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Whole-of-hvad for noget? 
OECD’s principper for ‘godt internationalt engagement 
i skrøbelige stater og situationer’ anbefaler, at donorlan-
denes regeringer udvikler en integreret (Whole-of-Govern-
ment) tilgang, hvor de kombinerer udenrigs-, udviklings- 
og sikkerhedspolitiske instrumenter. Det bør de gøre, 
skriver OECD, fordi problemer med regeringsførelse, 
fattigdom og usikkerhed hænger sammen i områder som 
Afghanistan, Somalia, Syd Sudan og DR Congo. 

Dette brief giver en idé om, hvordan sådanne integrerede 
tilgange ser ud, og hvordan de virker. Typisk omfatter den 
integrerede tilgang udenrigsministeriet, forsvarsministeriet 
samt udviklingsministeriet. Men også for eksempel han-
dels-, justits- og indenrigsministerier kan være involverede 
af hensyn til politisamarbejde, erhvervsudvikling, migra-
tion mm.

Bestræbelserne på at styrke koordination og integration på 
tværs af udvikling, forsvar og diplomati er ikke nye eller 
begrænset til donorregeringer. I 1990’erne begyndte man 
at samarbejde på tværs af sikkerheds- og udviklingsaktører 

Sikkerhed og udvikling? 
Integrerede tilgange til 
konfliktramte områder 
December 2013

der er gode grunde til, at donorregeringer bør 
koordinere de udenrigs-, udviklings- og sikkerheds- 
politiske instrumenter, som de bruger i forhold til 
skrøbelige og konfliktramte stater. Men en integre-
ret indsats er ikke svaret på alle udfordringer, og 
det er ikke alle begrundelser for den integrerede 
indsats, der holder.   

anbefalinger

Donorregeringer:

• bør prioritere at have velbemandede ambassa-
der/politiske repræsentationer på plads, hvis de 
ønsker at styrke deres engagement i skrøbelige 
stater.  

• bør undgå at skabe urealistisk høje forventning- 
er blandt politikere og befolkninger til, hvad 
internationale engagementer reelt kan opnå i 
skrøbelige og konfliktramte stater. Det gælder 
især, hvis der ikke er en politisk aftale eller 
overgangsplan på plads. 

  
• bør i højere grad inddrage analyser af konflikt- 

og politiske dynamikker i den strategiske 
planlægning af indsatser i skrøbelige stater. 

• bør være mere reflekterede og åbne om, 
hvordan en integreret tilgang påvirker 
prioriteringen af henholdsvis politiske, 
sikkerhedspolitiske, og udviklingspolitiske 
målsætninger. 

• skal være opmærksomme på, at udvikling ikke 
altid skaber sikkerhed. Det kan for eksempel 
give konflikter, når udviklingsprojekter bliver 
brugt til at vinde befolkningens støtte ved 
oprørsbekæmpelse. i den strategiske planlæg-
ning af indsatser i skrøbelige stater. 

Finn Stepputat, fst@diis.dk 
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i forbindelse med fredsmissioner. I 00’erne var det i højere 
grad nationale sikkerhedsinteresser i forhold til oprørsbe-
kæmpelse og krigen mod terror, der var drivkraften i forsø-
gene på at opnå større sammenhæng i indsatserne. Især for-
ventede donorregeringerne, at synlig udvikling ville vinde 
hearts and minds hos befolkningen i de konfliktramte stater 
og dermed bringe større sikkerhed i kraft af befolkningens 
opbakning. I Danmark er det især i denne version – kendt 
som ‘samtænkning’ – at den integrerede tilgang er blevet 
genstand for kritisk debat. 

integration i praksis
I nogle lande er integrationen ikke institutionaliseret, 
mens andre, såsom Storbritannien, Holland og Danmark, 
har særskilte kontorer, der står for tværministeriel koordi-
nering og programudvikling i forhold til skrøbelige stater. 
Der er også etableret tværministerielle fonde for stabilitet 
og genopbygning for på den måde at fremme samarbejdet. 
Disse fonde kombinerer typisk udviklingsmidler – under-
lagt OECD-restriktioner for, hvornår de kan tælle som 
bistand – og midler fra forsvars- og udenrigsministeriet. 
Det gør fondene fleksible i forhold til sikkerhedspolitiske 
formål, som for eksempel projekter til bekæmpelse af ter-
rorisme eller pirateri, sikkerhedssektorreform, afvæbnings- 
og demobiliseringsprogrammer og lignende.

