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Forord 

Jeg har besøkt en rekke bistandsprosjekter, lest medlemsblader fra flere 

bistandsorganisasjoner og hørt bistandsministre snakke om målsetninger. 

Er alle parter mest opptatt av seg selv, har jeg lurt på? Det kan virke som om flagget 

foran sykehuset er viktigere enn hvilke mål man når på innsiden.  

Jeg har derfor ønsket å skrive en masteroppgave med søkelys på kravet til økt 

samhandling mellom aktørene på bistandsfeltet.  

Denne oppgaven hadde ikke blitt skrevet hadde det ikke vært for alle de som 

gjennom flere år har oppmuntret, inspirert og gitt meg erfaringer fra arbeid med 

internasjonal bistand. Jeg skylder en stor takk til alle som også har vist meg at ”det er 

mulig”. 

Min tålmodige veileder på Fafo, Morten Bøås, skal ha takk for konkrete 

tilbakemeldinger og å ha holdt ut med min tidsbruk. Jeg vil også takke representanter 

fra Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Norad som velvillig har svart på spørsmål 

og hjulpet med å finne skriftlige kilder. 

Takk til alle venner og kollegaer som har ønsket meg lykke til.  

 

Oslo den 14. november 2008 

(Antall ord: 24 100) 
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Sammendrag 

Målet med oppgaven er å se hvordan to av Norges ledende humanitære 

organisasjoner - Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp - etterlever prinsippet om 

harmonisering, slik det fremgår av Paris-deklarasjonen fra 2005. 

Oppgavens empiri er relevante strategidokumenter fra de to organisasjonene, norske 

og tanzanianske myndigheter og fra multilaterale organisasjoner. 

Det tas utgangspunkt i organisasjonenes HIV/AIDS-relaterte prosjekt i Tanzania. Å 

bekjempe HIV/AIDS-epidemien er gitt et særlig fokus, blant annet gjennom FNs 

tusenårsmål.  

Oppgaven søker å analysere harmoniseringsidealet og dets mulige følger i et 

maktperspektiv, og ser på hvordan og hvorvidt harmoniseringsarbeidet endrer 

fordelingen av den strukturelle, ideologiske/idémessige og økonomiske makten 

mellom aktørene. 

Bistandspolitikken er statsvitenskapelig sett en ung fagkrets, og idealene har skiftet 

gjennom årene. Fra konkret, kortsiktig nødhjelp i form av varer og tjenester eller som 

ren handelspolitisk strategi – til langsiktig utviklingshjelp eller med politiske føringer 

knyttet til for eksempel menneskerettigheter, demokratisering, likestilling, godt 

styresett eller antikorrupsjon.  

Måten hjelpen gis på er viet stadig mer oppmerksomhet. Både OECDs policy 

coherence-arbeid og de to harmoniserings-deklarasjonene fra 2003 og 2005 har hatt 

som mål å forplikte verdens stater til en samordning av bistandsinnsatsen som dermed 

skal føre til mer effektiv bistand. 

Funnene i oppgaven viser at sammenlignet med offisielle norske strategier og 

internasjonale planverk fra FN-organisasjonene, har de to norske organisasjonene i 

liten grad basert oppbygningen av dokumentene, prioriteringene og operert med et 

indikatorsett – som kan vises til som et fullverdig eksempel på harmonisering. 
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Mottagerlandenes regjeringers strategier er på den andre siden så altomfattende at de 

vanskelig kan sies å inneholde klare prioriteringer. 

Harmonisering må kunne sies å være et gode når koordinert bistandsinnsats fører til 

mer effektiv hjelp, og at riktig mengde og type innsats fordeles til ulike målgrupper 

basert på ulike tilbyderes forskjellige kompetanse. 

Harmonisering er ikke bra hvis det i praksis fremstår mer som et byråkratisk skinn-

tiltak som bare fornyer måten å forfatte plandokumenter på. Harmonisering fungerer 

heller ikke til det bedre i situasjoner hvor man ikke tar inn over seg mottagers behov, 

og/eller at mottager ikke tydelig prioriterer eller definerer sine behov. Dersom 

harmoniseringsarbeidet gjør at mangfoldet forvitrer, makten i for stor grad legges på 

mottagerlandenes regjeringers premisser, er harmoniseringen heller ikke bra. 

All den tid målet med harmonisering er å bidra til mer ensrettede prioriteringer, 

beslutninger og koordinerte avgjørelser, er det en naturlig konsekvens at det også vil 

føre til at beslutninger på toppnivå blir mer avgjørende. Skal det tas færre, men mer 

overordnede beslutninger, vil det måtte være slik at de som tar disse beslutningene får 

mer å si. Skal man godta intensjonene med harmonisering og koordinering, må man 

også godta en viss konsentrasjon av makt. Slik strategi-instituttet er i dag, vil det også 

måtte bety en sterk statlig medvirkning.  

På tross av at den norske modellen er kritisert for å bestå av mange organisasjoner i 

en svært tett dialog med staten, synes ikke de norske aktørene å ha sett på 

implementeringen av harmoniseringsprinsippet som fordelaktig. 

Hovedkonklusjonen er at dersom man ser kritisk på organisasjonenes rolle og innsats, 

synes resultatet av deres bevissthet rundt harmoniseringsarbeidet å være for lite 

prinsipielt og overordnet. Neste generasjons myndighetsstrategier må fremstå mer 

prioriterte enn dagens. Organisasjonene må på sin side institusjonalisere retningslinjer 

og kultur for at harmonisering av egne strategier med strategiene til regjeringen i 

mottagerlandet skjer i større grad – spesielt harmonisering av rutiner for 

monitorering, evaluering og budsjettering. 
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1. Innledning 

Er norske bistandsorganisasjoners harmonisert med mottagerlandenes egne 

bistandsstrategier, hvilket vil være i tråd med de internasjonale forpliktelsene norske 

myndigheter undertegnet i 2005? 

Ledere fra rundt 90 land og 40 multilaterale organisasjoner gikk i 2005 sammen om 

en forpliktelse for å samordne og effektivisere bistandsinnsatsen. Målsetningen er at 

mottagerlandenes regjering skal lede an med egne fattigdomsstrategier og at all 

bistand skal harmonisere med disse prioriteringene. 

Samarbeid mellom aktørene vil føre til en mer effektiv bistand, fremgår det blant 

annet av innledningen til Paris-deklarasjonen1. På den annen side påpekes det at 

strategiprosessene gir mye makt til noen få, sterke aktører, mens andre blir stengt ute 

fra de viktige prosessene. 

Arbeidet med myndighetsstyrte strategier kan også føre til at makt og beslutninger 

gjør det vanskelig for ikke-statlige organisasjoner å være det uavhengige, 

ubyråkratiske, effektive supplement til den statlige innsatsen – hvilket tradisjonelt har 

blitt hevdet å være NGOenes komparative fortrinn. For organisasjonene vil det 

prinsipielt være vanskelig å bli sett på som agenter eller entreprenører som 

gjennomfører hva andre har bestemt. Samtidig slutter også bistandsorganisasjoner seg 

til behovet for større samordning.2 

Sagt med andre ord: Organisasjonene kan ikke tillate at statlige organ får en for stor 

normsettende makt for den totale bistandsinnsatsen. Dersom dominansen fra noen få, 

større aktører skjer på bekostning av de manges frihet, vil harmoniseringsarbeidet stå 

i fare for å komme skjevt ut i et maktperspektiv. 

                                              
1 Paris Declaration on Aid Effectiveness, Joint Progress Toward Enhanced Aid Effectiveness, s 1 

2 Marcussen, s 259-264 og Tvedt, s 79-85 



 8 

Siden arbeidet kun er basert på analyse av strategier og rammeverk, vil ikke 

oppgaven kunne svare for hvilket samordningsarbeid som de facto gjøres i felt. 

Oppgaven ser kun på forholdet donor-partner. Hvordan norsk handelspolitikk eller 

utdanningspolitikk i Tanzania harmonerer med HIV/AIDS-politikken; eller hvor 

konsistent planene i Tanzania isolert eller Norge isolert er, diskuteres ikke. 

Det tas utgangspunkt i hvordan to av Norges ledende humanitære organisasjoner - 

Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp - etterlever prinsippet om harmonisering. 

Temaet er organisasjonenes HIV/AIDS-relaterte prosjekt i Tanzania. Å bekjempe 

HIV/AIDS-epidemien er gitt et særlig fokus, blant annet gjennom å være en av 

hovedmålsetningene for FNs medlemsland frem mot 2015. 

Tanzania har dype røtter som hovedsamarbeidsland for norsk bistand. Begge 

landenes myndigheter var dessuten raskt ute med å anerkjenne Paris-deklarasjonen. 

Den konkrete problemstillingen er: 

Strategiene for Kirkens Nødhjelps og Norsk Folkehjelps arbeid i Tanzania for å nå 

tusenårsmål 6 om bekjempelse og reversering av HIV/AIDS skal sees i lys av 

norske, tanzanianske og internasjonale strategier på det samme område.  

Ved hjelp av dette skal følgende analyseres: 

- Hvordan etterleves prinsippet om harmonisering? 

- Hvilke strategireferanser danner grunnlaget for de norske strategiene? 

- Hvordan harmoniserer målsetninger, prioriteringer, oppbygning og indikatorer 

med strategiene til mottagerlandets regjering, i tråd med Paris-deklarasjonens 

forpliktelser? 

- Hvordan oppfyller henholdsvis Norad og organisasjonene sine roller for å sikre 

etterlevelse av harmoniseringsforpliktelsene? 
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1.1 Sentrale begrep 

Harmoniseringsbegrepet, PRS-dokumenter og ulike maktteorier står helt sentralt i 

oppgaven. Derfor en innledende presentasjon: 

Harmoniseringsbegrepet defineres i Paris-deklarasjonen fra 2005 som: 

”...all the more crucial in the absence of strong government leadership. It should 

focus on upstream analysis, joint assessments, joint strategies, co-ordination of 

political engagement; and practical initiatives such as the establishment of joint 

donor offices.”3 

Det sentrale i oppgaven vil være å se hvorvidt de norske strategiene oppfyller dette i 

lys av tanzanianske myndigheters Poverty Reduction Strategy -dokument. Det vil si 

det nasjonale PRS-dokumentet, en nasjonalt forankret utviklingsplan som 

donorlandenes tiltak skal baseres på. Det er norsk politikk å legge PRS-strategiene til 

regjeringene i mottagerlandene til grunn for norsk bistand.  

Oppgaven vil ta i bruk fire ulike maktbegrep for å studere maktstrukturene i et vidt 

perspektiv og ved å kombinere ulike perspektiv: 

Strukturell sett handler det om den politiske agenda og prosess og relasjoner 

harmoniseringsidealet fordrer. Ideologisk makt handler om det normsettet spesielt 

PRS-dokumentene representerer. Idémakten skal sees i lys av den uavhengighet 

organisasjonene i utgangspunktet skal ha til å gjennomføre sine prosjekt, mens den 

økonomiske makten hovedsakelig studeres som tilleggsfaktor til de øvrige nevnte 

maktformer. 

Målet er – ved hjelp av indikatorer nevnt i problemstillingen – å beskrive og måle i 

hvilken grad strategiene til norske myndigheter, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp 

og FN samsvarer med tanzanianske strategier for HIV/AIDS-bekjempelse i Tanzania. 

                                              
3 Paris Declaration on Aid Effectiveness, s 7, pkt 39 
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Hvilke mål aktørene vil nå, hvilke prioriteringer som gjøres, hvilke former for 

samarbeid med andre som forekommer, samt hvilke rutiner for evaluering og 

budsjettering som finnes. I tillegg hvilke kilder det vises til når man utarbeider 

strategiene. 

1.2 Et kort overblikk 

Kampen mot utbredelsen av HIV/AIDS er en del av FNs tusenårsmålsetninger fra 

2005. Alle aktørene i oppgaven er enige om at det å bidra til å beskytte mennesker fra 

HIV/AIDS er noe av den viktigste utviklingshjelpsinnsatsen i vår tid. 

Tusenårsmålsetningen gjør det til en konkret del av organisasjonenes brede 

innsatsfelt, og er således godt egnet for analyse. 

I følge beregningene til UNAIDS, er det rundt 33 millioner mennesker som lever med 

HIV pr. 2007 på verdensbasis. Det årlige antallet smittede skal ha sunket fra 3 

millioner i 2001 til 2,7 millioner i 2007, men det døde angivelig 2 millioner 

mennesker av AIDS i 2007 mot 1,7 millioner mennesker seks år tidligere. Tallene 

viser også at kvinner og barn er de to gruppene som er mest utsatt.4 

Også for Tanzania skal situasjonen ha stabilisert seg, og i 2007 som i 2001 estimeres 

antallet HIV-bærere til å være 1,4 millioner mennesker, mens antallet dødsfall som 

følge av AIDS skal ha sunket fra 110 000 til 96 000 fra 2001 til 2007, i følge 

estimatene fra UNAIDS.5 

I februar 2003 ble det internasjonale høynivåforumet for harmonisering avholdt i 

Roma. Utbytte fra møtet var en omforent deklarasjon undertegnet av 28 partnerland i 

sør (deriblant Tanzania) og 24 donorland i nord (deriblant Norge), samt tunge 

bistandsaktører som African Development Bank, Verdensbanken, OECD DAC, 

UNDP, OPEC og West African Development Bank. 

                                              
4 2008 Report on the global AIDS epidemic, s 30-32 

5 Ibid, s 252-324 
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Gjennom ”Rome Declaration on Harmonization” gjør aktørene det klart at de vil 

anstrenge seg for å harmonisere operasjonelle policyer, prosedyrer og praksis for å 

øke bistandseffektiviteten, for dermed å være bedre i stand til å nå tusenårsmålene. 

Donorlandene tar til seg partnerlandenes kritikk om at donorlandenes praksis ikke 

alltid passer med de nasjonale utviklingsprioriteringene, systemer, budsjett, program 

og finansiering. At mottagerlandene også må få større eierskap og ta en sterkere 

ledertolle i koordineringsinnsatsen, vektlegges også. 

Deklarasjonen er inndelt i snarlige tiltak, neste steg og eksempler til etterfølgelse. De 

umiddelbare tiltakene består blant annet i å rette bistandsinnsatsen mot 

mottagerlandenes prioriteringer, og PRS-dokument, at partnerlandenes policyer, 

prosedyrer og praksis skal ligge til grunn for harmoniseringsarbeidet og donorlandene 

skal redusere mission og rapporteringer gjennom å strømlinjeforme, forenkle og 

harmonisere kravet om og innholdet i etterspurt dokumentasjon. 

