdet med blandt andet 
FNs milleniumprojekt og Afrika-kommissionens rapport. For det andet 
en off entlig kampagne, i Storbritannien ført an af Make Poverty History 
– og på det internationale plan af Millenium- og Global Call to Action 

Hvad sker der nu 
i international udvikling?

Simon Maxwell
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l Against Poverty-kampagnerne3, og for det tredje en politisk drivkraft fra 
ledere verden over.

Udfordringer i ‘20 procent-klubben’…

At give større bistand vil medføre implementeringsproblemer, som i 
praksis vil sætte dagsordenen blandt donorer og deres partnere i ‘20 
procent-klubben’:

1. Absorptionsevnen er et problem på grund af det begrænsede antal 
erfarne ledere og arbejdstagere i de fl este fattige lande, men også 
fordi yderligere bistand potentielt har makroøkonomiske eff ekter, 
særligt i forhold til valutakurserne. Forskning på det britiske ODI 
(Overseas Development Institute) viser, at mange lande har været 
ude af stand til eff ektivt at udnytte den pludselige tilstrømning af 
fremmed valuta.

2. Hovedfokus har siden midt-1990erne været på velfærdsdimensionen 
af de internationale udviklingsmål (senere 2015-målene), især primær 
sundhed og uddannelse. I 2005 – til dels fordi man var bekymret 
for, at væksten i Afrika ville falde til noget under 7 procent om året 
– begyndte pendulet at svinge tilbage mod tidligere fokusområder som 
infrastruktur, videnskab og teknologi, højere uddannelse og behovene 
i de produktive sektorer.

3. Politiske spørgsmål er blevet mere prominente, delvist på baggrund af 
mange svage staters åbenlyse mangel på kapacitet, men også på grund 
af voksende bekymring om bistandens indfl ydelse på den politiske 
ansvarlighed i fattige lande, hvor patron-klient-politik er udbredt.

4. Det er begyndt at gå op for donorerne, at den pludselige opblomstring 
af nye donorer og nye vertikale fonde medfører, at Paris-erklærin-
gens4 fokus på harmonisering blandt donorer og sammenhæng med 
landeprioriteter er svær at opnå. I og med at 75 procent af bistanden 
stadig leveres gennem bilaterale kanaler, vinder sloganet “Don’t just 
harmonise, multilateralise” [harmonisering er ikke nok, mere mul-
tilateral bistand er nødvendig] øget genklang. Der har været interes-
sante nyskabelser på det humanitære felt, f.eks. et ‘godt humanitært 
donorskabs-initiativ’, Good Humanitarian Donorship Initiative5, såvel 
som nye multilaterale fi nansieringsarrangementer.

5. Gensidig ansvarlighed mellem giver og modtager af bistand er kommet 
i søgelyset, da udviklingslandene er begyndt at stille spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt løfterne om øget bistand, gældslettelse og handelsadgang 
er troværdige.

Måden, hvorpå disse problemer afgøres, vil påvirke donorerne i fremtiden. 
De vil blive nødt til at udvikle nye kompetencer eller at genopdage gamle, 
eksempelvis inden for infrastruktur eller politisk analyse. Mere radikalt – i 
tilfælde af, at der forhåbentlig sker et skift hen imod multilaterale donorer 
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og fl ere til at håndtere relationerne til Verdensbanken, FN og EU.

…og i ‘0,2 procent-klubben’

For ‘0,2 procent-klubben’ er disse problemer relevante, men ikke domi-
nerende. Disse lande har imidlertid også andre udfordringer, herunder 
de hastige ændringer i deres økonomier og deres øgede globale vægt, som 
påvirker disse landes dagsorden. Landene er i hastig vækst, og fattigdom-
men mindskes: I Asien faldt antallet af mennesker, som lever for under 1 
USD om dagen, således med 300 mio. mellem 1990 og 2003.

Der er også strukturelle ændringer. Eksempelvis kommer 70 procent af 
Østasiens vækst fra byerne, og Kinas styrke som industrimagt er i færd 
med at omforme verdensøkonomien: Det globale forhold mellem kapital 
og arbejdskraft er næsten halveret som følge af indlemmelsen af en ny 
arbejdsstyrke i den globale økonomi.

Det skaber udviklingsmæssige udfordringer, som har velkendte elementer. 
Kan Asien eksempelvis bibeholde sine høje vækstrater på miljømæssigt 
bæredygtig vis, samtidig med at man opnår politisk liberalisering og 
undgår en voldsomt øget ulighed?