Det kan være svært at få overblik over, ad hvilke kanaler 
de integrerede tilganges ressourcer bliver fordelt. Det er 
ikke alle udviklingsmidler til et givet land, der nødven-
digvis er styret gennem tværministerielle programmer og 
de, der er, fordeles gennem mange forskellige kanaler: En 
lille del går til ’samtænknings-projekter’, administreret af 
militæret med støtte fra udviklingsrådgivere; en del går til 
lokalregeringer og lokale eller internationale NGO’er i de 
områder, hvor internationale styrker er indsat; noget går 
til de centrale regeringer; og det meste fordeles gennem 
såkaldte trust funds, formålsbestemte multi-donor fonde, 
der administreres af UNDP eller Verdensbanken. Sidst-
nævnte administrerer for eksempel Afghanistans Fond for 
National Solidaritet, der især støtter lokalt baserede udvik-
lingsprogrammer.

Et vigtigt element er de diplomatiske initiativer. De kan 
finde sted i internationale fora eller i de områder hvor 

indsatsen søges styrket, som da en dansk udenrigsminister 
satte gang i den internationale støtte til Somaliland med et 
besøg i den ikke-anerkendte stat.

koordination og organisation 
– hvordan virker de integrerede 
tilgange? 
Ifølge evalueringer er donorregeringer blevet bedre til at 
planlægge og gennemføre programmer på tværs af afdelin-
ger og ministerier. Men evalueringerne er kritiske i forhold 
til regeringernes evne til at inddrage analyser af konflikt- 
og politiske dynamikker i den strategiske planlægning. 
Monitorering og evaluering udgør et stort problem, hvil-
ket vanskeliggør den løbende justering af programmer i 
forhold til de omskiftelige kontekster. 

Flere evalueringer peger på de problemer, der kan opstå, når 
donorer ikke har lokale ambassader eller repræsentationer i 
de lande og regioner, de arbejder i. Evalueringerne anbefaler 
derfor at lægge stor vægt på, at der er ambassader med re-
præsentanter for ministerierne på relativt højt niveau. Det 
er vigtigt i forhold til koordinering med internationale og 
lokale partnere, det giver bedre resultater i forhold til analyse 
og monitorering, og der kan lettere justeres og ændres kurs, 
når der pludselig opstår muligheder for handling.

Det er tydeligt, at ikke alle sikkerheds-, udviklings- og 
udenrigspolitiske målsætninger kan blive opfyldt på 
samme tid. Der kan for eksempel være tale om trade-offs 
mellem god bistandspraksis og sikkerhedspolitiske mål, 
og humanitær bistand kan ikke leve op til princippet om 
upartiskhed, hvis de, der giver nødhjælpen, er part i kon-
flikten. Derfor efterlyser flere evalueringer, at der er stør-
re bevidsthed om, at ikke alle hensyn kan prioriteres på 
samme tid i integrerede indsatser, og om hvilke effekter 
trade-offs kan have.

Endelig har der vist sig at være meget store forskelle mel-
lem det, man fra politisk hold har haft af forventninger 
til en given indsats og det, der realistisk kan opnås under 
de meget vanskelige forhold. Jo længere væk fra felten, jo 
mere urealistiske synes forventningerne at være.

hjælper det så? 
På trods af det begrænsede antal evalueringer og forsknings-
resultater er der nogle klare konklusioner om, hvorvidt in-
tegrerede programmer bidrager til at begrænse konflikter, 
skabe mulighed for politiske løsninger på konflikterne, 
styrke statsinstitutioner og skabe bedre levevilkår: 

Udvikling uden sikkerhed
Regeringer og især militære aktører har antaget, at ’udvik-
ling’ i form af offentlig service samt hurtige og synlige gen-
opbygningsaktiviteter fører til større stabilitet, mere legiti-

Whole-of-governMent?    

OECD definerer en Whole-of-Government Approach 
som en tilgang, hvor regeringen aktivt bruger 
formelle/uformelle netværk på tværs af forskellige 
departementer til at koordinere de interventioner, 
som regeringen foretager i et land eller region.  