Formålet med all harmoniseringsarbeid er å øke effektiviteten av bistandsinnsatsen. 

To år etter Roma-møtet, i Paris 2005, møttes cirka 90 land og 40 multilaterale og 

frivillige organisasjoner til nytt høynivåmøte. Gjennom 52 konkrete punkt skisseres 

hvordan bistanden skal bli mer effektiv og hvordan partnerlandene skal ta et mer 

effektivt lederskap over egne utviklingspolicyer, strategier og koordineringen av 

utviklingsinnsats. Innholdet i Roma-deklarasjonen videreføres og forsterkes. Paris-

deklarasjonens punkt forplikter direkte giverland, mottagerland og begge parter 

spesifikt. Harmonisering skal i Paris-deklarasjonen forståes som: 

”Harmonisation is all the more crucial in the absence of strong government 

leadership. It should focus on upstream analysis, joint assessments, joint strategies, 

co-ordination of political engagement; and practical initiatives such as the 

establishment of joint donor offices.”6 

                                              
6 Paris Declaration on Aid Effectiveness, s 7, pkt 39 
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Donorlandene forplikter seg konkret til å basere all støtte – landenes strategier, 

policydialog og utviklingssamarbeids programmer – på partnerlandenes nasjonale 

utviklingsstrategier (PRS-dokumenter). Sammen skal partner og donor også styrke 

den finansielle styringskapasiteten; felles rutiner for budsjettering, støtteutbetalinger, 

revisjon, regnskap, rapportrutiner og evalueringer er en viktig del av 

harmoniseringsarbeidet.   

Paris-deklarasjonen har også klare indikatorer for hvordan landene skal lykkes med 

målsetningene. Vedlagt forpliktelsene er et sett av indikatorer for hvordan 

deklarasjonen skal bli virkeliggjort. Blant målsetningene er at 75 prosent av 

partnerlandene skal ha en operasjonell utviklingsstrategi i 2010.7 

I dag er det Paris-deklarasjonen det vises til når det refereres til 

harmoniseringsbestemmelser, standarder og prinsipper. Standardene fra 2005-

avtalene er med andre ord sentrale i en drøfting rundt hvorvidt strategisk samarbeid 

finner sted. Prinsippet om konkret forankring i partnerlandets PRS sees på som helt 

grunnleggende. 

Tanzania har vært et hovedsamarbeidsland for norsk bistand siden 1966. Siden de 

første HIV-tilfellene ble meldt inn på begynnelsen av 80-tallet har viruset spredt seg i 

økende omfang i landet, slik det har gjort det på det afrikanske kontinentet generelt. 

Tanzania er et land med stabile politiske og økonomiske forhold og fravær av væpnet 

konflikt, noe som gjør at man ikke kan argumentere for at slike utenforstående 

forhold vanskeliggjør samarbeid. Tanzania har siden slutten av 90-tallet jobbet aktivt 

for å utarbeide nasjonale utviklingsplaner, og sluttet seg til de internasjonale 

høynivåpanelene for mer effektiv bistand. Tanzania oppleves derfor som et relevant 

case. 

Kirkens Nødhjelp (KN) og Norsk Folkehjelp er to av Norges mest sentrale 

bistandsorganisasjoner og begge organisasjonene har lang erfaring med arbeid i 

Tanzania. Begge organisasjonene jobber tett med flere lokale 

                                              
7 Ibid, s 9, kap III, pkt 1 
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samarbeidsorganisasjoner, og er selv i mindre grad aktivt inne i landet med store 

ressurser for uten landkontor i Dar Es Salam. Organisasjonene er valgt fordi de er de 

to store norske bistandsorganisasjonene som gjennom egne tilsøkte prosjekt av en 

viss størrelse arbeider konkret med HIV/AIDS i Tanzania og nevner dette i sine egne 

strategidokument. Norges Røde Kors, Care Norge og Redd Barna har i en tidlig fase 

også blitt vurdert, men KN og Folkehjelpen fremstod som de av organisasjonene som 

har mest konkret HIV/AIDS-relatert virksomhet i Tanzania. 

Oppgaven er i første rekke en dokumentanalyse av relevante strategidokument fra de 

to landenes myndigheter og de to norske bistandsorganisasjonene i lys av de 

internasjonale forpliktelsene i Paris-deklarasjonen. 

Fra Tanzanianske myndigheter refereres og analyseres poverty reduction strategy-

dokument (PRS), omtalt som NSGRP/MKUKUTA. I tillegg omtales en nasjonal, 

tverrsektoriell HIV/AIDS-strategi (NMSF). I tråd med Paris-deklarasjonens 

forpliktelse om å se til utviklingslandenes ”national development strategies and 

associated operational frameworks”8 , er det relevant å ta med begge 

dokumentene. 

nnlaget for 

hvordan verdensorganisasjonen vil bekjempe HIV/AIDS i Tanzania.  

r 

 

 berører stat-

                                             

FN-organisasjonene har et pilotprosjekt for samhandling innen FN-systemet i 

Tanzania. Det er strategien for dette ”Joint Team” som er referansegru

Når det gjelder dokumenter fra norske myndigheter, kastes det et blikk på ulike 

overordnede og landspesifikke dokument. Stortingsmeldingen fra 2003-2004 trekke

opp hovedlinjene for gjeldende norsk bistandspolitikk. I 2006 ble det utarbeidet et 

eget posisjonsnotat som skisserer norske målsetninger i HIV/AIDS-arbeidet. Dette er

de to mest sentrale overordnede dokumentene fra UD. Av planverk som

stat-avtaler mellom Norge og Tanzania, trekkes MoU-dokumentet og 

partnerskapsavtalen, NTPI, frem spesielt. Dessuten blir det plass til en nærmere 

 
8 Ibid, s 1 
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analyse av de strategiske partnerskapsavtalene mellom ambassaden, Folkeh

Kirkens Nødhjelp.

jelpen og 

 

s 

Det samme gjør den generelle utenlandsstrategien til Norsk Folkehjelp, 

I oppgaven vil det sentrale momentet altså være å kartlegge de ulike aktørenes 

s.  

ar for hvordan donorlands bistandsinnsats tar 

til seg mottagerlandenes målsetninger, prioriteringer og indikatorer i sine egne 

derfor et 

Disse temaene vil bli belyst ved hjelp av dokumentanalyse og intervju av 

bli referert til. Strategien for FN-organisasjonenes pilotprosjekt for intern 

organisering og koordinering vil speile prinsippene for FNs samlede innsats. 

Dokumentene fra norske myndigheter er både på et overordnet nivå, som 

Innledningsvis vil det videre bli redegjort for noen metodiske betraktninger. I neste 

kapittel vil det gis en kortere innføring i utviklingen for internasjonal bistand, policy 

coherence-begrepet og sentral maktteori. Dette for å ha et teoretisk bakteppe for å 

pirisk undersøkelse av de overnevnte strategiene.  

Kirkens Nødhjelp har en global strategi og en landstrategi som begge vie

oppmerksomhet.  

prosjektdokument for sports/HIV/AIDS-prosjektene og et forslag til 

partnerskapsavtale mellom Folkehjelpen og den norske ambassaden i Dar Es Salam. 

strategier. Å finne ut hva de bygger strategidokumentene sine på, hvilke mål de setter 

seg, hvordan de vil nå sine mål, og viktig i alle tilfeller; hvordan dette begrunne

Paris-deklarasjonen legger et særlig ansv

nasjonale utviklingsstrategier og relevante operasjonaliserte rammeverk – 

sentralt blikk på dette. 

nøkkelpersoner. Strategidokumentene vil likevel være de viktigste kildene. Fra 

Tanzanianske myndigheter vil både den nasjonale fattigdomsstrategien 

(NSGRP/MKUKUTA) og den mer operasjonaliserte HIV/AIDS-strategien (NMSF) 

bistandsmelding og posisjonsnotat, og landspesifikk nivå, som MoU-dokument og 

bilateral partnerskapsavtale.  

foreta em
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1.3 Metodiske betrakninger 

1.3.1 Valg av strategi og design 

Oppgaven fordrer en bred tilnærming, og oppfyller således Gjerrings beskrivelse av 

kriterier for et typisk case-studie ved at det er deskriptivt, dyptgående og beskrivende. 

Derfor er case-studie-tilnærmingen et naturlig valg.9 

Andersens hovedinndeling mellom unike og komparative case-studier plasserer 

oppgaven i en unik case-studie-setting. 

Strategi-valgene gjør det naturlig å løse oppgaven ved bruk av en intensiv, 

begrunnende teoretisk forskningsdesign.  

Andersen skriver at case-tilnærmingen er velegnet når det er snakk om «få N», altså 

få enheter. 10 

I denne masteroppgaven er det strategiene til tanzanianske myndigheter, norske 

myndigheter, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp som vil være gjenstand for en 

deskriptiv, dyptgående og beskrivende tilnærming.  

Slik oppgaven er oppbygd, vil det bli trukket deskriptive slutninger basert på 

analysen av de tidligere nevnte strategiene. Innholdet i disse vil danne grunnlaget for 

den analytisk fortolkende delen av oppgaven. Dette vil være representativ for de 

aktuelle HIV/AIDS-prosjektene fra de aktuelle aktørene i Tanzania. I hvilken grad 

funnene herfra er representative for andre norske og internasjonale bistandsprosjekt 

er underordnet. Altså en intern sammenheng fremfor ekstern representativitet. 

Ragin mener på sin side all samfunnsvitenskaplige studier kan betraktes som 

casestudier, all den tid det dreier seg om analyse av tids- og stedsbundne sosiale 

fenomen.11 

                                              
9 Basert på notater fra forelesning med Seegard, Signe Bock, Universitetet i Oslo, STV4020, 20. mars 2006 

10 Andersen, s 10 

11 Ibid.  
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Så lenge oppgaven er en tekstanalyse, kan det argumenteres for at det som 

undersøkes tidsmessig er statisk. Samtidig er det strategidokumenter som er 

utarbeidet til ulike tider og med ulike tidshorisonter. Det er da også et poeng at noen 

dokumenter er utarbeidet før andre. At den tanzanianske strategien og Paris-

deklarasjonen er utarbeidet før de internasjonale og norske organisasjonenes 

strategier er sågar et hovedpoeng med selve oppgaven. Siden undersøkelsen består i å 

se hvorvidt noen dokument har tatt opp i seg ideene lansert i tidligere dokument, er 

det et poeng at dokumentene ikke representerer ett tidspunkt. Dette må man likevel 

være bevisst. 

Analysegrunnlaget for oppgaven er firedelt:  

For det første består det av Stokkes oppsummerende bilde av norsk utviklingshjelps 

fremtid med en aktiv bruk av multilaterale organisasjoner og FN, økt bruk av NGOer 

som utviklingsagenter og større strategisk samhandling. 

For det andre består det av Tvedts kritikk av denne utviklingen, og advarsler om 

organisasjoner som mister sin uavhengighet, sterke statlige aktører som oppdrar og 

finansierer NGOene. 

For det tredje består det av norske forpliktelser om harmonisering, slik det fremgår av 

Paris-deklarasjonen og norsk politikk om å oppfylle forpliktelsene og legge 

mottagerlandenes PRS-dokumenter til grunn for norske bistandsstrategier. 

For det fjerde vil et anvendbart maktbegrepsapparat stå sentralt i analysegrunnlaget. 

Hvordan harmoniseringsarbeidet påvirker/fordeler idémakt, strukturmakt, ideologisk 

makt og økonomisk makt vil bli analysert. 

Med bakgrunn i disse perspektivene, skal strategiene for Norsk Folkehjelps og 

Kirkens Nødhjelps HIV/AIDS-bekjempelse i Tanzania analyseres. 

I denne oppgaven er det planer og rammeverk som diskuteres. Planene danner 

grunnlag for en analyse som prøver å dra slutninger som også til en viss grad vil 

kunne gjøre seg gjeldende for andre bistandsprosjekt og samarbeid mellom 

myndigheter og organisasjoner. Men oppgaven vil kun omhandle uttrykte 
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målsetninger, noe som selvsagt vil kunne avvike fra den faktiske samhandlingen i 

felt. 

1.3.2 Om datainnsamlingsprosessen 

I forkant av selve teorikapittelet og ikke minst kapittel tre som omhandler empirien 

samlet inn fra myndighetenes og organisasjonenes strategidokumenter: Her følger en 

kort innføring i hvilke forhold som ligger til grunn for datainnsamlingen, og som 

innsamlingsprosessen må sees i lys av. 

Yin krever at casestudiene må være signifikante, komplette, åpen for alternative 

perspektiv, påvise sammenhenger som er relevante og bli fortalt på en engasjerende 

måte. Det må være godt belegg for det som avdekkes i undersøkelsen. Videre er det 

et mål at det som omtales er unormalt og/eller av offentlig interesse, oppfattes som 

relevante i en teoretisk, politisk eller praktisk sammenheng. Oppgaven må svare for 

det den lover, og være innenfor fastlagte og definerte rammer. Yin understreker også 

at forfatteren må søke den teorien som utfordrer problemstillingen i størst mulig 

grad.12 

I de to etterfølgende kapitlene hvor bistandsteori og strategireferansene gjennomgåes 

er det med andre ord viktig å drøfte det innsamlede materialet og finne mønstrene 

som danner sammenhenger. I det avsluttende kapittelet vil det være viktig å utfordre 

problemstillingen i størst mulig grad for å danne belegg for de slutninger som skal 

trekkes. 

                                              
12 Ibid, s 161-165 
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1.3.3 Betraktninger rundt validitet og reliabilitet 

Begrepsvaliditet 

Begrepsvaliditeten er avgjørende for å sikre at man i innsamlingsfasen sikrer en 

kildebruk og formålstjenelige operasjonaliserte måleinstrument for det konseptet man 

skal studere.13 

Skog ser begrepsvaliditet som en betegnelse for å løse måleproblemer. 

«Hovedspørsmålet er om man har lykkes i å måle det en ønsker å måle med 

tilfredsstillende grad av presisjon.»14 

Knyttet til den foreløpige problemstillingen viser dette at det er avgjørende å finne en 

avgrenset operasjonalisering og definering utover den innledende 

operasjonaliseringen i kapittel 4. Følgelig må dette skje på et tidlig stadium av 

designen av en mulig masteroppgave. 