Derudover er der også nye udfordringer:

1. Den nuværende grad af vækst udvider de analytiske rammer for globa-
liseringen og skaber nye geopolitiske og udviklingsmæssige relationer. 
Det er almindeligt kendt, at der foregår en debat om udvindingen af 
naturressourcer og om eff ekten af nye markeders (eksempelvis Kinas) 
indtog på eksisterende markeder; men også politiske relationer særligt 
i Afrika diskuteres. Det er især en udbredt interesse i energisikkerhed, 
som driver udenrigspolitikken rundt omkring i verden. Der er også 
en mere afdæmpet debat om udviklingsmodeller: I og med at priserne 
på naturressourcer stiger, mens priserne på forarbejdede varer falder, 
er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om industrialisering stadig er 
en holdbar strategi for de fattigste lande.

2. Selvom bistand pr. defi nition er relativt mindre væsentlig for ‘0,2 pro-
cent-klubben’ end for ‘20 procent-klubben’ er behovet for fi nansiering 
stadig stort. Østasien alene har brug for investeringer på omkring 200 
milliarder dollars om året til infrastruktur. Nye fi nansieringsinstru-
menter vil være nødvendige, og der er en øget sandsynlighed for, at 
donorerne bidrager med aktiekapital snarere end blot med at yde lån 
til regeringerne.

3. Regionale og interregionale emner bliver mere fremtrædende, i takt 
med at landene handler mere med hinanden og samtidig forsøger at 
håndtere transnationale problemer, såsom vand eller miljøforurening. 
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Enhed (OAU) udvikle sig til en afrikansk union. Vil noget tilsvarende 
ske i Asien?

4. Viften af emner i udviklingsfeltet skifter, i takt med at handel, sik-
kerhed og globale goder kommer på dagsordenen. Den rummer 
mange aktuelle emner, såsom global opvarmning og håndteringen 
af fi nansielle ubalancer.

5. Udviklingslandene i ‘0,2 procent-klubben’ vil søge et nyt og mere 
jævnbyrdigt forhold til de udviklede lande – som enten kan komme 
til udtryk via bilaterale relationer, via interregional dialog eller i multi-
laterale organisationer. Det er desuden værd at bemærke, at mange af 
landene i ‘0,2 procent-klubben’ selv er ved at blive bistandsdonorer.

Også her er der udfordringer for donorerne. Hvis udviklingsdagsordenen 
udvides, er donorerne så de bedste til at lede? Hvis ikke, hvordan bør 
udviklingspolitikker så håndteres på tværs af ministerier for bistand, 
handel, forsvar, udenrigspolitik og andre områder?

Det ville være en fejltagelse at antage, at udfordringerne fra ‘0,2 procent-
klubben’ ikke er relevante andre steder. Sikkerhed, handel, den private 
sektors rolle og håndteringen af de globale goder er universelle emner. 
Men de bliver mere synlige, når bistandsrelationerne ikke længere lægger 
tågeslør over landskabet.

Hvad forskere og beslutningstagere bør gøre nu

Sidst men ikke mindst medfører alt dette udfordringer for forskere og 
beslutningstagere, som bliver nødt til at tænke globalt, holde øje med de 
strukturelle forandringer og involvere sig i nye institutionelle sammen-
hænge. Urbanisering bør få en højere prioritet. Det samme gælder den 
private sektor, migration, samt regional og global regeringsførelse.

Samtidig vil der være behov for ny teori og nye færdigheder; mere om 
institutioner? Mere om geografi ? Mere om jura? Mere om internationale 
relationer? Helt generelt peger den nye dagsorden hen imod et større 
behov for ægte multidisciplinære udviklingsstudier.

Simon Maxwell er direktør for 
Overseas Development Institute, London

Artiklen er oversat af Tina Maria Jensen
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1 Året hvor G8 gruppen blandt andet lovede at fordoble bistanden til Afrika 
inden 2010, at afskrive gæld for 40 milliarder dollars for de 18 fattigste lande i 
verden (de fl este i Afrika), herunder at eftergive 17 milliarder dollar af Nigerias 
gæld (red).
2 De af FN vedtagne otte universelle udviklingsmål, der ønskes opnået inden år 
2015. Se www.milleniumcampaign.org 
3 www.makepovertyhistory.org; www.milleniumcampaign.org; www.white-
band.org
4 www.aidharmonization.org
5 www.goodhumanitariandonorship.org
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Som nævnt i den første artikel i dette nummer af Den Ny Verden er 
der et klart behov for et bedre organiseret bistandssystem. Meget få vil 
argumentere for, at den eksisterende udformning af bistandssystemet er 
eff ektiv. Tværtimod er eksemplerne på ineff ektivitet og høje omkostnin-
ger ved at forvalte udviklingsbistanden – de der ofte kaldes transakti-
onsomkostninger – mange. I den internationale debat er der derfor i de 
senere år kommet langt mere fokus på, hvordan bistanden leveres og ikke 
mindst på donorharmonisering og tilpasning af udviklingsbistanden til 
modtagerlandenes procedurer og institutioner, og mange har peget på 
disse relationer som afgørende for en mere eff ektiv udviklingsbistand. 
Paris-erklæringen virker derfor som sund fornuft, også selv om det er 
indlysende, at bistandens eff ektivitet afhænger af en række andre faktorer 
(se f.eks. Riddell 2007, 357-80).