3

mitet for centralregeringen og sikkerhed for befolkningen 
og de (inter)nationale styrker. Imidlertid er der ikke nogen 
nødvendig sammenhæng. Som indsatsen i Afghanistan 
har vist, kan man sagtens registrere fremgang i forhold til 
sundhed, uddannelse og infrastruktur, uden at det har ført 
til den højere grad af sikkerhed og stabilitet, der var målet. 

Derimod tyder de afghanske erfaringer på, at det høje pres 
for at skabe udvikling i visse konfliktområder kan have en 
destabiliserende effekt. Mange udviklingsprojekter er ble-
vet forbundet med misbrug af ressourcer, sjusk og mang-
lende monitorering, hvilket har skabt grobund for mistro 
til den centrale regering og dens lokale allierede og repræ-
sentanter. Det er især de mindre Quick Impact Projects, der 
er blevet kritiseret, hvilket har ført til, at flere donorer, så-
som England og Danmark, har forladt konceptet og har 
fokuseret mere på lokalregeringernes kapaciteter. 

Typisk har man fra international side undervurderet, i hvor 
høj grad afghanske fællesskaber har været splittet på for-
skellige leder og kanter. Dette er almindeligt i borgerkrige, 
men fragmenteringen bliver nemt forstørret, når der tilfø-
res ressourcer. I disse situationer bliver bistand ikke nød-
vendigvis opfattet som et fælles gode, men som noget, der 
skaber vindere og tabere. 

Men også erfaringerne fra Somalia og fra det sydlige Sudan 
bekræfter, at en forbedret offentlig service ikke nødvendig-
vis reducerer konfliktpotentialer. I det sydlige Sudan blev 
der fra 2005-2010 sat ind med støtte til offentlig service. 
Man mente, at det kunne reducere antallet af konflik-
ter ved at modvirke oplevelsen af marginalisering i Syd. 
Imidlertid viste det sig, at det største problem snarere var 
oplevelsen af politisk marginalisering og den usikkerhed, 
der var forbundet med lokale konflikter om vand og kvæg, 
ungdom uden indflydelse og fremtidsudsigter og lignende.

Modellen med Provincial Reconstruction Teams (PRT), 
hvor donorregeringer er repræsenteret på provins (taktisk) 
niveau med både civile og militære aktører, har fået blande-
de bedømmelser. Da ressourcer generelt har været lang tid 
om at nå fra centralregering til provinsniveau, har der væ-
ret stort pres fra donorside for at tilføre ressourcer direkte 
til lokalregeringer, ikke-statslige bistandsorganisationer og 
PRT’er i provinser, hvor donorregeringerne har haft trop-
per udstationeret. Det kan i visse situationer være nødven-
digt, men det er i modstrid med traditionelle principper 
for god udviklingsbistand, da pengene går udenom natio-
nale institutioner som finans- og andre ministerier, der har 
ansvaret for administration og prioritering af statens mid-
ler. Samtidig bliver det tilstedeværelsen af internationale 
tropper og konfliktniveauet, der definerer, hvilke provinser 
bistanden går til, fremfor nationale politiske prioriteringer.

Politiske aftaler
Det betyder ikke, at udviklingsbistand ikke kan bidrage til 

stabilitet i skrøbelige stater eller konfliktområder. Nepal er 
et positivt eksempel, som understreger, at det primært er 
konteksten, der afgør, hvordan bistand kan bruges og med 
hvilke resultater. Der er således større chancer for, at udvik-
lingsbistand kan bidrage til at reducere konfliktpotentialer, 
når der findes en troværdig, inklusiv politisk aftale eller 
overgangsplan. 

Det antages imidlertid for ofte, at donor- og modtagerre-
geringer har sammenfaldende politiske interesser og øn-
sker. Regeringer i skrøbelige stater kan have meget mod-
stand over for donorernes reformdagsordener og derfor 
meget lidt ejerskab. Selvom en politisk alliance ligger til 
grund for regeringen, kan alliancen meget vel basere sig 
på den form for klientelisme og underhåndsaftaler, som 
donorerne ønsker at komme til livs med reformer for god 
regeringsførelse. Og selvom en underskreven partneraftale 
ligger til grund for bistandssamarbejdet mellem donor og 
modtager, viser erfaringerne fra Afghanistan, at donorre-
geringernes sikkerhedspolitiske interesser bliver anset for 
vigtigere end for eksempel at holde modtagerregeringen 
ansvarlig for manglende opfyldelse af partneraftalen. 