For å sikre at begrepsapparatet i oppgaven er relevant og målbart vises det til 

harmoniseringsidealene slik de fremstår i Paris-deklarasjonen av 2005. Det er norsk 

politikk å følge dette. 

Intern validitet 

Den interne validiteten er knyttet til nøyaktigheten rundt de analyser som foretaes i 

løpet av datainnsamlingen. Yin ser den interne validiteten i utgangspunktet som det å 

etablere klare sammenhenger mellom uavhengig(e) og avhengig(e) variabel(er) 

gjennom å vise til flere tilfeller som underbygger sammenheng, slik at man utelukker 

muligheter for spuriøse effekter. 

Yin argumenterer for i løpet av dataanalysen å finne mønstre, utarbeide 

forklaringsmodeller, lansere alternative forklaringer og bruke logiske modeller som 

viktig for å lykkes i dette arbeidet.15 

                                              
13 Ibid, s 34 

14 Skog, s 89 

15 Yin, s 34-39 
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Den interne validiteten handler om forholdet mellom dokumentasjonen og caset, 

mens den eksterne validiteten omhandler forholdet mellom caset og den totale 

mengden av bistandsprosjekt. I denne oppgaven vil den interne validiteten være sikret 

så lenge de aktuelle strategiene er de mest relevante til for å måle det de anvendes 

som dokumentasjon på i oppgaven. Det vil bli sett på overordnede og mer konkrete 

strategier hos begge bistandsorganisasjonene, FN-systemet, og norske/tanzanianske 

myndigheter. Det kan innvendes at det finnes en rekke FN-strategiene som ikke 

omtales i oppgaven, men det er på den andre siden de mest sentrale og overordnede 

dokument det vises til. 

Ekstern validitet 

Oppgavens eksterne validitet bygger på i hvor stor grad funnene er generaliserbare, 

og overførbare. Mens det innenfor kvantitativ forskning vil kunne være snakk om 

hvorledes funn i et utvalg er overførbare til en total populasjon, vil dette stille seg 

annerledes for et case-studium. Case-studier blir samtidig kritisert fordi det er 

vanskelig å generalisere et studium av et enkelt case. Yin trekker også frem 

teoribruken som en faktor som vil kunne spille positivt inn på prosjektets eksterne 

validitet.16 

Diskusjons- og konklusjonskapitlene skal ta opp i seg i hvilken grad norske 

målsetninger for HIV/AIDS-bekjempelse i Tanzania harmoniserer. Av drøftelsen vil 

det også fremgå i hvilken grad man av Tanzania som case kan trekke valide 

slutninger om hvordan andre bistandsprosjekt harmoniserer, hvilke faktorer som er 

avgjørende for dette, og hvordan kommunikasjonslinjer, maktstrukturer og 

eierskapsforhold påvirker dette. 

Mange av de verktøyene og avtalene det vises til, som for eksempel PRS-dokument 

og Paris-deklarasjonen, er konsept/forpliktelser som gjelder langt utover tilfellet 

Tanzania.  

                                              
16 Ibid. 
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Samtidig må det understrekes at oppgaven er basert på analyse av strategier og 

rammeverk. Funnene i oppgaven vil utelukkende støtte seg på det de ulike aktørene 

har utformet i dokumenter, og oppgaven kan således ikke svare for hvilket 

samordningsarbeid som de facto gjøres i felt.  

Dette vil være et problem i lys av gyldigheten av oppgavens funn, knyttet til å kunne 

konkludere med i hvor stor grad harmonisering finner sted, hvordan organisasjonene 

tar harmoniseringsprinsippet inn over seg i sitt konkrete arbeide. 

Men det vil ikke påvirke oppgavens evne til å trekke slutninger rundt hvordan norske 

forpliktelser til harmonisering kommer til uttrykk i relevante strategidokumenter.  

Likevel vil den viktige faktiske samhandlingen som sikrer måloppnåelse av en mer 

effektiv bistand, måtte baseres på faktiske resultater på bakken. 

Reliabilitet 

Oppgavens reliabilitet hviler på dens nøyaktighet, i forskningsprosessen som helhet.  

Kildereferanser, omfattende søk etter relevante dokumenter og utdypende intervju 

med ressurspersoner skal sikre den nødvendige reliabilitet i oppgaven. 

1.4 Oppsummering 

Denne oppgaven faller inn under kriteriene for en begrunnende case-analyse, med få 

enheter (strategiene), men hvor varians knyttet til underenheter (grad av 

harmonisering) analyseres.  

Målet er at de innsamlede data sammen med analysen skal gi mening til teori, altså 

omforent ideal om harmonisering for effektiv bistand.  

I løpet av dataanalysen vil det være avgjørende å finne mønster, utarbeide 

forklaringsmodeller, lansere alternative forklaringer og bruke logiske modeller. 

Fordi oppgaven utelukkende lener seg på analyse av strategidokumenter, vil det ikke 

kunne trekkes konklusjoner rundt den faktiske samhandlingen i felt, og hvordan 

organisasjonene faktisk gjennomfører det de i strategiene sier de skal. 
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Neste kapittel vil gjennomgå utviklingen av synet på bistand fra etterkrigstiden og 

frem til i dag. Både forholdet nord/sør og fremveksten av ikkestatlige organisasjoner 

vil bli omtalt. En egen del av kapittelet er viet en maktteoretisk diskusjon. 

I oppgavens tredje kapittel gjennomgåes de ulike strategidokumentene fra norske og 

tanzanianske myndigheter, de to norske organisasjonene og multilaterale 

organisasjoner. 

Deretter diskuteres og analyseres funnene med den overordnet målsetning å se på i 

hvilken grad harmoniseringsprinsippet etterleves. 
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2. En teoretisk tilnærming 

Støtte til sykehusutstyr til en lokal klinikk i Bangladesh. Tavle og kritt til jente-skoler 

i Zambia. Fra 60-tallets bistandspolitikk, via 90-tallets fokus på demokrati og 

menneskerettigheter, til dagens prinsipper om ”policy coherence” og ”good 

governance”, videre til dette århundres forpliktelser om økt harmonisering for å sikre 

mer effektiv hjelp. 

Slik har bistandsidealene siden 50/60-tallet utviklet seg fra å handle om ren teknisk 

assistanse til å bli politisert, langsiktig utviklingshjelp. Med økende antall aktører, 

større beløp og økt politisk oppmerksomhet, har også kravet om økt koordinering 

tvunget seg frem.  

Organisasjonenes rolle er betydelig. Utviklingen og omfanget av 

bistandsorganisasjoner vil bli belyst. Marcussens analyse av deres fortrinn som 

grasrotnært og ubyråkratisk, og Tvedts kritikk av deres utvikling som mindre 

uavhengige, står sentralt.  

Avslutningsvis vil et anvendbart maktbegrepsapparat bli introdusert. Det senere 

diskusjonskapittelet vil ta for seg idémakt, strukturmakt, ideologisk makt og 

økonomisk makt. 

*** 

Det har vært en betydelig utvikling av den prinsipielle tenkningen rundt bistand og de 

perspektivene som har farget debatten. Dette kapittelet vil trekke linjene fra 50- og 

60-tallets mottagerorienterte bistand frem til Paris-deklarasjonen i 2005 hvor 

donorlandene og mottagerlandene forplikter seg til å harmonisere bistandsinnsatsen 

med utgangspunkt i felles fattigdomsbekjempelsesstrategier. 

En forståelse av tradisjonen for og evnen til strategisk samarbeid aktører imellom, må 

helt klart sees i lys av en denne utviklingen. Derfor dette kapittelet. 

Policy coherence-begrepet blir også diskutert nærmere. Herunder ulike modeller og 

argumenter for bistandssamarbeid og koordinering av bistandsinnsats. Forfatterne 



 23

Stokke/Foster har definert fire ulike modeller for samhandling. OECDs definisjon 

handler om systematisk og gjensidig forsterket policy-handlinger fra både OECD og 

utviklingslandene. I Paris-deklarasjonen ligger det i harmoniseringsbegrepet en 

forpliktelse om koordinering av felles prioriteringer, systemer og prosedyrer og 

operasjonelt rammeverk. 

I den etterfølgende diskusjonen rundt strategisk samarbeid, vil maktforhold og 

styrkeforhold bli viktig. Sentralt i diskusjonen vil være en drøfting av idémakten som 

blir en naturlig konsekvens av spenningsforholdet aktørene imellom. Derfor vil denne 

delen av oppgaven også peke på noen sentrale maktbegreper mot slutten av dette 

kapittelet. 

2.1 Fem tiår, fem idealer. 

Regjeringen Gerhardsen III la i 1961 frem den første norske stortingsmeldingen om 

bistandspolitikk. Inspirasjonen var hentet fra FN-systemet. Intensjonen i meldingen er 

i tråd med gjeldende prinsipper om at utvikling i sør var bistandens fremste mål, og et 

mål i seg selv.17 

Før en kronologisk gjennomgang av de ulike paradigmene fra bistandens politiske 

gjennombrudd på 60-tallet og frem til i dag, er det grunn til å minne om følgende: 

Tanzania, som står i hovedfokus i denne oppgaven, var et av de tidlige valgte 

samarbeidslandene for norsk bistand.  

Botswana, Mosambik, Tanzania og Zambia. Bangladesh, India, Pakistan og Sri 

Lanka har i flere tiår vært hovedsamarbeidsland for den norske stat til stat-bistanden. 

De fleste helt siden 60-tallet, Tanzania siden 1966, mens Mosambik og Sri Lanka 

kom til på 70-tallet. 

Men det var først i 1972 at det ble utarbeidet kriterier for valg av 

hovedsamarbeidslandene, hvor kravet var at relasjonene skulle bedre forholdene i 

                                              
17 Stokke (1992) s. 3 
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fattige land og i land hvor det ble ført en sosialt urettferdig politikk. I 1976 tilførte 

man som kriterium at samarbeidslandene måtte anerkjenne menneskerettighetene.18 

Samarbeidslandene fikk en særegen posisjon, blant annet ved at man planla innsatsen 

langsiktig, konkretisert i rullerende fireårige landprogrammer basert på forpliktelser. 

I lys av denne oppgavens tematikk, vil det være et naturlig utgangspunkt å tro at det 

faktum at relasjonen Norge-Tanzania har vært langvarig, gjør at muligheten for 

samarbeid ligger ekstra godt til rette nettopp her.  

Samtidig er det grunn til å påpeke at valget av nettopp Tanzania skjedde på et 

tidspunkt hvor man ikke hadde kriterier for utvelgelsen, og at innsatsen her ikke 

synes å være konsekvensbasert eller kost/nytte-basert. 

Det er naturlig å se på utviklingspolitikk og bistand som et ungt fagfelt i 

statsvitenskapelig forstand, dette gjør at faglige paradigmer og modeller har utviklet 

seg deretter, noe som må tas med i betraktning i søken etter modeller og metoder for 

strategisk samarbeid aktørene mellom. Antallet aktører, tradisjoner for samarbeid og 

den faglige bevisstheten vil naturlig kunne bære preg av den relativt sett korte 

historien. 

Den tidlige utviklingshjelpen beskriver Stokke som konkret assistanse, planlagt og 

gjennomfør gjennom donororganisasjonene som prosjekthjelp. 60-tallet omtales som 

et utviklingstiår hvor også retorikken la opp til en mottagerorientert 

utviklingspolitikk, blant annet ved at hjelpen ble en del av mottagerlandenes egne 

utviklingsplaner.19 

Dermed ble det stilt spørsmål ved avhengigheten hjelpen og langsiktige 

programavtaler skaper. I løpet av 70-tallet førte uoverensstemmelsene til at 

avhengighetsperspektivet for utvikling, eller snarere underutvikling, vokste frem. 

Utvikling i den tredje verden skjedde i for sterk relasjon med det industrialiserte nord, 

                                              
18 Ibid, s 69-70 

19 Stokke (1996), s 34-36 
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noe som førte til strukturelle relasjoner som utviklet avhengighet og underutvikling i 

sør, argumenterte André Gunder Frank.20 

På 70-tallet ble utviklingshjelpen ytterligere integrert i mottagerlandenes 

utviklingsplaner. Strategiene ble i større grad enn tidligere sett i lys av 

handelsrelasjoner nord/sør. Samtidig så man fortsatt på de langsiktige avtalene som et 

ideal. 

I løpet av 80-tallet ble koblingen til menneskerettighetene stadig viktigere i 

utviklingshjelpen. De ikke-statlige organisasjonene (NGOene) fikk en stadig større 

del av budsjettbevilgningene, og ble i årene som fulgte sett på som en mer effektiv og 

mindre byråkratisk måte å gi bistand på. Deres grasrot-tilnærming høstet også mange 

lovord. Nye økologiske, sosiale og politiske kriser krevde dessuten nye måter å 

kanalisere bistanden på. Målet var å få mest mulig effekt ut av bistanden i 

mottagerlandene, middelet ble bistandsorganisasjonene.  

Samtidig førte to strukturelle endringsprosesser frem: Hjelpen ble i større grad koblet 

til også å omfatte politiske reformer og miljø for utvikling. Dessuten økte rommet for 

økonomisk kontroll, noe som gjorde at NGOene fulgte opp verdensbankens 

oppfordring til også å bidra til økonomiske reformer. Bistanden ble således en del av 

en makroøkonomisk kriseberedskap. Samtidig må det innvendes at de fleste NGOer 

likevel holdt en viss avstand fra Verdensbanken og andre multilaterale 

organisasjoner. 

Stokke tegner opp tre akser for hvilke strategier bistandsarbeidet er tuftet på frem til 

og med 80-tallet:  

 Velferdstrategi (øke velferden i utviklingslandene, yte sosial service og øke 
lokalsamfunnenes evne til å dekke egne basisbehov) 

 Strategi for industriell utvikling og promotering av handel (handel med/fra 
utviklingsland og utvikling av infrastruktur) 

 Ulike strategier for å fremme norske interesser21 

                                              
20 Stokke (1996), s 35 

21 Stokke og Hoebink (2005), s 456 
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Fra i all hovedsak å bestå av langsiktige avtaler, ble det i større grad lagt opp til mer 

fleksible løsninger for prosjekter på 80-tallet. 