Flere analyser har dog samtidig sat spørgsmålstegn ved, om Paris-erklærin-
gen nu også er så central for bistandens eff ektivitet, for der er forskellige 
alternativer til donorharmonisering og -tilpasning, herunder en ny multi-
bilateral arbejdsdeling; anvendelse af forskellige markedsinstrumenter, 
der kan sikre en form for konkurrence mellem donorerne; og nye former 
for international regulering af udviklingsbistanden (og kombinationer 
af disse alternativer). 

Centrale spørgsmål i den forbindelse er, om det overhovedet er mu-
ligt at ‘designe’ et internationalt bistandssystem på internationale 
møder, eller om det udvikler sig mere som en form for muddling 
through (Lindblom 1959). Tidligere erfaringer viser således, at de 
mange forskellige interesser, der er knyttet til udviklingsbistanden, 
kan betyde, at ellers tilsyneladende fornuftige reformer er vanskelige 
at gennemføre. Derudover er spørgsmålet, om det giver mening at 
tale om ét internationalt bistandssystem, eller om der eksisterer en 
række parallelle, men forskellige, internationale bistandssystemer 
(Christiansen and Rogerson 2005). Eksempelvis er den humanitære 
udviklingsbistand af gode grunde helt anderledes organiseret end den 
langsigtede udviklingsbistand. Det er bistand givet med eksplicitte 

Fremtidens bistand – 
hierarki eller marked?

Ole Winckler Andersen og Ole Therkildsen



106

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
O

le
 W

in
ck

le
r A

nd
er

se
n 

og
 O

le
 T

he
rk

ild
se

n politiske mål også. Debatten om udviklingsbistandens organisering 
må naturligvis afspejle dette. Dertil kommer, at man i virkeligheden 
ikke ved så meget om sammenhængen mellem institutionelle foran-
dringer i udviklingsbistandens organisering og bistandens eff ekt. For 
bistand er karakteriseret af en betydelig kompleksitet med mange 
aktører og næsten lige så mange forskellige interesser, incitaments- 
og informationsproblemer. Det kan derfor være vanskeligt at forudse 
konsekvenserne af planlagte reformer. 

Diskussionen af Paris-erklæringen

Samtidig med at der udtrykkes bred international opbakning til Paris-
erklæringen1 og dennes implementering, fi ndes der mere skeptiske ana-
lyser. Denne skepsis baserer sig som regel på et eller fl ere af nedenstående 
argumenter.

Paris-erklæringen bliver ikke implementeret
Som vist i den første artikel i dette tidsskrift, er harmoniseringsdagsor-
denen ikke ny. I lyset af de mangelfulde resultater, der tidligere er opnået 
på harmoniserings- og tilpasningsfronten (se for eksempel artiklen “Pa-
ris-erklæringen: fra drøm til virkelighed” i dette nummer af DNV ) er DNV ) er DNV
der ikke grund til at tro på meget positive resultater i de kommende år. 
De historiske erfaringer viser, at det kan blive vanskeligt at gennemføre 
Paris-erklæringen, og de seneste analyser tyder på, at det går langsom-
mere med at opfylde målene i Paris-erklæringen end planlagt og end 
man havde håbet på (se Selberviks artikel i dette DNV ). Spørgsmålet DNV ). Spørgsmålet DNV
er, om den optimisme, som Paris-erklæringen har været med til at skabe, 
kan opretholdes, hvis det viser sig ved topmødet i 2008 i Ghana, hvor 
der skal gøres status, at man er meget langt fra gennemførelsen af Paris-
erklæringen.