politisering af bistand 
Det internationale fokus på statsopbygning og på de sik-
kerhedsrisici, som lande med begrænset statslig kontrol 
måtte udgøre, har bragt traditionelle bistandsaktører i 
tættere kontakt med udenrigs- og især sikkerhedspolitiske 
interesser. Dette har lagt pres på nogle af de mekanismer 
i bistandsverdenen, der søger at vægte modtagerlandenes 
ejerskab og begrænse den politiske anvendelse af bistands-
midler fra donorers side. Især humanitære organisationer, 
der yder nødhjælp, har følt sig pressede i forhold til de 
humanitære principper. 

kan effekten måles?    

Den meget komplekse fordeling af ressourcer gør 
det vanskeligt at måle effekterne af den integrerede 
tilgang til sårbare stater og områder. Hvilke 
forandringer skyldes hvilke indsatser? Dertil kommer, 
at evalueringer fra indsatser i disse områder er få og 
behæftet med store usikkerheder på grund af 
manglende statistik, data, sikkerhed, infrastruktur osv. 

Derfor har OECD udgivet guidelines for evaluerin-
ger i den type kontekster, hvor der sjældent kan 
tegnes en lige linje mellem de anvendte ressourcer 
og deres virkninger. OECD’s pilot-evalueringer søger 
at vurdere, om der er en overordnet effekt i forhold 
til at begrænse voldelige konflikter.
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Dette har fået flere hjælpeorganisationer til at forlade om-
råder som Somalia og Afghanistan og har ført til et død-
vande i forholdet mellem mange af de humanitære aktører 
og de aktører, der arbejder for stabilisering. Problemerne 
omkring politisering er reelle. Imidlertid foreslår flere rap-
porter, at de humanitære organisationer bør blive mere 
bevidste om, hvordan de selv er politiske, i den forstand 
at deres aktiviteter indgår i lokale politiske økonomier. 
Udviklingsbistanden på sin side er også allerede politisk, 
idet de reformdagsordener, den søger at fremme, ændrer 
på lokale og nationale magtrelationer.

konklUsioner: integrerede indsatser 
er vigtige, Men dæMp forventningerne 
Den integrerede tilgang er en ressourcekrævende arbejds-
form, der især i større donorregeringer kan være ’langsom og 
smertefuld’, som en engelsk rapport skriver.  Det er vigtigt, 
at de forskellige dele af donorregeringerne følger en koordi-
neret strategi ved indsatser i skrøbelige og konfliktramte sta-
ter, men det betyder ikke, at alt nødvendigvis skal integreres. 
For små stater som Danmark og Holland behøver de enkelte 
bidrag ikke at hænge sammen som en helhed, men de skal 
være strategiske i den forstand, at de bidrager til, at den over-
ordnede internationale indsats hænger sammen, også når 
betingelserne ændrer sig. Her er den løbende analyse og de 
lokale ambassader eller repræsentationer centrale.

Mens der hidtil har været meget fokus på, hvordan koordi-
neringen foregår internt, er det vigtigt, at der kommer mere 
fokus på effekten af indsatserne i de områder, hvor donorre-
geringerne ønsker at gøre en forskel. Her tyder meget på, at 
antagelsen om, at udvikling skaber sikkerhed, ikke nødven-
digvis holder. Under alle omstændigheder er betingelserne så 
vanskelige, at forventningerne til resultater skal dæmpes til 
et realistisk niveau.

Indholdet i dette DIIS Policy Brief er baseret på forfatterens forskning og er ikke nødvendigvis udtryk for DIIS’ officielle holdning. 
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Rapporten beskriver kort de hollandske, engelske 
og danske udgaver af WoG og forsøger at svare på: 

1. om de nationale tilgange virker efter hensigten 
om at forbedre koordinerede regerings 
indsatser i forhold til sårbare stater og 
områder; og  

2. om det er muligt at vurdere, hvad effekten er 
af sådanne indsatser. Resultaterne er baseret på 
evalueringer, rapporter og artikler om 
donorstøttede aktiviteter i Afghanistan, Somalia, 
(Sydlige) Sudan, DR Congo, Burundi and Sierra 
Leone.