Bistandsidealene på 90-tallet, både i Norge og internasjonalt, tegnet et bilde av en 

ytterligere utvikling fra konkret hjelp, i retning av at utviklingshjelpen ble sett på som 

et politisk instrument i seg selv. Forholdet til menneskerettigheter, demokrati og godt 

styresett ble i større grad tatt med som både målsetninger for prosjekter og kriterier 

for hvilke prosjekt som ble satset på. Makropolitisk handler norsk utviklingshjelp fra 

90-tallet og fremover om økonomisk vekst, demokrati, menneskerettigheter, godt 

styresett og antikorrupsjon. Utviklingspolitisk handler det om utdanning, helse, 

bærekraft, fred og konfliktbygging. Dessuten har FN, Verdensbanken og OECD 

DAC i større grad satt dagsorden. Viktig i forhold til oppgaven, er at det også pekes 

på at NGOene i større grad blir utviklingsagenter. Bistanden blir i større grad 

betinget, og strategisk samhandling skjer i økende grad og statene har en mer aktiv 

rolle i forhold til multilaterale organisasjoner. Parisdeklarasjonen og OECD-arbeidet 

rundt policy coherence er eksempler på dette. 22 

Adrian Hewitt og Tony Killick oppsummerer paradigmene fra 50-tallet og fremover 

internasjonalt.  

De to mener utviklingshjelp i form av konkret teknisk assistanse, var den rådende 

strategien på 50-tallet, mens det var økonomisk vekst og handel tiåret etterpå, under 

mottoet ”trade, not aid”. På 70-tallet ble dette videreført gjennom at FNs handels- og 

utviklingskonferanse og Bretton Woods Institutes uttrykte behov for revisjon av den 

økonomiske verdensordenen, til fordel for landene i sør.23  

Landene i sør skulle få økt kontroll over internasjonale markedskrefter som opererte i 

sør og rett til å ta nasjonale eierskap. Internasjonal handel skulle i større grad enn 

                                              
22 Stokke og Hoebink (2005), s 458 

23 Hewitt og Killick, s 149 
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tidligere baseres på stabile, like, råvarepriser, ikke-diskriminerende tariff, og dessuten 

skulle teknologi og kunnskap overføres til sør. 24 

I forlengelsen av rom for økonomiske modeller, krav og tenkning, samt i større grad 

et klima for konkrete politiske målsetninger fra giverlandene, tvinger det seg også 

frem initiativ til, og behov for, samarbeid. 

I 2003 ble det avholdt et internasjonalt høynivåforum for harmonisering i Roma. 

Flere partnerland i sør (deriblant Tanzania) og en rekke donorland i nord (deriblant 

Norge) i tillegg til sentrale multilaterale organisasjoner, forpliktet seg gjennom 

Roma-deklarasjonen til å harmonisere operasjonelle policyer, prosedyrer og praksis 

for at bistandsinnsatsen skulle bli mer effektiv og at en samlet verden i større grad 

kunne være i stand til å nå FNs tusenårsmål. 

Forpliktelsene fra Roma ble ytterligere konkretisert i Paris-deklarasjonen, 

undertegnet på et nytt høynivåmøte i den franske hovedstaden to år senere. I 52 punkt 

skisseres hvordan bistanden skal bli mer effektiv og det var enighet om at det er 

partnerlandene som må ta lederansvaret. Donorlandene forplikter seg konkret til å 

basere all støtte – landenes strategier, policydialog og 

utviklingssamarbeidsprogrammer – på partnerlandenes nasjonale utviklingsstrategier 

(PRS-er). Prinsippet om konkret forankring i partnerlandets PRS sees på som helt 

grunnleggende. 

2.2 Organisasjonenes rolle 

I løpet av noen få tiår har NGOene blitt større, flere og blitt en viktig aktør innen 

norsk bistand. Pengesummene de forvalter har eskalert både i eksakt og relativ verdi.  

I 1963 fikk til sammen syv frivillige organisasjoner totalt 3 millioner kroner til 

statsstøttet utviklingsarbeid i utlandet. På 60-tallet var det bare om lag fem prosent av 

bistanden som ble kanalisert gjennom norske frivillige organisasjoner.25 

                                              
24 Ibid. og http://en.wikipedia.org/wiki/NIEO 

25 Tvedt, s 79-80 
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I 1981 var det 30 organisasjoner som fikk støtte over statsbudsjettet. Ti år etterpå, i 

1991, var det 134 ulike organisasjoner. Altså hundre flere organisasjoner på ti år.26 

25 prosent av all bistand ble kanalisert via norske NGOer i 2006. Totalt 3 milliarder 

kroner årlig har de siste årene blitt bevilget til ulike ikke-statlige organisasjoner. De 

fem store organisasjonene, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og 

Flyktninghjelpen, mottok til sammen 56 prosent av den støtten som kanaliseres 

gjennom norske frivillige organisasjoner.27 

En like stor andel kanaliseres bilateralt gjennom multilaterale partnere. Størst blant 

disse er Verdensbanken, UNDP og UNICEF.  

Støtten via multilaterale organisasjoner, ca 4,1 milliarder kroner totalt, gis på to 

måter. Enten i form av grunnstøtte til organisasjonenes egne styrevedtatte 

programmer (tilskudd), eller som støtte øremerket av UD til konkrete prosjekter 

(multi-bi-bistanden). Det er denne sistnevnte multi-bi-støtten som har økt vesentlig de 

siste årene.28 

NGOene har altså styrket sin posisjon som ”tjenesteleverandør” av utviklingshjelp 

gjennom 80- og 90-tallet og frem til i dag.  

Her hjemme ble det første statlige organ som på permanent basis koordinerte 

samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og frivillige organisasjoner, etablert i 

1975. Det såkalte Katastrofeutvalget ble etterfulgt av Norad-opprettelsen tre år 

senere.29 

Tvedt karakteriserer Stortingsmelding 36 (1984-1985), Om hovedspørsmål i norsk 

utviklingshjelp, som det virkelige gjennombruddet for organisasjonenes rolle i 

bistandspolitikken. Meldingen la særlig vekt på organisasjonenes komparative 

fortrinn i forhold til staten ved at NGOene ble fremhevet som ”mindre byråkratiske 

                                              
26 Borchgrevink, s 48 

27 St. prp. nr. 1, s 35-39 

28 Ibid. 

29 Tvedt, s 81 
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og dermed mer fleksible”. Videre het det at organisasjonene skulle trekkes ”mer 

aktivt med som partnere i norsk bistandstenkning og planlegging”, spesielt i 

samarbeidslandene.30 

Henrik Secher Marcussen har sett nærmere på myter og sannheter om NGOenes 

komparative fortrinn.  

NGOene blir sett på som mer effektive, mindre byråkratiske, nærmere 

grasrota/lokalsamfunnene og mindre topptunge administrativt. Det motsatte blir ofte 

sagt om multilaterale organisasjoner, mens de internasjonale organisasjonene havner 

midt i mellom. 

Samtidig har det blitt mange flere NGOer. Noen er også blitt så store at de på mange 

måter er likere multilaterale organisasjoner. Flere av NGOene samarbeider tett med 

nettopp det offentlige eller andre offisielle hjelpeinstitusjoner. 31 

Deres uavhengighet og komparative fortrinn, må dermed sees i lys av denne 

utviklingen.   

Som det vil fremkomme av prosjektene til både Kirkens Nødhjelp og Norsk 

Folkehjelp er det et utstrakt bruk av samarbeid med lokale NGOer. Begge 

organisasjonene har i tillegg partnerskapsavtaler med ambassaden i Dar Es Salam. 

Norads krav til egenandel i organisasjonenes omsøkte prosjekter, er nå 10 prosent, 

mens staten støtter 90 prosent. Mens partnerskapsavtalene må diskuteres i lys av et 

idémaktperspektiv, må finansieringen diskuteres i lys av et økonomisk 

maktperspektiv. Begge deler illustrerer problematikken Marcussen er opptatt av. 

På den annen side er det en trend at organisasjonene i mindre grad blir direkte 

involvert i prosjekter og aktiviteter, men i større grad blir et økonomisk fundament 

for aktivitet. Således har NGOenes aktivitet på enkelte områder utviklet seg i retning 

av bi- og multilaterale organisasjoner. Økningen i antallet organisasjoner gjør også at 

                                              
30 Tvedt, s 82-85 

31 Marcussen, s 259-261 
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NGOene blir mer ulike, dermed varierer også rutiner, målgrupper og 

arbeidsmetoder.32  

Intensjonen i Paris-deklarasjonens ideal om harmonisering, handler om å koordinere 

rutiner og å bruke mottagerlandenes PRS-dokument som rammeverk i utvelgelsen av 

målgrupper og arbeidsmetoder. 

Marcussen argumenterer også for at NGOene har et behov for å samarbeide tettere 

med myndigheter på lokalt og desentralisert nivå om man skal lykkes i å koordinere 

tettere med offisielle planer og strategier. På den annen side er de multilaterale 

organisasjonenes evalueringsdokumenter av en bedre kvalitet, NGOene mangler ofte 

grunnleggende undersøkelser og dypere analyser.33  

NGOene, de bi- og multilaterale organisasjonene er blitt likere, men Marcussen 

konkluderer likevel med at NGOene er mer fleksible og at multilaterale 

organisasjoner i større grad jobber tett med myndigheter og andre institusjonelle 

samarbeidspartnere.  

Helge Kjekshus peker på styrking av FN-systemet og dets legitimitet som argumenter 

for multilateral bistand. Han viser til at samarbeid fungerer best via organisert 

internasjonalt samarbeid ”utenfor politiske, kommersielle og strategiske motiver som 

har karakterisert den bilaterale bistanden”. I likhet med Marcussen fremhever han 

den faglige tyngde og spesialisering innen teori, strategi og informasjon om 

utviklings og bistandsspørsmål hvor multinasjonale organisasjoner har opparbeidet 

seg et lederskap, selv om større og ledende NGOer også har et betydelig 

analyseapparat.34  

Kjekshus påstand er interessant fordi den utviklingen internasjonale avtaleverk som 

tusenårsmålene, policy coherence-arbeidet og harmoniseringsforpliktelsene tar til 

orde for, handler nettopp om en slags form for politisering, og økt strategitekning. 

Dette kan sees på som en profesjonalisering av organisasjonenes virke, at 

                                              
32 Ibid, s 262-264 

33 Ibid, s 277 og 280 

34 Kjekshus, s 113-114 
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organisasjonenes handlingsrom og handlingsform blir likere de multilaterale 

organisasjonenes. Samtidig vil det være umulig å samordne bistandsaktiviteten og å 

oppnå mer effektiv bistand, uten å stille klare krav også til organisasjonene som har 

en sentral rolle.  

Tvedt er kritisk til at ”den norske modellen” med den statsfinansierte bistanden og det 

nære forholdet mellom utøvende organisasjoner og bevilgende myndigheter. 

Det han ser på som særnorsk, er spesielt den finansielle strukturen (bruken av 

egenandel for organisasjoner i prosjekter som mottar statsstøtte), den administrative 

strukturen (avtaleformer) og de politiske strukturene (organisasjonenes 

nøytralitetsparagrafer).35 

Tvedt viser blant annet til at dagens formelle krav til organisasjonenes 

egenfinansiering av prosjekt de søker statsstøtte til, er ti prosent. I 1962 var kravet 50 

prosent egenfinansiering for at staten skulle støtte resten. I 1979 ble kravet senket til 

20 prosent. Tvedt ser på egenandelsgrensen som et symbol på organisasjonenes 

selvstendighet og uavhengighet, en autonomi det således nå er grunn til å sette store 

spørsmålstegn ved. Nå er kravet 10 prosent egenandel for dermed å oppnå 90 prosent 

statsstøtte.36 

På noen få tiår er egenandelskravet endret fra 50 prosent til 10 prosent. Dette styrker 

et inntrykk av at organisasjonene i større grad har blitt avhengige av staten, i 

forlengelsen av dette også at donorlandenes økonomisk makt er vesentlig styrket. 

Tvedt peker på at dette gjør at når staten blir ambisiøs, vil organisasjonene ”som 

selverklærte representanter for sør, det sivile samfunn og lignende” i mindre grad ha 

aktiviteter og prosjekter som ikke er statifiserte og/eller statsfinansierte.37 

Den høye andelen statsstøtte vil kunne gjøre organisasjonene økonomisk avhengige 

av staten, men kan for myndighetene også fungere som et slags harmoniseringstiltak i 

                                              
35 Tvedt, s 88 

36 Ibid, s 90-90 

37 Ibid, s 99-100 
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seg selv. Den omfattende søknadsprosessen, oppfølgingen, underveisevalueringen 

m.v. muliggjør en oppfølging som ellers ikke ville vært mulig.   

Som et ledd av formaliseringen og utviklingen av stats/organisasjonssamarbeidet er 

det siden 80-tallet introdusert ”stadig mer omfattende” former for programavtaler og 

rammeavtaler som organisasjonene må forholde seg til i sin rapportering til 

UD/Norad. Tvedt mener Norad har drevet en form for organisasjonsutvikling ved å 

utdanne organisasjonene i rapportskriving og budsjettstyring m.v, han peker på at UD 

i liten grad stiller formelle krav til organisasjonene sammenlignet med hva Norad 

gjør. Han ser på Norad som profesjonaliseringsinstitusjonen eller oppdrager av 

organisasjonene i den norske modellen.38 

Forsøket på standardisering gjennom rapportering og en konkret, målbar mål-middel-

tenkning har ført til en autoritær, finansierende stat som organisasjonene er avhengig 

av for sin eksistens. Organisasjonene har dermed måttet adoptere en tenkning og 

kultur som er vesentlig annerledes enn den tradisjonelle frivillighetstanken, påpeker 

han. 

Bare rapporterings- og evalueringskravene alene har bidratt til en profesjonalisering 

av organisasjonene. Kravet til harmonisering vil også kunne sees på som en 

byråkratiserende ”byrde” for organisasjonene. Det krever i hvert fall et visst apparat 

for å håndtere strategiprosesser med tilstrekkelig grundighet.  

Tvedt oppsummerer sin gjennomgang og kritikk av den norske modellen med syv 

aspekt han mener er norsk bistands særpreg: 

Det norske sørpolitiske systemet er større, med flere organisasjoner. Systemet har 

større tyngde enn i alle andre land. Staten gir mer støtte gjennom frivillige 

organisasjoner. Det politiske forholdet og enigheten mellom organisasjonene og 

staten er tettere. Sirkulasjonen av ledere mellom organisasjonene og staten er 

                                              
38 Ibid, s 106 
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hyppigere og mer institusjonalisert. Den norske modellen har en sterk posisjon blant 

befolkningen.39   

2.3 Samarbeidsviljen - et spørsmål om makt? 

Giverlandene, utviklingslandene, NGOene, de multilaterale organisasjonene. Alle 

rundt ett bord. Med sine beste intensjoner og ønske om konkret handling. Landene 

med politiske motiver, NGOene med sitt ”behov for å plante flagget”, de 

multinasjonale organisasjonene med ønske om faglig og politisk gjennomslag. 