Konsekvenserne af Paris-erklæringens implementering er vanskelige at 
forudse 
Der er gjort forskellige forsøg på at udvikle en teoretisk ramme for ana-
lyser af bistandens spredning og harmoniseringsdagsordenen (se f.eks. 
Knack & Rahman 2004, Roodman 2006a, Roodman 2006b, Acharya, 
Fuzzo de Lima & Moore 2006, Andersen & Th erkildsen 2007). Et 
centralt formål med disse analyser er at forstå de incitamentsproblemer, 
der er knyttet til harmoniseringsdagsordenen, og dermed at bidrage til 
en nuanceret forståelse af de konsekvenser, som implementeringen af 
harmoniseringsdagsordenen har og vil få, men også at påvise, at der ikke 
nødvendigvis er en entydig sammenhæng mellem donorharmonisering, 
tilpasning og transaktionsomkostningernes størrelse. Dette er endvidere 
relateret til diskussioner om, hvorvidt der er stordriftsfordele inden for 
levering af udviklingsbistand, hvilket vist endnu ikke er blevet påvist (se 
Munro 2005).
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Der er også nogle, der mener, at selv om Paris-erklæringen blev implemen-
teret, vil det ikke løse de udfordringer udviklingsbistanden står overfor. 
Det grundlæggende argument er, at der allerede er meget planlægning og 
koordinering inden for udviklingsbistanden, og at udviklingsbistanden 
bliver administreret som en planøkonomi, der er karakteriseret ved mangel 
på klar ansvarsfordeling. Der er heller ingen systemer for anvendelse af 
indhøstede erfaringer.2 Paris-erklæringen og harmoniseringsdagsorde-
nen vil i endnu højere grad lede til en donorkontrolleret udbudsdrevet 
udviklingsbistand, der ikke vil kunne tilpasses befolkningens behov og 
ønsker i modtagerlandene. Samtidig vil den ikke være fl eksibel nok til 
at kunne drage nytte af de erfaringer, der gøres.

Paris-erklæringen er ikke tilstrækkelig
Der er også blevet peget på, at mange af verdens problemer i dag har en 
global karakter, som rækker ud over ambitionsniveauet i Paris-erklæ-
ringen. Det gælder f.eks. globale handels-, sundheds-, miljø- og sikker-
hedsproblemer og den voksende rolle, som donorer, der ikke er medlem 
af OECD-DAC (for eksempel Kina og Indien) er ved at få. Så selv hvis 
erklæringen blev gennemført fuldt ud, ville den ikke være tilstrækkelig 
til at løse de globale problemer, verden står overfor (se Maxwells artikel 
i dette DNV ). Der er derfor behov for yderligere tiltag. Det kunne f.eks. DNV ). Der er derfor behov for yderligere tiltag. Det kunne f.eks. DNV
være en øget multilateral indsats og en ændret arbejdsdeling mellem 
bilateral og multilateral udviklingsbistand. 

Disse synspunkter lægger i deres forskellige perspektiver eksplicit og 
implicit op til en diskussion af den fremtidige organisering af udviklings-
bistanden og dermed til, hvordan man fremover bør organisere ‘markedet’ 
for udviklingsbistand.

‘Markedet’ for udviklingsbistand 

Giver det overhovedet mening at tale om ‘markedet’ for udviklingsbi-
stand, og hvis det gør, er det så muligt at karakterisere dette ‘marked’? 
På en række andre markeder ville forbrugerne blive dybt bekymrede, hvis 
udbyderne eller producenterne indgik et tæt samarbejde, og et argument 
om, at producenterne gør det af hensyn til forbrugerne, ville blive mødt 
med dyb skepsis. Spørgsmålet er derfor, om ‘bistandsmarkedet’ har en 
særlig karakter, der betyder, at harmonisering og koordinering mellem 
udbyderne på ‘bistandsmarkedet’ kan være en hensigtsmæssig løsning. 
Selv om det ikke er så let at karakterisere ‘markedet’ for udviklingsbi-
stand, kan der dog peges på fl ere områder, hvor det adskiller sig fra en 
række andre markeder. 

For det første er bistandskunderne – eller forbrugerne, og da slet ikke de første er bistandskunderne – eller forbrugerne, og da slet ikke de første
fattige, som er målgruppen for bistanden – ikke i direkte kontakt med 
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n bistandsproducenterne og beslutningstagerne i donorlandene. Beslut-
ningstagerne – herunder politikerne i donorlandene – vil således kun 
gennem mere indirekte kanaler få en tilbagemelding om målgruppernes 
tilfredshed. I modsætning til eksempelvis off entlige serviceydelser i donor-
landene, hvor borgerne ved næste valg kan stemme på en anden regering, 
har bistandsforbrugerne i modtagerlandene ikke en sådan mulighed. 
Der er således ikke nogen egentlig “feed back mekanisme” (Martens 
2005). Mulighederne for at vælge en anden bistandsleverandør, hvis der 
er utilfredshed med leverancen af udviklingsbistand, er også kun delvist 
til stede. Dette er formentlig sket i enkelte tilfælde, men modtagerlandene 
står ofte i en meget svag forhandlingsposition i forhold til donorlandene. 
Donorlandene vil sandsynligvis også være tilbageholdende med at over-
tage fi nansieringen af bistandsaktiviteter, der tidligere har været støttet 
af et andet donorland. Der er dermed både politisk og geografi sk en 
adskillelse mellem dem, der betaler bistanden, og udviklingsbistandens 
målgrupper. 