I den grad partene samarbeider, vil gjennomslag, interesser og makt være relevant å 

analysere om man vil forstå prosessen og utfallet. Særlig relevant all den tid 

økonomisk makt og idémakt ikke vil være jevnt fordelt rundt samtalebordet. 

Landene har gjennom Paris-deklarasjonen forpliktet seg til å effektivisere innsatsen, 

finne felles evalueringsrutiner og budsjettrutiner for at mest mulig hjelp skal komme 

dem som trenger det til gode. 

Utviklingen i etterkant av tilslutningen rundt FNs tusenårsmål har vært å gi et større 

ansvar til utviklingslandene selv. Landenes egne utviklingsstrategier (PRS-er) har 

således fått det Poggi kaller normativ makt, og vil kunne gi enkeltland det Weber vil 

kalle dominans, også over ikke-statlige organisasjoners bistandsinnsats. I seg selv 

ikke et ikke uproblematisk forhold, slik Tvedt peker på. 

Derfor er referanse til sentrale maktbegrep viktig. 

Diskusjonen vil likevel avgrenses til å omfatte ulike teorier knyttet til strukturell 

makt, idémakt, ideologisk makt og økonomisk makt, fordi dette er mest relevant for 

diskusjonen rundt strategiprosessene og harmoniseringsidealet.  

                                              
39 Ibid, s 112-113 
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Strukturell makt 

Bachrach og Baratz mener maktforhold ikke lar seg analysere uten tydelig definisjon 

av hvem som har kontroll over den politiske agendaen, og hvordan potensielle 

problemstillinger holdes utenfor prosessen. 

Lukes tredimensjonale modell fokuserer på beslutningstagning og kontroll over 

politisk agenda (ikke bare gjennom beslutninger), problemstillinger og potensielle 

problemstillinger, synlige og potensielle konflikter, subjektive og reelle interesser.40 

En annen maktteoretiker, Layder, definerer strukturell makt som: 

”…a set of (prior) reproduced asymmetric relations between groups based on 

the possession of, and restriction of access to, certain resources.”41 

Som en videreføring kan nevnes Poggi som skiller mellom det å ha makt over (noe) 

og det å ha makt til (å gjøre) noe. Han skiller videre mellom den ideologiske makten 

og den normative makten. Den ideologiske sees på som et bilde av (noe), den 

normative som et bilde for (noe). Han presiserer likevel at disse ulike formene for 

makt kan fungere sammen, og således ikke alltid skilles.42 

En forståelse av strukturell makt handler om å forstå i hvilken grad de ulike aktører i 

strategiprosessene står i en posisjon til å utøve makt, og hva som skaper denne 

posisjonen. 

Ideologisk makt 

Poggi siterer Mann og ser på ideologisk makt som den situasjon som oppstår ”when 

meaning norms, and aesthetic and ritual practices are monopolized by a distinctive 

group, it may possess considerable… power.”43 

I oppgaven legges det til grunn at UD og Norad er organer som på enkelte måter har 

makt over bistandsorganisasjonene, i den videre gjennomgangen er det viktig å se på 

                                              
40 Ibid, s 24 

41 Stewart, s 50 

42 Poggi, s 53 

43 Ibid, s 60 
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om denne makten også utvikles til å ha en mer reell, synlig makt til faktisk å ta grep 

over organisasjonene. Dette må i så fall vises gjennom konkrete rutiner og 

handlinger, altså en faktisk makt. 

En av hovedinnvendingene mot PRS-prosessene er at de kun inkluderer noen få, store 

aktører som får eierskap og tilgang til avgjørende prosesser og beslutningstagning, 

mens mange små aktører blir stående utenfor. 

Norad trekkes frem av Tvedt som ”oppdrageren” av bistands-Norge. Om han har rett, 

vil de normer og rutiner Norad arbeider frem, virke sosialiserende og 

institusjonaliserende på bistandsorganisasjonene. 

NGOenes formålsparagrafer, idégrunnlag, historikk og tradisjon – sterkt forankret i 

organisasjonene – representerer også en betydelig ideologisk makt. Normene, 

praksisen og gruppetenkningen hva gjelder måter å jobbe på og målgrupper å rette 

arbeidet mot, står sterkt i organisasjonene. Dette forankres tydelig i organisasjonenes 

generelle, overordnede, internasjonale strategi. 

Et springende punkt ved PRS-dokumentenes virkning, vil være i hvilken grad 

prioriteringene der er sterke nok til å få organisasjonene til å gå på akkord med egne 

prioriteringer i sine egne strategier. Likeledes i hvilken grad myndighetenes 

økonomiske makt fører til endringer i hvordan organisasjonene må omprioritere egen 

ideologisk makt. 

Å forstå ideologisk makt, handler om å forstå hvilke normer, tradisjoner og 

verdigrunnlag som preger aktørenes forståelse og virkelighetsoppfatning, samt 

hvordan dette verdisettet overføres til andre aktører. 

Økonomisk makt 

En vesentlig maktfaktor i analysen av bistandsprosjekter og bistandsaktører er 

fordelingen av den økonomiske makten. Mottagerland og bistandsorganisasjoner er 

hver på sitt vis avhengige av økonomiske disposisjoner fra giverlandene. Selv om 

mottagerlandenes PRS-dokument skal være retningsgivende, og NGOene har idésett 
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og verdier uavhengig av donorlandene, må det diskuteres i hvilken grad den 

økonomiske makten alene utligner disse normgivende maktfaktorene. 

Derfor bringes Poggis og Webers utsagn knyttet til økonomisk makt inn:  

Poggi avviser at man kan snakke om en økonomisk makt alene, den må henge 

sammen med en form for politisk makt for å være anvendbar.44 

Weber understreker at dominans er særlig viktig innen økonomisk makt, men også 

maktstudier generelt.45 

Idémakt 

De sosiale dimensjonene er særlig relevant i studien av hvordan organisasjoner 

opererer, i lys av forståelsen av organisasjon som en arena med felles normsett, 

moral, sosiale koder og en arena hvor felles forståelse i større eller mindre grad 

institusjonaliseres. Derfor er også synene på makt som sosial relasjon og grad av 

dominans, viktig å ha i mente. 

Både i forståelsen av handlemåtene til enkeltaktørene på bistandsfeltet, men like fullt 

i forståelsen av aktørenes samhandling, blir det sentralt å vurdere hvordan normer 

rutiner og holdninger til hvordan man arbeider er.  

Hobbes og Weber bruker begrep som strategisk handling, sosial produksjon og sosial 

reproduksjon i sin maktdiskusjon.46 

Arendt og Habermas er på sin side enige om å tilbakevise synet på sosiale bevegelser 

som bærere av en kollektiv identitet som gjør en institusjonalisering av modernisering 

mulig.47 

Av hvem, for hvem og i hvor stor grad normer, rutiner og handlingsmønster blir 

utviklet og adoptert på bistandsfeltet, blir dermed viktig å ha et nyansert forhold til. 

                                              
44 Poggi, s 125 

45 Lukes (1986), s 28 

46 Stewart, s 38 

47 Ibid, s 46 
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Enkeltaktørers eventuelt sammenfallende handlingsmønstre trenger ikke være 

resultatet av institusjonaliserte normer.  

Maktforståelsen 

For å forstå maktstrukturene i analysen av strategiprosessene innen bistand, vil 

analysen i kapittel fire gå strukturelt, ideologisk, idémessig og økonomisk til verks 

for å se maktbildet ifra ulike vinkler.  

Med strukturell makt skal forståes den makt som ligger i den politiske agenda, 

prosess og relasjoner. Med ideologisk makt menes det normsett 

harmoniseringsidealet generelt, men operasjonalisert som PRS-dokumentene spesielt, 

tar til orde for. Idémakten må sees i lys av den uavhengighet organisasjonene i 

utgangspunktet skal ha til å gjennomføre sine prosjekt, og den makt man ønsker å 

tillegge mottagerlandene gjennom PRS-dokumentene. 

Den økonomiske makten skal studeres alene og som tilleggsfaktor til de øvrige 

nevnte maktformer. 

2.4 Oppsummering 

Det teoretiske overblikket i dette kapitelet er et nyttig bakteppe før de empiriske 

undersøkelsene av de ulike utviklingsstrategiene for HIV/AIDS-bekjempelse i 

Tanzania. Den teoretiske tilnæringen vil bli tatt inn i de avsluttende diskusjons- og 

konklusjonskapitlene. 

Teoridelen har vist utviklingen fra 50-tallets syn på utviklingshjelp som konkret 

assistanse og 60-tallets mottagerorienterte bistand via langsiktige program og fokus 

på menneskerettigheter til tanker om policy coherence og harmonisering. 

Bistandsorganisasjonenes betydning som supplement til stat-til-stat-bistanden har 

vært tydelig, også kritisert fordi det stilles spørsmål rundt hvor uavhengige de ikke-

statlige organisasjonene strengt tatt er.  
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Stokke og Foster, OECD og Paris-deklarasjonen har vist ulike tilnærminger til 

hvordan strategisk samarbeid skal forståes. 

Gjennomgangen av ulike maktbegrep og teorier har gitt nyttig innsikt for å diskutere 

PRS-prosessene, forholdet donorland- mottagerland, samt interaksjonen mellom 

myndigheter og ikke-statlige organisasjoner. Den normative makten, dominansen og 

flere av begrepene danner grunnlag for den videre maktdiskusjonen. 
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3. Sammen i krigen 

I desember 1999 ba Tanzanias president Benjamin William Mkapa landet gå til krig. 

En krig mot HIV/AIDS. Han ba statlige myndigheter, politiske, religiøse og sivile 

ledere, NGOer og menigmann gjøre hva de kunne for å bekjempe epidemien som 

forplantet seg i en voksende andel av befolkningen.48 

Hvor mange spedbarn som overlever, hvor mange ungjenter som utdannes og hvor 

mange menn som kan makte å ha en jobb å gå til. HIV-viruset setter hele samfunnet 

ut av spill.  

Når lærere ikke kan gå på jobb, sykepleier dør og barn vokser opp uten foreldre, 

handler det ikke bare om mennesker som er syke og dør, men om en 

samfunnsutvikling som stopper opp. 

Heldigvis både vil og kan en rekke statlige, ikke-statlige og multilaterale aktører delta 

i arbeidet for å stoppe og senere redusere spredningen av HIV-viruset. Men hva er 

strategiene? 

De viktigste planverkene til hovedaktørene blir analysert i dette kapittelet. 

Hovedfokuset vil være å kartlegge de ulike aktørenes kilder, tidsaspekt, hovedmål, 

arbeidsmetoder og målgrupper/arenaer.  

Funn fra strategiene vil deretter bli sett i lys av forrige kapittels teori og analysert. 

Her følger en redegjørelse for strategiene til UD/Norad, Kirkens Nødhjelp, Norsk 

Folkehjelp, de tanzanianske myndigheter og FN-systemet. 

                                              
48 The National Multi-Sectoral Strategic Framework on HIV/AIDS 2003-2007, s 5 
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3.1 UD/Norad 

UDs strategiarbeid i statsbudsjett og meldinger til Stortinget utgjør de overordnede 

føringer for utviklingen av norsk bistand. Norads oppgave er å konkretisere og 

evaluere gjennomføringen av dette.  

Mye av UD/Norads arbeid nær felt i Tanzania gjøres av den kongelige norske 

ambassaden i Dar es Salam. Derfor er avtaledokument herfra også sentrale.  

En viktig del av dette er utarbeidelsen, gjennomføringen og oppfølgingen av 

partnerskapsinitiativet Norway Tanzania Partnership Initiative (NTPI), en forpliktelse 

mellom det tanzanianske sosial- og helsedepartementet og den norske ambassaden.  

Avslutningsvis vil også det strategiske partnerskapet mellom ambassaden, Norsk 

Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp bli utfyllende omtalt. 

3.1.1 Overordnede planer 

Den siste omfattende Stortingsmeldingen om utviklingsarbeid og 

fattigdomsbekjempelse er ført i pennen av regjeringen Bondevik II (Stortingsmelding 

35, 2003-2004 Felles kamp mot fattigdom).  

Den rødgrønne regjeringen (Stoltenberg II) har i skrivende stund ikke levert en nyere 

omfattende melding, men omtaler flere forpliktende punkt som viderefører/fornyer 

denne politikken i sin tiltredelseserklæring (Soria Moria-erklæringen).49 

Av Bondevik II-regjeringens stortingsmelding fremgår det at gjellende norsk politikk 

består i å intensivere arbeidet for bistandsharmonisering på landnivå. 

Utviklingslandenes PRS-dokument skal være retningsgivende strategier som 

systematisk skal legges til grunn for norsk bistand.  

                                              
49 Soria Moria-erklæringen, s 8-10 
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For å begrunne norsk støtte til harmoniseringsarbeidet, peker regjeringen på 

ulempene for mottagerlandene knyttet til at donorer ikke forankrer bistanden i 

nasjonale planer eller har egne rapporterings- og evalueringsordninger. Med andre 

ord en lite effektiv bruk av bistandsressursene og store administrative belastninger. 

Tanzanias helsestrategi trekkes frem som et arbeid hvor norsk politikk har lykkes 

med harmoniseringen.50 

Det faktum at Tanzania trekkes frem spesielt i et generelt dokument skaper et 

inntrykk av at harmoniseringsarbeidet har kommet lengre i Tanzania enn i mange 

andre land. At Tanzania var med på høynivåmøtene i Roma og Paris styrker dette 

inntrykket. 

I likhet med Bondevik II-regjeringen, vil også Stoltenberg II-regjeringen sikre en 

resultatstyrt bistandspolitikk og har dessuten ambisjoner om et sterkere engasjement i 

arbeidet mot HIV/AIDS-epidemien. Dette fremgår av tiltredelseserklæringen.51 

Bistandsmeldingen fra 2003 slår fast at kampen mot HIV/AIDS skal stå sentralt i 

norsk utviklingspolitikk, og at vår tilnærming skal være forebygging gjennom 

informasjon, opplysning og holdningsendringer. Forebygging, behandling og omsorg 

skal være likestilte områder i den norske HIV/AIDS-politikken, og 

kjønnsperspektivet skal stå sentralt.52 

I forhold til innsatsen i Tanzania spesielt, nevnes landet i stortingsmeldingen som et 

land med høy grad av giverkoordinering hvor samarbeidet er bygget på 

fattigdomsstrategien (PRS) og at myndighetene i Tanzania selv er pådriver for 

samordning blant giverne. 53 

                                              
50 St.mld. nr. 35 (2003-2004), s 22 

51 Soria Moria-erklæringen, s 9 

52 St.mld. nr. 35 (2003-2004), s 120 

53 Ibid, s 81, 83 og 93 
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Det er også norsk politikk å støtte opp om tusenårsmålene, og mottagerlandenes 

fattigdomsstrategier skal danne grunnlaget for en sterkere resultatorientering i 

utviklingssamarbeidet.54 

Norsk budsjettstøtte til Tanzania suppleres med støtte til finansforvaltning og 

korrupsjonsbekjempelse, godt styresett, naturressursforvaltning og energi. I 

statsbudsjettet fremheves det også at Tanzania i norsk sammenheng er et viktig land 

for Regjeringens prioriterte satsning på tusenårsmål nummer 4 og 5, knyttet til 

reduksjon av barne- og mødredødelighet gjennom NTPI.55 

Stoltenberg II-regjeringen utarbeidet i november 2006 et eget posisjonsnotat for 

Norsk HIV/AIDS-politikk. Av notatet fremgår det at stigmatisering og diskriminering 

er blant de største hindre for at HIV/AIDS forebygges effektivt. Derfor er det 

nødvendig å alminneliggjøre temaet, mener regjeringen. Aidspolitikkens viktigste 

mål og målgrupper, i følge UD, er: ”Kvinner kjønn og makt, spesielt utsatte grupper 

(menn som har sex med menn, personer som selger sex, sprøytebruker etc.), ungdom, 

lovgivning med relevans for aidsområdet, lokalsamfunn og lokaldemokrati i et AIDS-

perspektiv, helsepersonell og helsesystem og forebygging av smitte fra mor til 

barn.”56 

Dette er samtidig et godt eksempel på at det absolutt ikke er noe tydelig prioritering 

av tiltak. Her er alle gode prosjekt og målgrupper nevnt, man foretar ingen klare 

(strategiske) valg eller prioriteringer. Dette vil det komme flere eksempler på i 

oppgaven.  

Dersom økt fokus på strategier og planverk fører til at man i frykt for å innsnevre 

handlingsrom, i praksis ikke foretar konkrete prioriteringer, er man like langt – eller 

kort. Strategiene og planene vil da ikke gjøre aktørene i stand til å dra lasset sammen, 

kun velge sine egne selvdefinerte nisjer, slik de alltid har kunnet gjøre.  

                                              
54 St.prp. nr. 1 (2007-2008), s 94 

55 Ibid, s 100 
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For den norske stat står det nære samarbeidet med norske NGOer helt sentralt. I 2008 

forventes 25 prosent av norsk bistand å være kanalisert gjennom norske frivillige 

organisasjoner.57 

Regjeringen mente at de store frivillige organisasjonene må inkluderes bedre i et 

utvidet samarbeid på landnivå og at organisasjonene uansett burde legge vekt på 

koordinering, harmonisering og nye bistandsformer, samtidig som organisasjonene 

oppfordres til å være tydelige på sin egenart, verdigrunnlag og egendefinerte rolle.58 

3.1.2 Konkret avtale med ambassaden 

Mens det hittil er vist til de overordnede dokumentene for norsk bistand og forholdet 

til Tanzania og HIV/AIDS-arbeid, vil dette delkapittelet være forbeholdt den 

bilaterale bistandsavtalen mellom norske og tanzanianske myndigheter. 

Inneværende ”Memorandum of understanding” mellom landene gjelder fra 2007 til 

2011 og omhandler utviklingssamarbeidet generelt, ikke HIV/AIDS-arbeidet spesielt. 

Innledningsvis nevnes at avtalen ”bygger opp under prinsippene” for Joint Assistance 

Strategy for Tanzania (JAST). Videre nevnes NSGRP/MKUKUTA, Tanzania 

Development Vision (Vision 2025), og tilsvarende to dokument for Zanzibar. De tre 

hovedprioriteringene for tanzanianske myndigheter nevnes. Til slutt i presentasjonen 

av avtalen understrekes at både Norge og Tanzania er forpliktet til å nå 

tusenårsmålene og å implementere prinsippene i Paris-deklarasjonen. Dessuten 

forplikter tanzanianske myndigheter seg til å følge menneskerettighetene, prinsippet 

om godt styresett og bekjempelse av korrupsjon.59 

                                                                                                                                            
56 Norsk hiv- og aidspolitikk. Posisjonsnotat for utviklingssamarbeidet, s 2 

57 St.prp. nr. 1 (2007-2008), s 36 

58 Ibid, s 169 og 173 

59 Memorandum of Understanding Between the Government of the Kingdom of Norway and the Government of the United 
Republic of Tanzania on Development Cooperation, s 2 
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Fattigdomsreduksjon gjennom godt styresett og budsjettstøtte, naturresurser og miljø, 

energi og partnerskapsavalen for å nå tusenårsmål fire og fem (barn- og 

mødredødelighet) pekes ut som hovedområder for samarbeidet, samtidig som at norsk 

samarbeid vil kunne gå til støtte av likestillingsprosjekt, veibygging, høyere 

utdanning og kampen mot HIV/AIDS, samt utviklingsarbeid gjennom handel og 

kulturelt samarbeid.60 

Norsk bistand til Tanzania skal i hovedsak være i tråd med Tanzanias 

utviklingsstrategier, og den norske målsetningen er så langt det er mulig å øke bruken 

av tanzanianske system for budsjettstyring og rapportering. 61 

Språkbruken i avtalen bærer preg av likeverd mellom to parter, og at begge parter må 

gi og ta for å oppnå ønsket utbytte.  

Formuleringer som at ”Norway will respect the principles of JAST...”, samt at avtalen 

så tydelig bygger opp under nasjonale rammeverk, tyder på Norge er opptatt av å 

tilpasse seg mottagerlandets ønske, ikke bare donere midler og tilby varer og 

tjenester. 

Odén og Tinnes leverte i 2003 et diskusjonsnotat til Norad hvor nettopp 

donorharmonisering stod sentralt, basert på erfaringer fra norsk og svensk innsats i 

Tanzania i perioden 1999-2003.  

Forfatterne konkluderer med at harmoniseringsarbeidet har kommet lengre i Tanzania 

enn i mange andre land, og forklarer dette med viljen fra mange nødhjelpsaktører, 

politisk og økonomisk stabilitet, økonomisk vekst og et mottagerland med vilje til 

forpliktelse, gjennom blant annet PRS- og TAS-avtalene.62 

Tross stor måloppnåelse allerede da, oppfordret forfatterne den norske og svenske 

stat til flere tiltak for å forbedre harmoniseringsarbeidet.  

                                              
60 Ibid, s 3 

61 Ibid, s 4 
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Forfatterne fremhever en rekke tiltak. Blant må det være et mål å bedre inkluderingen 

og gjennomsiktighet mellom myndighetene og donorer. Programstøtten fører på sin 

side til et sterkere statlig eierskap og at noen få donorer får bedre innsikt i statlige 

prosesser, mens mindre donorer  trenger tilstrekkelige ressurser på lokalt plan for å 

kunne spille en sentral rolle.63 

Etter å ha studert harmoniseringsarbeidet pr. 2003 – etter Roma-deklarasjonen, men 

før Paris-deklarasjonen – mener forfatterne at harmoniseringsarbeidet på den andre 

siden har gitt mer makt til færre. Hoveddonorene får god kjennskap til sentrale 

myndighetsprosesser og kan mer aktivt sette agendaen. All den tid målet med 

harmonisering er å bidra til mer ensrettede prioriteringer, beslutninger og koordinerte 

avgjørelser, er det en naturlig konsekvens at det også vil føre til at beslutninger på 

toppnivå blir mer avgjørende. Skal det tas færre, men mer overordnede beslutninger, 

vil det måtte være slik at de som tar disse beslutningene får mer å si. Skal man godta 

intensjonene med harmonisering og koordinering, må man også godta en viss 

konsentrasjon av makt. 

Dette er likevel ikke det samme som å si at det kun finnes én måte å gjøre det på. 

Som kritikerne bemerker; at mindre aktører også blir hørt i prosessen, er både viktig 

og mulig. Selv om det å bli hørt, ikke er det samme som å få gjennomslag for sitt 

standpunkt, er det avgjørende for PRS-prosessenes anerkjennelse at de ikke oppleves 

som ekskluderende.  

Det spesielle med harmoniseringsdefinisjonen som Paris-deklarasjonen legger til 

grunn, er at sterk statlig styring er et klart premiss.  

Mens man før fryktet alle selvstendige prosjekt med egne budsjett, 

rapporteringsrutiner, målsetninger og evalueringskrav, er ikke større grad av 

harmonisering utelukkende gull og grønne skoger. ”To replace ”project aid 

bombardment” with ”programme aid process overload” is probably not a good 

                                                                                                                                            
62 Odén og Tinnes, s 4-5 

63 Ibid, s 6 
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solution. Still worse is if an emerging ”process overload” takes place without the 

”project aid bombardment” being reduces”, oppsummerer og konkluderer Odén og 

Tinnes. 64 

Samtidig pekes det på en interessant faktor hva maktfordeling og 

kommunikasjonslinjer angår; Det at lokalkontor blir gitt en større del av ansvaret fra 

sine respektive hovedkontor, gjør at man kan ha en mer fleksibel kontakt med 

myndighetene alene, samtidig krever dette ansatteressurser på utekontorene. 

Hvem er det så som taler harmoniseringens sak? Spør forfatterne. I realiteten er det 

noen statlige representanter og noen få sterke frivillige organisasjoner med sterk 

innflytelse. Blant donorene er det UNDP og Verdensbanken og det britiske 

utviklingsdepartementet (DFID) som er mest aktive, lyder svaret, og forfatterne ser 

tre farer ved dette: Situasjonen kan nemlig føre til at mis-likevekt mellom donorer og 

myndigheter, irritasjon fra donorer kan bli for mye for myndighetene og for det tredje 

kan tanzanianske organisasjoner føle at de får for lite medvirkning.65 

Et viktig poeng i denne sammenhengen, er at også disse sist nevnte organisasjonene – 

som skal sikre koordinering og harmonisering – har et konkurranseforhold seg i 

mellom. De samme maktforhold som diskuteres i oppgaven mellom aktører med ulik 

ståsted, vil også gjelde intern mellom aktører med likt ståsted. 

Det vil for eksempel være naturlig at UNDP vil ha oppfatninger om Verdensbankens 

prioriteringer og vice versa.  

3.1.3 Spesielt om partnerskapsavtalene 

I forholdet Norge-Tanzania-KN-Folkehjelpen må også to andre forhold tas med i 

betraktningen: For det første at norske myndigheter har inngått en partnerskapsavtale 

med tanzanianske myndigheter. For det andre at både Folkehjelpen og KN har inngått 

                                              
64 Ibid, s 25 

65 Ibid. 
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en strategisk partnerskapsavtale med norske myndigheter når det gjelder 

organisasjonenes innsats i Tanzania. 

Begge de to partnerskapstilnærmingene er interessante sett i lys av 

harmoniseringsdiskusjon og maktstrukturer. 

Det siste først: 

Norske og tanzanianske myndigheter har gått sammen om et partnerskapsinitiativ 

(NTPI) for å nå målsetningene i tusenårsmål fire og fem (om reduksjon av barne- og 

mordødelighet). NTPI ble ferdig fremforhandlet i januar 2007. Initiativet har felles, 

konkrete målsetninger som kan kjennes igjen fra MKUKUTA, Tanzanias strategiske 

plan for helsesektoren (HSSP) og sektorplanen for bekjempelse av HIV/AIDS 

(HSASP).66 

Her er altså kilder, målsetninger, indikatorer, oppbygning av dokumentet i tråd med 

andre relevante planer. 

Den mest vesentlige HIV/AIDS-referansen i initiativet, handler om hva som gjøres og 

skal gjøres for å bekjempe HIV-smitte fra mor til barn. NTPI gjentar målsetningene 

fra HSASP om å halvere tilfellene av mor-barn-smitte. 

Norges ambassadør til Tanzania, Jon Lomøy, skriver i UN Chronicle i mars 2008 at 

NTPI takket være sterkt politisk lederskap har gitt et klart strategisk fokus på 

nøkkelfaktorer for å redusere mor- og barnedødelighet og innovative måter å 

samarbeide på – som skjer innenfor en kontekst av velstrukturert og organisert 

interaksjon mellom myndighetene og deres utviklingspartnere.67 

At Lomøy mener det han gjør, er selvsagt naturlig. Men at han ordlegger seg så klart i 

en offentlig artikkel, viser at man fra myndighetshold ønsker å være klar på å 

kommunisere at et sterkt, statlig politisk lederskap er en forutsetning, alternativet 

                                              
66 Norway Tanzania Partnership Initiative Programme Document,  s 20 

67 Lomøy. 
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kunne vært i større grad å gi inntrykk av en flatere struktur og at andre parter i 

samarbeidet hadde en like stor grad av æren for suksessen. 

Så til avtalene de to organisasjonene har med den norske ambassaden: 

Både Kirkens Nødhjelp (august 07) og Norsk Folkehjelp (april 06, endelig signert i 

juli 07) har inngått strategiske samarbeidsavtaler med den norske ambassaden. 

Avtalene knytter organisasjonenes arbeid tettere til ambassaden og vice versa.  

Et viktig moment med avtalene synes å være tettere dialog og oppfølging mellom 

norske myndigheter og de norske bistandsorganisasjonene. Dessuten er det på det 

rene at måloppnåelse og evalueringsrutiner i større grad harmonerer. At 

oppfølgingsarbeidet med en slik avtale skjer lokalt, ikke i Oslo, synes langt på veg 

også å være en fordel. 

Når det samtidig er grunn til å ta avtaleverket og rammene for det strategiske 

samarbeidet nærmere i øyesyn, er det fordi organisasjonene forplikter seg mer til 

myndighetene med et slikt samarbeid, enn hva tilfellet er uten. Ambassaden 

gjennomgår dessuten organisasjoner som tar del i et slikt strategisk samarbeid 

grundig ved at avtaleverket krever egne vurderinger, både av planleggingsprosessen, 

programdesign og risikovurderinger. 