For det andet er udviklingsbistand som regel ikke så veldefi neret som andet er udviklingsbistand som regel ikke så veldefi neret som andet
mange andre produkter, der omsættes på et marked. Dels er der ofte 
mange aktører involveret, og dels vil der som regel foregå en samfi -
nansiering mellem fl ere donorer og mellem donorer og partnerland. 
Det er derfor ikke så nemt for brugerne af udviklingsbistanden at 
identifi cere den ansvarlige, hvis udviklingsbistanden af en eller anden 
grund ikke fungerer hensigtsmæssigt. Dertil kommer, at det for den 
enkelte bruger i en række tilfælde ikke er let at afgøre, om den enkelte 
bistandsindsats virker efter hensigten eller ej. Dette er en konsekvens 
af både samfi nansieringen og af, at bistandens virkninger fi nder sted 
over fl ere år og måske først kan konstateres med en vis forsinkelse. 
‘Bistandsmarkedet’ er således karakteriseret af betydelige informati-
onsproblemer.

For det tredje er ‘bistandsmarkedet’ præget af mange aktører med for-
skellige interesser og incitamenter. Politikere i donor- og modtagerlande, 
bistandsadministratorer og modtagere af udviklingsbistand vil ofte have 
forskellige interesser og incitamenter, der betyder, at andre hensyn spil-
ler ind end produktionen af den bedst mulige udviklingsbistand. Disse 
incitamentsproblemer har i de senere år givet anledning til en del analyser 
(se f.eks. Gibson, Andersson, Ostrom & Shivakumar 2005). Der er sam-
tidig blevet argumenteret for, at en af konsekvenserne af de eksisterende 
incitamentsstrukturer er, at man ikke i tilstrækkeligt omfang lærer af 
fortidens fejl inden for udviklingsbistanden og heller ikke, eller kun med 
forsinkelse, anvender ny viden. 

For det fj erde er det karakteristisk, at mens ‘bistandsmarkedet’ domineres fj erde er det karakteristisk, at mens ‘bistandsmarkedet’ domineres fj erde
af relativt få meget store donorer, er der ofte etableret alliancer på kryds 
og tværs mellem de lidt mindre donorer, og der sker i vid udstrækning 
en samordning af strategier og vurderinger.3 Den store spredning af 
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donorerne, men en konkurrence, hvor parametrene er noget anderledes 
end på mange andre markeder. 

For det femte er der en række andre særlige forhold på ‘bistandsmarkedet’, femte er der en række andre særlige forhold på ‘bistandsmarkedet’, femte
som må inddrages i vurderinger af ‘bistandsmarkedets’ organisering. Et 
centralt spørgsmål er for eksempel, som tidligere nævnt, om udviklings-
bistanden er karakteriseret ved stordriftsfordele, og om udviklingsbi-
standen har en kritisk masse. Med andre ord om udviklingsbistanden 
skal have en vis størrelse for at virke eff ektivt. Hvis dette er tilfældet, 
bør det naturligvis have indfl ydelse på den måde, udviklingsbistanden 
er organiseret på. Der er endvidere kommet fl ere analyser af, om det er 
rimeligt at tale om komparative fordele inden for udviklingsbistanden, 
som kunne begrunde en opdeling af ‘bistandsmarkedet’ mellem donorerne 
(se f.eks. Munro 2005).

Fremtiden

Ovennævnte karakteristika er udgangspunktet for den følgende diskussion 
af forskellige mulige fremtidige former for organisering af ‘bistandsmar-
kedet’. Som vi skal se, udelukker de eksempler på alternative organisati-
onsformer, der fokuseres på, ikke nødvendigvis hinanden, men kan i et 
vist omfang kombineres.4 Det vender vi tilbage til sidst i artiklen. 

Hierarki

Det er let at se, at Paris-erklæringen indeholder stærke hierarkiske ele-
menter med dens fokus på fælles internationale mål og aftaler, der skal 
udmøntes i fattigdomsstrategier på landeniveau, resultatmåling som 
rapporteres internationalt, etc. Det er således også internationale møder, 
der skal vurdere, i hvilket omfang implementeringen af Paris-erklæringen 
forløber tilfredsstillende. 

Konsekvent gennemførelse af Paris-erklæringen
Selv om det ikke er vanskeligt at fi nde analyser, der konkluderer, 
at fattigdomsstrategierne er dårligt forankrede i landene, drevet af 
donorerne, etc., er der samtidig mange eksempler på, at man inden 
for rammerne af den eksisterende bistandsdagsorden søger at redu-
cere informationsproblemerne og skabe en større gennemsigtighed. 
En større gennemsigtighed vil kunne forbedre mulighederne for, at 
befolkningen i modtagerlandene kan få indfl ydelse på anvendelsen af 
bistandsmidlerne, og desuden bidrage til, at nogle af incitamentspro-
blemerne kan blive mindre. Eksempler på tiltag af denne art er fælles 
landestrategier, budgetstøtte, øget arbejdsdeling og styrket monitorering 
af både modtagerlandene og donorerne, og der er tendenser til en øget 
formalisering af disse forskellige tiltag med henblik på, at de bliver 
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n gensidigt forpligtende. Mange af disse tiltag nævnes allerede i Paris-
erklæringen og kan være med til at løse nogle af de nævnte problemer 
på bistandsmarkedet, og der er ikke nogen modsætning mellem disse 
tiltag og øget lokalt ejerskab. Fra fl ere sider er der dog blevet peget på, 
at den måde, tiltagene bliver implementeret på, ikke afgørende har ført 
til løsninger på problemet med den manglende gennemslagskraft af 
modtagerlandenes interesser og efterspørgsel (se Schleimanns og Vilbys 
artikler i dette DNV ). DNV ). DNV

Satsning på multilaterale løsninger 
En alternativ ‘hierarkisk’ organisationsform, der – selv om der i disse 
år tales meget om en ny bistandsarkitektur – ikke i samme omfang har 
givet anledning til diskussion, er en styrket multilateral indsats. Den 
nuværende balance mellem bilateral og multilateral bistand har været 
nogenlunde den samme i de sidste 30-40 år (Milner 2003). Flere har 
peget på en multilateralisering af udviklingsbistanden som en løsning 
på den nuværende meget spredte udviklingsbistand og samtidig som en 
mere hensigtsmæssig løsning på nogle af de incitaments- og informati-
onsproblemer, der blev nævnt tidligere. I hvilket omfang multilateral 
bistand kan være mere eff ektiv, afhænger imidlertid af mange faktorer. 
Dette rejser bl.a. spørgsmålet om henholdsvis multilaterale og bilaterale 
donorers komparative fordele, og om der er stordriftsfordele inden for 
multilateral udviklingsbistand.5 Et første skridt i den retning er at overveje 
arbejdsdelingen mellem de bi- og multilaterale donorer for at vurdere, 
om der er behov for en mere eksplicit og ændret arbejdsdeling mellem 
de multilaterale og de bilaterale donorer (Maxwell 2005). I forbindelse 
hermed kunne der argumenteres for, at såfremt det ikke lykkes med 
implementeringen af Paris-erklæringen, vil der åbne sig nye muligheder 
for de multilaterale donorer.

Hierarkiske tilgange har især deres styrke i forhold til en reduktion af 
informations- og i et vist omfang også incitamentsproblemerne, dog 
afhængigt af hvilken udformning disse løsninger får. I det omfang ud-
viklingsbistanden har stordriftsfordele, vil en multilateral organisation 
principielt også have lettere ved at drage fordel af dem. Til gengæld har 
disse tilgange vanskeligt ved at løse problemerne med den manglende 
gennemslagskraft for modtagerlandenes interesser og behov. 

Marked

På grund af ‘bistandsmarkedets’ særlige karakter er det vanskeligt at 
forestille sig en ren markedsstyring af udviklingsbistanden. Der er dog 
kommet en række forslag om en øget anvendelse af markedsinstrumenter 
på ‘bistandsmarkedet’, men det er generelt karakteristisk for de forslag, 
der er blevet nævnt i debatten, at de er stærkere i deres kritik af den ek-
sisterende organisationsform på ‘bistandsmarkedet’ end i beskrivelsen af 
de konkrete forslag til alternativer. 
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Flere forslag kredser om etableringen af en mekanisme, der i højere grad 
sikrer, at udbud og efterspørgsel mødes og balanceres, og som måske 
endda giver modtagerlandene et valg mellem forskellige donorer og 
mellem forskellige typer af bistand (Renzio and Rogerson 2005). En 
idé har været etableringen af et ‘clearing house’ (Browne 2006, 146), 
hvor modtagerlandene kan komme med deres behov for udviklings-
bistand, og hvor den organisation, der får ansvaret for dette ‘clearing 
house’, vil have til opgave at matche disse behov med udbuddet af 
donorbistand. Såfremt dette betyder, at modtagerlandene får større 
valgmuligheder mellem donorerne, kan det føre til, at ikke-efterspurgte 
‘lavkvalitetsdonorer’ presses ud af markedet. Det er indlysende, at 
der er en masse praktiske problemer med at udforme og etablere et 
sådan ‘clearing-system’, og der er ingen tvivl om, at donorerne vil have 
vanskeligt ved at acceptere, hvis deres bistand ikke bliver efterspurgt. 
Forslaget forudsætter derfor, at der er rigeligt med udviklingsbistand, 
og at der kan tages hensyn til de svageste modtagerlande. I virkelig-
heden kan man opfatte budgetstøtte på landeniveau som en variant 
af et ‘clearing house’. Hvis alle donorerne kun gav budgetstøtte, ville 
det være op til modtagerlandet at prioritere, hvilke aktiviteter der 
skulle fi nansieres. Dermed bliver det ikke en uafhængig international 
instans, der foretager prioriteringerne, men derimod den politiske 
proces i modtagerlandet. 