Et presumptivt betydelig gode med avtalene, er på den annen side at Norads 

vurderinger sikrer en kritisk og konkret gjennomgang av avtalene vurdert mot 

tanzanianske strategier, norske strategier, kvalitet på indikatorer, hvordan 

organisasjonene høster erfaringer, samt hvor begrunnet og målrettet 

programdokumentene er. 

En slik strukturert evaluering, ville likevel vært mulig med ”normale” avtaler, uten at 

NGOene måtte sees på som strategiske partnere av ambassaden.  

Avtalen med Norsk Folkehjelp begrunnes med at ambassaden trenger sterkere 

medvirkning fra lokale sivile organisasjoner for å få et sterkere tanzaniansk 

eierforhold til gjennomføringen av den norskstøttede, bilaterale næringslivsstrategien 
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MKURABITA, derfor trengs Folkehjelpen og deres kontaktnett med på laget. 

Ambassaden vil dessuten overføre ansvar for to lokale NGOer som arbeider med 

myndighetskontakt og menneskerettigheter, Legal and Human Rights Centre og 

HakiElimu, til Folkehjelpen. Norsk Folkehjelp forpliktes dessuten til å delta i å 

forbedre kunnskapsbasen på ambassaden hva angår erfaringer med partnere og arbeid 

på grasrotsnivå. 

I Kirkens Nødhjelps tilfelle er også to samarbeidspartnere, Tanzania Gender 

Networking Programme og Women Legal Aid Centre, initiert av ambassaden. 

En undersøkelse av Kirkens Nødhjelps strategiske partnerskapsprogram innen helse 

og HIV/AIDS i Malawi viser et tilsvarende strategisk partnerskap mellom KN og en 

norsk ambassade. Her fremkommer det at mens ambassaden ser på det strategiske 

partnerskapet nærmest som en outsourcing av oppgaver, er det ikke nok klarhet rundt 

hva denne typen avtaleverk egentlig innebærer for organisasjonens del.  

”The majority of findings are linked to the lack of clarity in documentation to the 

Embassy on NCA’s own role as well as not clearly distinguishing between partners’ 

projects and own activities, but also to the lack of clear definition and guidelines 

about Strategic Partnership”68, kokluderes det, og det etterlyses en klarhet i hva 

avtaleverket innebærer og i hvor stor grad det låser bistandsorganisasjonen. 

Gjennomgangen av de to partnerskapsmodellene fra Tanzania har vist oss følgende: I 

stat-stat-tilfellet er avtalen godt forankret i andre strategier og planverk. I 

organisasjon-stat-tilfellene er avtaleverket nær å se på som en sikkerhet for at det 

samme skal være tilfellet. Som det vil bli kommet tilbake til, er det nemlig Norads 

gjennomgang av avtaleverket som setter fingeren på hva som ikke blir oppfylt i 

organisasjonenes egne strategidokument. 

                                              
68 Olsen, s 5 
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I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte tanzanianske 
strategiene? 

MoU- og NTPI-dokumentene harmoniserer i liten grad direkte med 

NSGRP/MKUKUTA og NMSF. Til dette er ingen av dokumentene likelydende i 

omfang og oppbygning. MoU-avtalen er for kort og generell, nær overfladisk, mens 

NTPI-avtalen handler om tusenårsmål fire og fem, ikke seks – og er således litt på 

siden av denne oppgavens problemstilling. 

NTPI-avtalen er derimot omfattende hva kildereferanser, målsetning og indikatorer 

med tanke på arbeidet om å hindre smitteoverføring fra mor til barn. Her 

harmoniserer målsetninger og indikatorer godt med NMSF- og UNDAF-strategiene. 

Tross formuleringer som at man ”bygger opp under under” og ”respekterer” 

prinsipper, er ikke dét nødvendigvis det samme som sammenfallende målsetninger og 

indikatorer. Det må være slik at det siste er å se på som større grad av harmonisering 

enn hva det refererte isolert sett er et uttrykk for. 

I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte internasjonale 
strategiene? 

I MoU-avtalen er det derimot et eget avsnitt hvor det fremgår at Norge støtter FNs 

arbeid med å implementere reformer på landnivå i Tanzania. 

Samtidig må det nevnes at norsk politikk støtter opp om både tanzaniansk og 

internasjonal politikk om at HIV/AIDS-arbeidet må ha tydelig kjønn/kvinne-profil, at 

unge og spesielt utsatte grupper er viktige målgrupper, og at forebygging, behandling 

og omsorg er sidestilte innsatsområder. 

Det er også tydelig at det er norsk politikk å intensivere harmoniseringsarbeid på 

landnivå og at vedtatte PRS-dokument skal være retningsgivende i betydning at 

mottagerlandets eierskap og prioriteringer skal ligge til grunn. 
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3.2 Kirkens Nødhjelp 

Kirkens Nødhjelp har 30 års erfaring i Tanzania. Fra starten av arbeidet 

organisasjonen med å hjelpe flyktninger, senere ble man gitt i oppgave å samarbeide 

med lokale myndigheter i mer langsiktig utviklingshjelp, spesielt knyttet til 

vannsektoren. 

Her vil KNs mange samarbeid med trosbaserte organisasjoner i Tanzania og deres 

felles arbeid med fokus på HIV/AIDS bli nærmere presentert og analysert. Først et 

blikk på organisasjonens globale strategi for perioden 2005-2009. 

Av strategien fremgår det at ”forebygging og behandling av HIV/AIDS” er blant 

organisasjonens fem hovedsatsningsområder.69 

Globalt støtter KN opp om tusenårsmål seks og vil selv fokusere på hvordan kirker 

og trosbaserte organisasjoner skal medvirke til inkluderende samfunn som preges av 

omsorg og aksept, gi rettferdighet og beskyttelse til mennesker som er berørt av 

HIV/AIDS, håndtere kjønnsbasert forskjellsbehandling og kvinners spesielle 

sårbarhet i seksuelle spørsmål og å inkludere HIV/AIDS-perspektiv i sitt arbeid. 

Dessuten vil KN støtte partnere som driver seksual- og samlivsundervisning av unge 

kvinner og menn.70 

I den globale strategien hilses også de internasjonale harmoniseringstiltakene 

velkomne. I det KN kaller ”en dagsorden for felles handling” støtter organisasjonen 

opp under FNs tusenårsmål og prioriterer å påvirke myndigheter i arbeidet med 

nasjonale strategier som PRSP og budsjettovervåkning. KN mener ikke alle grupper 

blir hørt i en slik prosess, og vil identifisere mangel på deltagelse og ser det som sin 

plikt å mobilisere mennesker/grupper som ellers ikke blir hørt.71 

                                              
69 Sammen for en rettferdig verden. I arbeid for menneskers verdighet 2005-2009. Global strategiplan, s 18 

70 Tanzania Country Programme Plan 2005-2009, revidert 2007, s 16 og 22 

71 Ibid, s 15 
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Det vises også til at arbeidet med PRSP-dokumenter ”har skapt nye muligheter for 

politisk deltagelse og innflytelse fra aktører i det sivile samfunn. På bakgrunn av 

disse trendene utfordres Kirkens Nødhjelp til å arbeide for økt deltagelse.”72 

Kirkens Nødhjelp har drevet HIV/AIDS-relatert arbeid i Tanzania siden 1989. KNs 

arbeid er i all hovedsak rettet direkte eller indirekte mot trossamfunn.  

Begrunnelsen for dette er todelt: Disse organisasjonene støtter KNs verdigrunnlag. 

Men først og fremst vises det til at man i slike miljøer ”ofte unnlater å ta opp viktige 

spørsmål knyttet til seksualitet og maktforhold” og at ”Det er allment kjent at 

representanter for en rekke trossamfunn ikke alltid har spilt en fruktbar rolle i 

kampen for å gi dem som lever med hiv og aids et liv i verdighet.” Det nevnes også at 

religiøse miljøer generelt og åndelige ledere spesielt har sterk innflytelse i egne 

kretser og samfunnet generelt.73 

I landstrategien for Tanzania er man ikke like klar i begrunnelsen, og det vises heller 

ikke til at tanzanianske myndigheter i NMSF nevner religiøse miljøer som viktige 

målgrupper fordi spørsmål knyttet til seksualitet her ofte er tabubelagt.74 

KN har HIV/AIDS-prosjekter rettet mot foreldreløse som ett av tre tematiske områder 

for sin innsats i Tanzania. De to andre tematiske områdene er styrking av det sivile 

samfunn og inter-religiøs dialog og samarbeid. Organisasjonen har i sitt 

strategidokument for Tanzania-programmene henvist til NSGRP, i tillegg til 

organisasjonens egen regionale HIV/AIDS-programplan for Øst-Afrika. 

Kirkens Nødhjelp samarbeider med Tanganyika kristne flyktnighjelp, og det er 

potensielle partnerskap med fire andre trossamfunn. Programmet handler blant annet 

om kommunikasjon med ungdom. 

KN redegjør for konkrete målsetninger og indikatorer i programplanen for 

prosjektet.75 

                                              
72 Ibid, s 7 

73 Ibid, s 21 

74 The National Multi-Sectoral Strategic Framework On HIV and AIDS, s 42 



 53

Kirkens Nødhjelp forklarer at strategiprosessen starter i samarbeid med de lokale 

partnerne. KNs utekontakt jobber tett med både det lokale og regionale nettverket av 

sivile organisasjoner i Tanzania. I det konkrete arbeidet med HIV/AIDS-prosjektene i 

Tanzania, har utekontoret også kontakt med UNICEF, UNAIDS og Den norske 

ambassaden. Det er i dialogen mellom nettverkspartnerne og lokalkontoret at 

forutsetninger, behov og planer fastsettes, ofte også i dialog med lokale myndigheter. 

Den praktiske policy-utformingen i all hovedsak i skjæringspunktet 

utekontoret/utenlandsavdelingen, mens et mer overordnet strategiarbeid skjer i dialog 

med hovedkontoret i Oslo.76 

Eierskapet til prosjektene må være sterkt for begge parter; både KNs prioriteringer 

”her i Norge” og partnerne i Tanzanias egne prioriteringer. 

Både under prosessen i forkant og under midtveis-evalueringene, har Norad 

anledning til å komme med innspill. KN sender alle strategier til direktoratet. 

Tilbakemeldingene er stort sett på indikator- og målenivå, med krav om mer målbare 

målsetning.77 

Oppsummerende fakta om Kirkens Nødhjelps HIV/AIDS-prosjekt i 
Tanzania: 

Siden: 

De nåværende planene for landprogrammet gjelder fra 2005 til 2009. Planverket ble 

omfattende revidert i 2007. 

Målsetning og indikatorer: 

Landstrategien for Tanzania har fem hovedmål, hvorav ”Å få trossamfunn til å 

arbeide med HIV/AIDS-problematikken og arbeid rettet mot særlig utsatte barn”, er 

et av de prioriterte områdene. De fire andre er ”Sivilsamfunn for troverdig styring og 

                                                                                                                                            
75 Ibid, s 15-17 

76 Ask [Intervju]  

77 Ibid. 
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god økonomi”, ”Lokalsamfunn som mobiliserer for rent vann og trygge 

sanitærforhold”, samt ”Troende for fredsbygging og konfliktendring”.78 

KNs satsninger er å få trosbaserte organisasjoner til å ta opp stigma og diskriminering 

og sikrer tilgang til grunnleggende rettigheter og aktiviteter for  personer som lever 

med HIV-smitte og barn rammet av AIDS.79 

Metoder:  

KN arbeider hovedsakelig ved å påvirke trosbaserte organisasjoner, kirkesamfunn og 

barnehjem. Gjennom disse påvirkers ledere og medlemmer, herunder også personer 

som lever med HIV-smitte. Holdningskapende arbeid og undervisningsarbeid om 

HIV/AIDS og prevensjon er i all hovedsak hva KN gjør av HIV/AIDS-relaterte 

program gjennom sine partnere i Tanzania. 

Det er også grunn til å merke seg at ”peer education” som metode virket ukjent for 

KNs regionansvarlige, og at begrepet ikke nevnes spesifikt i noe av det skriftlige 

materialet fra KN. Organisasjonen skal heller aldri ha vurdert peer education som 

metode. Dette til tross for at ungdom er blant de sentrale målgruppene for flere av 

KNs prosjekter.80 

Fordi ungdom i seksualspørsmål i mindre grad lytter til voksne forbilder i eller 

utenfor familien, og fordi foreldregenerasjonen ikke nødvendigvis besitter nødvendig 

faglig kunnskap, anbefales peer education-konseptet som vil si at man lærer best av - 

og lytter best til - ”likefolk” (peer). I dette tilfelle at unge underviser unge. 

Peer education som metode er nevnt i NSMF og benyttes som et bærende element i 

Norsk Folkehjelps idrettsprosjekter. 

                                              
78 Tanzania Country Programme Plan 2005-2009, revidert 2007, s 9-10 

79 Ibid, s 11 

80 Ask [Intervju] 
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Eksempelet med ”peer education” er et viktig poeng i lys av oppgaven, fordi det viser 

at den ideologiske makten fra for eksempel Norads side eller tanzanianske 

myndigheter ikke er så dominerende at organisasjonene ikke står fritt til selv å velge 

for eksempel metode. Samtidig viser eksempelet at mer utstrakt koordinering av ideer 

og metode kunne vært fordelaktig som inspirasjon og for å ha et kritisk blikk på om 

måten man driver prosjekter på er den beste, gitt at andre har valgt en annen 

innfalsvinkel.  

Strategireferanser:  

I landprogrammet refereres det til en rekke dokument, mest omfattende til NSGRP 

fra tanzanianske myndigheter og KNs eget globale strategidokument. 

Det 42 sider lange dokumentet er delt i tre deler; Analyse, KNs intervensjonsstrategi 

og programimplementering. 

Etter tre av de seks delkapitlene i analysedelen, vises det til hvilke mål KN som 

helhet har for sin virksomhet, slik det fremkommer i den globale strategiplanen. Slikt 

sett rettferdiggjør det at KN arbeider som de gjør i Tanzania, i følge resonnementet 

og oppsettet. Innledningsvis refereres det dessuten til NSGRP. 

Både i intervensjonsstrategiens delkapittel for ”tematisk fokus” og i 

programimplementeringens indikatoroversikt er målsetninger og indikatorer inndelt 

etter samme mal som i NSGRP. Både hvilket ”cluster” og hvilket mål i NSGRP det 

vises til, kommer tydelig frem.  