Kvalitetsmærkning
For at sætte modtagerlandene bedre i stand til at vælge mellem for-
skellige donorer er der kommet forskellige forslag om, at man mere 
systematisk rangordner de enkelte donorer: en form for ‘kvalitets-
mærkning’. Kriterierne kunne f.eks. være bistandsomfang, kvaliteten 
af teknisk bistand, opmærksomhed på lokalt ejerskab, fl eksibilitet, 
opnåede resultater, betingelser, etc. (Renzio and Rogerson 2005), men 
der kunne let tænkes andre kriterier. En del af denne information fi n-
des i spredt form, men er ikke systematisk samlet. Der fi ndes allerede 
eksempler på rangordning af donorer. Et eksempel er OECD-DACs 
gennemgang af de enkelte donorer6. Også andre institutioner, som 
for eksempel Center for Global Development i Washington, har lavet 
analyser, der sammenligner donorerne7. Mange donorer ville sikkert 
ikke bryde sig om indførelse af en sådan ‘kvalitetsmærkning’, men 
donorerne har selv indført lignende systemer i deres bedømmelse af 
de enkelte modtagerlande.

Vouchers 
En tredje gruppe af forslag peger på, at man som erstatning for det 
nuværende planlagte bistandssystem indfører et mere fl eksibelt system, 
som ikke følger på forhånd fastlagte planer. I stedet anbefales det, at 
man eksperimenterer og belønner gode resultater. Et radikalt forslag i 
den forbindelse har været at give ‘vouchers’ til befolkningen i modtager-
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n landene. Disse ‘vouchers’ kan så anvendes til at købe udviklingsbistand 
for (Easterly 2002, 7 og 54-59). Det er næsten indlysende, at et sådan 
system vil være forbundet med en række praktiske problemer. Skal 
‘vouchers’ både dække investeringer og driftsudgifter? Hvordan samler 
man disse ‘vouchers’, så der nås en kritisk masse? Hvad gør man ved et 
område som f.eks. god regeringsførelse? Antallet af praktiske spørgsmål 
bliver hurtigt meget stort, men formålet med forslaget er naturligvis at 
sikre, at modtagerlandenes efterspørgsel får en større gennemslagskraft. 
Det er noget vanskeligt at se, at forslaget skulle kunne løse de problemer 
på ‘bistandsmarkedet’, som blev nævnt ovenfor. 

International evalueringsinstitution
Et fj erde forslag, som har til formål at reducere informationsunderskuddet 
på ‘bistandsmarkedet’, er gennemførelsen af fl ere uafhængige internationale 
evalueringer. Flere har endda peget på behovet for at etablere en uafhængig 
international evalueringsfunktion (Birdsall 2005, 12-13). Dette forslag 
har til formål at sikre, at anvendelsen af indhøstede erfaringer styrkes. 
Argumenterne for, at dette rent faktisk vil ske, hvis man gennemførte 
fl ere internationale evalueringer, er dog ikke indlysende. Samtidig er det 
klart, at forslaget ikke gør noget ved de andre nævnte problemstillinger 
på ‘bistandsmarkedet’.

Konkurrencen er der allerede 
Mange bistandspraktikere og -administratorer vil have en umiddelbar 
modvilje mod at indføre øget konkurrence på ‘bistandsmarkedet’. Som 
nævnt tidligere er der imidlertid allerede en form for konkurrence mel-
lem donorerne. Konkurrenceparametrene er bare nogle andre end på de 
fl este andre markeder. Dertil kommer, at der rent faktisk med Kinas og 
andre ikke-OECD-DAC-donorers styrkede rolle på det afrikanske kon-
tinent er opstået en konkurrencelignende situation. Pludselig kan fl ere 
af de afrikanske lande overveje og måske endda vælge mellem forskellige 
donorer. Der er forskellige initiativer til at få disse donorer, hvoraf kun 
nogle i øvrigt er nye (men er vokset i betydning), ind under harmoni-
seringsparaplyen. Dette kan man udlægge som et forsøg på at reducere 
denne konkurrence. 

Afslutning

Som man kan se af ovenstående eksempler, er kreativiteten stor. Antallet 
af forslag til alternativer til Paris-erklæringen afspejler en begyndende dis-
kussion af, hvad der egentlig vil ske, såfremt det ikke lykkes at gennemføre 
erklæringen, eller hvis den viser sig at være utilstrækkelig til at løse de 
problemer og udfordringer, der er. 

Tager man imidlertid de præsenterede eksempler på forslag om en øget 
anvendelse af markedsinstrumenter et for et, er det indlysende, at for-



113

D
EN

 N
Y 

VE
RD

EN
 2

00
7:

3
Fr

em
ti

d
en

s 
b

is
ta

nd
 –

 h
ie

ra
ki

 e
lle

r m
ar

ke
d?slagene generelt ikke er særligt præcise, og for de fl estes vedkommende 

er det ikke helt klart, hvad deres konkrete indhold er. Flere af forslagene 
er endvidere udtryk for delløsninger, hvilket betyder, at forslagene skal 
kombineres med andre tiltag. Det betyder, at det lige nu er vanskeligt at 
få øje på egentlige alternativer til Paris-erklæringen.

Heller ikke netværksløsninger, der har været nævnt som et alternativ 
til diskuterede hierarki- og markedsløsninger, synes at være blevet 
udviklet på det praktiske plan. Dette perspektiv tager udgangspunkt 
i, at samarbejdet er styret af en række ad hoc arrangementer, men også 
af bistandspraktikernes initiativ og engagement. Netværksperspektiver 
peger endvidere på, at relationerne skal basere sig på fl eksibilitet og 
gensidig tillid, og at det er den bedste måde at sikre læring og for-
andring på (Eyben 2006). Der er nogle få eksempler på, at man kan 
forstå relationerne mellem donorerne indbyrdes og mellem donorerne 
og modtagerlandene som netværksrelationer, men det er vanskeligt at 
forestille sig dette perspektiv eksplicit anvendt som organisationsprincip 
inden for udviklingsbistanden. 

Dertil kommer, at mens der er politisk opbakning til Paris-erklæringen, 
vil det være vanskeligt at sikre opbakning bag nogle af de nævnte forslag, 
som hver især vil føre til en omfordeling af magt og indfl ydelse mellem 
de forskellige aktører på bistandsmarkedet. En interessant og relevant 
problemstilling i den forbindelse er, hvorvidt modtagerlandene overho-
vedet vil være interesseret i en øget anvendelse af markedsinstrumenter. 
Der er således lavet meget få analyser af modtagerlandenes opfattelser 
(men se Whitfi eld 2008). 

Endelig er der grund til endnu en gang at nævne det spørgsmål, der blev 
peget på i starten, nemlig om det overhovedet er muligt at ‘designe’ bi-
standssystemet på internationale møder? Der er således over årene blevet 
vedtaget en række internationale erklæringer om udviklingsbistanden, 
som man siden har haft vanskeligt ved at leve op til i praksis. Vi håber 
ikke, at dette sker med Paris-erklæringen, for den rummer en hel del sund 
fornuft, som kan bidrage til en mere eff ektiv bistand. 

Men det afgørende er implementeringen. Selv om der ikke er tale om 
kolonialisme i ny forklædning, rummer Paris-erklæringen muligheder for 
øget donorkontrol af modtagerlandenes udviklingspolitikker.

Ole Winckler Andersen er chef for Danidas Evalueringskontor
Ole Th erkildsen er seniorforsker på DIIS
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n Noter

1  I det følgende anvender vi udtrykket “harmoniseringsdagsordenen” og Paris-
erklæringen i fl æng, men fokus er især på de tre første dimensioner i Paris-erk-
læringen (ejerskab, tilpasning og harmonisering) (jf. den indledende artikel i 
dette nummer af Den Ny Verden). 
2  Easterly går endda så vidt som til at sige, at Berlinmuren er blevet afl øst af en 
“bistandsmur” (Easterly 2006, s. 29).
3  Dette har ført til argumenter om kartellignende tendenser på ‘bistandsmarke-
det’: “Medlemmerne af dette kartel er verdens førende bistandsorganisationer, 
som udgør noget nær et monopol i forhold til verdens fattige” (Easterly 2002, 
s. 2; vores oversættelse).
4  De nævnte eksempler på organisationsformer peger på hierarki- og marked-
sløsninger, men der kunne også tænkes mere radikale løsninger. Således foreslår 
Holman & Mills (2006) en fuldstændig udfasning af udviklingsbistanden til 
Afrika over fem år.
5  Mange vil også hævde, at gennemgribende reformer af de multilaterale do-
norers regeringsførelse [governance] er nødvendige, hvis donorerne skal spille 
en større rolle, end de allerede gør.
6  Se f.eks. OECD-DACs gennemgang af den danske udviklingsbistand tidlige-
re i år (http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_33721_1_1_1_1_
1,00.html).
7  Se http://www.cgdev.org/
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