Landprogrammets pkt. 3.2.2. (”Faith Communities addressing HIV/AIDS and Most 

Vulnerable Children”) til NSGRPs cluster II mål 2 (“Improved survival, health and 

well -being of all children and women and of especially vulnerable groups”).81 

Avslutningsvis vises det til en rekke dokument som KN ”også har sett på”, blant 

annet den nasjonale HIV/AIDS-policyen (NMSF).  
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Målgruppe:  

Det synes opplagt at målgruppen for KN er trosbaserte organisasjoner og 

kirkesamfunn, noe også valget av samarbeidspartnere indikerer. Dette kan likvel sees 

på som et middel for å få tilgang til den direkte målgruppen. 

I strategiene nevner KN kjønn, menneskerettigheter, tverr-religiøsitet og miljø som 

overordnede målgrupper.  

Av indikatoroversikten for målene knyttet til HIV/AIDS-målsetningene fremgår det 

at kvinner (også spesifikt knyttet til mor-barn-smitte), menn og ungdom er særlige 

målgrupper. Det samme er personer som lever med HIV-smitte. 

Aldersinndeling for ungdom er ikke spesifisert. 

Samarbeidspartnere:  

Antallet samarbeidspartnere er i vekst, fra fire til 13 i 2007. Ni av dem som 

hovedsamarbeidspartnere, fem av dem som ressurssamarbeidspartnere, og tre av dem 

på strategisk nivå. Innen for den HIV/AIDS-relaterte delen av landprogrammet 

gjelder det: Christian Council of Tanzania, National Muslim Council of Tanzania, 

Tanzania Episcopal Conference, Tanganyika Christian Refugee Service og Ilula 

Orphan Programme som er hovedsamarbeidspartnere.  

Økonomi 

I årene 2007- 2009 er det ventet at KNs totale landprosjekt i Tanzania vil ha et årlig 

budsjett på mellom 15 til 20 millioner kroner, hvor mye av dette som spesifikt rettet 

til HIV/AIDS-arbeid er ikke spesifisert i strategidokumentet. 

                                                                                                                                            
81 Tanzania Country Programme Plan 2005-2009, revidert 2007, s 11, National Strategy for Growth and Reduction of 
Poverty (NSGRP). (2005), s 41 
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I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte tanzanianske 
strategiene? 

Prioriteringer: KN refererer tydelig til NSGRP/MKUKUTA i omtalte av 

overordnede prioriteringer. NMSF og en rekke referansedokument har også vært 

bakgrunn for landstrategien, om enn mindre tydelig.  

KN retter sitt arbeid mot trosbaserte organisasjoner, én av flere målgrupper nevnt i 

NSGRP/MKUKUTA og NMSF. I mindre grad enn i NMSF problematiserer i sin 

landstrategi hvor tabubelagt seksualinformasjon kan være i trosmiljø, og i hvilken 

grad dette gjør det ekstra viktig å nå frem akkurat på denne arenaen.  

KN prioriterer kvinner, barn og HIV-bærere, målgrupper som tydelig harmonerer 

med tanzanianske prioriteringer. 

Den mest vesentlige innsatsen i KNs arbeid rettes mot stigmatisering og 

diskriminering, hvor prevensjonsopplæring og teologisk refleksjon er to 

hovedtilnærminger. 

Selv om unge er en prioritert målgruppe, er det ingen tydelig refleksjon rundt hvilken 

aldersgruppe man da refererer til. NMSF-målsetningen om å nå frem til barn ned i 

tiårsalderen, nettopp for å nå frem med budskapet før man blir seksuelt aktive, 

reflekteres dermed ikke. 

Mål/indikatorer: Målsetningene følger samme oppbygning som 

NSGRP/MKUKUTA, men det refereres ikke konkret helt ned på indikatornivå.  

KNs referanse til MKUKUTA cluster II, mål 2 – den mest konkrete referansen i 

landstrategien – synes noe generell. Det er selvsagt rom for å plassere mange typer 

tiltak innen MKUKUTA-formuleringene, men det er heller ikke gjort et forsøk på 

videre tilnærming til de tanzanianske formuleringene og målsetningene. Man kan 

dermed spørre seg om referansen er mer en henvisning enn harmonisering av 

politikk.  
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Generelt kommer det i liten grad frem hva som er HIV/AIDS-dimensjonen i 

samarbeidspartnernes aktiviteter. 

Av de tre refererte målsetningene med indikatorer (6.1, 6.2 og 8.1 som omhandler 

HIV/AIDS) er det kun 8.1. om åpenhet knyttet til HIV-positive, hvor det er oppgitt 

kilde som skal verifisere måloppnåelse, i dette tilfelle rapporter fra 

samarbeidspartnere og medieoppmerksomhet rundt tematikken. 

Spesielt om monitorering, evaluering og budsjett: I KNs strategi er det avsatt en halv 

side til dette. Evalueringen skal skje i tett samarbeid med partnere. Den jevnlige 

evaluering skal skje på årlige feltbesøk av trenede KN-representanter, men det skal 

også gjennomføres større evalueringer av ekstern konsulent.  

Det synes å være liten grad av harmonisering innen monitorerings- og 

evalueringsfasen, og det refereres ikke til metoder/planverk utarbeidet av 

tanzanianske myndigheter ang. dette. 

I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte norske 
strategiene? 

I KNs landstrategi vises det som kjent til norske kilder, men ingen av disse kommer 

tydelig frem i strategien på slik måte at de kan sies å ha blitt referert til hva angår 

prioriteringer, målsetninger og indikatorer. Det sagt; KNs strategi samsvarer dog med 

norske strategier på en rekke punkt. 

Spesielt om Norads tilbakemeldinger82: I Norads ”Final appraisal report”, skriver 

direktoratet at det generelt er ”fairly good” korrelasjon mellom landstrategien og 

MKUKUTA, mens det innen HIV/AIDS-arbeidet er ”relatively good” korrelasjon. 

Norad reagerer på at det er vanskelig å finne sammenhengen mellom MKUKUTA 

cluster II målsetning 2 og landstrategiens punkt 3.2.2. KN bes også dokumentere 

bedre ”risks and sustainability with HIV/AIDS in its different programs”. 

                                              
82 Schjelderup/Skancke (2007 a), s 7-9 
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I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte internasjonale 
strategiene? 

Harmoniseringsprinsippet: Ser man KNs strategi opp mot kravene til harmonisering, 

slik de er formulert i Paris-deklarasjonen, er det til en viss grad harmonisering. KN 

har mye å hente på å vise til målsetninger og indikatorer fra MKUKUTA og mangler 

en tydelig budsjett- og evalueringsharmonisering. Samtidig er det tydelig 

sammenfallende hovedprioriteringer og gode overordnede referanser.  

Oppbygningen av dokumentet er dog ikke etter samme mal som MKUKUTA i like 

stor grad som NTPI og UNDAF-strategiene er det. 

3.3 Norsk Folkehjelp 

Norsk Folkehjelps HIV/AIDS-relaterte arbeid i Tanzania er ungdomsarbeid ved hjelp 

av idrett og fotball som metode. Gjennom idrett skal det skapes en felles, samlende 

arena hvor unge finner sammen for deretter å lære om seksuell helse. De ulike 

prosjektene vil bli ytterligere presentert og analysert, men først om Folkehjelpens 

forhold til Tanzania. 

Norsk Folkehjelp har vært i Tanzania siden slutten av 80-tallet, i starten som operatør 

av flyktningleirer på oppdrag fra UD. Sammen med Flyktninghjelpen takket 

Folkehjelpen ja til oppdrag da man så det var midler å søke på til denne typen 

prosjekt.83 

I ”Policy and Strategy for NPA’s International Humanitarian and Development Work 

2003-2007” heter det at HIV/AIDS er viktig i et kvinneperspektiv, men at 

HIV/AIDS-arbeidet, kjønnsdimmensjonen og en miljødimensjon skal gjenspeile alt 

av organisasjonens arbeid.84 

                                              
83 Olsen [Intervju] 

84 Policy and strategy for NPAs International Humanitarian and Development Work 2003-2007, s 7 og 22 
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I de analyserte dokumentene, kan det blant annet også underbygges av at 

harmoniseringen mellom den tanzanianske statlige eiendoms- og 

næringslivsstrategien (MKURABITA) synes å være mer omfattende og kvalitativt 

bedre enn referansene til HIV/AIDS-strategiene.  

MKURABITA har i første rekke ingen direkte link til HIV/AIDS-arbeid, men nevnes 

i oppgaven fordi Folkehjelpen i samme strategidokument harmoniserer bedre ift. 

MKURABITA enn MKUKUTA/NMSF. For å synliggjøre forskjellen er det derfor 

med noen utdrag fra næringslivsstrategien. 

Sett fra ståstedet til Folkehjelpens medarbeider på hovedkontoret, med regionansvar 

for Øst-Afrika, er informasjonsinnhentingen i forbindelse med strategiprosesser i 

organisasjonen, ofte avhengig av individuelle forhold. Hvilke kilder og hvor grundig 

man går til verks varierer.85 

Synspunktet kommer tydeligere frem i intervju med Folkehjelpens representant, enn i 

tilsvarende samtale med KNs representant. 

Strategiske prioriteringer kan skje basert på personlig engasjement til enkelt-ansatte. 

HIV/AIDS prioriteres fordi man har dyktige og dedikerte medarbeidere. Motsatt ble 

arbeid rettet mot urbefolkninger nedprioritert da en nøkkelperson fikk andre 

ansvarsområder.86 

Det vurderes også som personavhengig i hvor stor grad man sonderer internasjonale 

og nasjonale strategier under forarbeidene til utviklingen av egne dokument. 

Mens man har et nært samarbeid med Kirkens Nødhjelp i felt, er det i svært liten grad 

tilfelle på hovedkontor-nivå.  

I det hele tatt var det ved forrige rapportering lite interaksjon ved hovedkontoret. Den 

viktigste strategiutviklingen skjer i dialogen mellom utekontoret og de sivile 

                                              
85 Olsen [Intervju] 

86 Ibid. 
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organisasjonene. Folkehjelpens partnere er nærmest for operatører å regne. Dialogen 

med dem er således avgjørende for Folkehjelpens rapporteringer både før, under og 

etter gjennomføring. Lokalt har man dessuten et samarbeid med ambassaden.87 

Fra hovedkontor blir Norads og UDs politiske signaler likevel notert og tatt til følge. 

Særlig fordi organisasjonen merker seg hva man får støtte for. Dialogen med UD og 

Norad beskrives som tett i policy-spørsmål. Organisasjonen spør om innspill, men 

søknader avslåes ikke på grunn av ikke-samsvarende strategier. Tilbakemeldingene 

fra Norad handler i all hovedsak om innretning av dokumentene, ikke om initiativ til 

koordinering eller samarbeid med andre.88  

Prevensjon og anti-stigma er viktig for Norad og har blitt det for Folkehjelpen i 

Tanzania-prosjektene. Spesielt knyttet opp til prosjektstøtte etter 90/10-midler. Slik 

sett har et politisk prioritert område fått gjennomslag i organisasjonens egne 

retningslinjer og prioriteringer.  

I Folkehjelpens forslag til strategisk partnerskap for demokratisk sivilt samfunn i 

Tanzania, til den norske ambassaden, skriver Folkehjelpen om sin totale 

programportefølje i Tanzania frem til 2011. Landprogrammet består av fire 

komponenter, hvorav ”Ungdoms rett til deltagelse” – herunder sports og HIV/AIDS-

opplæringen – er ett fokusområde. De øvrige tre er program innen demokratiske 

rettigheter, fattigdom/næringslivssamarbeid og et kulturrelatert program.89 

Selv om det er litt på siden av oppgavens HIV/AIDS-fokus, er det grunn til å 

kommentere spesielt at harmoniseringen mellom den tanzanianske statlige eiendoms- 

og næringslivsstrategien (MKURABITA) synes å være mer omfattende og kvalitativt 

bedre enn referansene til HIV/AIDS-strategiene. 

                                              
87 Ibid. 

88 Ibid. 

89 Proposal to the Royal Norwegian Embassy for a Strategic Partnership for Democratic Sivil Society in Tanzania 2007-
2011, s 1-7 
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I innledningsdelen refereres det til, eller nevnes kort, det statlige eiendoms- og 

næringslivsstrategien (MKURABITA) og den nasjonale fattigdomsstrategien: 

(“...NSGRP remains highly contingent on accountable delivery by government. 

NPA’s partnerships aim to build demand for better governance and accountability at 

the local and national levels. The programme is also well linked to two areas of 

ongoing policy review”).90 

Norsk Folkehjelps medvirkningsprogram, basert på Tanzanianske myndigheters 

eiendoms- og næringslivsstrategi, er utdypende presentert. ”Property and Business 

Formalisation Programme (MKURABITA)”, handler om å nå ut til vanskeligstilte 

både i landsbygder og i byer. Folkehjelpen og partnere tilbyr 

mikrofinansieringsløsninger og lignende, slik at målgruppen skal kunne tjene mer og 

kunne bli økonomisk selvhjulpne. I partnerskapsforslaget omtales MKURABITA 

gjentatte ganger, ofte med tydelige referanse/tilslutning til ideer og målsetning.91 

Det tredje hovedfokusområdet, ”Four Corners Cultural Programme”, er et samarbeid 

med Haydom-sykehus. Formålet er blant annet å utvikle et kultursenter som tar vare 

på lokal kultur. I omtalen av kulturprogrammet, gis det ikke noen klare referanser til 

overordnede strategier. 

De ulike referanse synes å fremstå like mye som en henvisning til hoveddokumentet, 

som en tydeliggjøring/konkretisering av hvordan en overordnet strategi rent faktisk 

forplikter Norsk Folkehjelps handling.  

Den etterfølgende diskusjonsdelen vil det belyses hvordan referansene brukes, og 

hvilken funksjon de eksterne kildene synes å ha i Folkehjelpens egen programomtale. 

For programområdet demokratiske rettigheter vises det til MoU for partnerskapet 

mellom Folkehjelpen, KN og ambassaden. I det gjennomleste dokumentet ligger det 

ingen spesifikke referanser til øvrige strategidokument. 

                                              
90 Ibid, s 5 

91 Ibid, s 10 
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I den oppsummerende delen som nå følger, vil det fjerde og siste hovedfokusområdet, 

Ungdoms rett til deltagelse, bli beskrevet nærmere. 

Stikkord for denne delen av partnerskapsavtalen er at Folkehjelpen og 

samarbeidsorganisasjonene ønsker å bruke sport som metode og arena for å spre 

kunnskap om HIV/AIDS blant unge. 

Som tidligere omtalt er det strategiske partnerskapet et avtaleverk inngått av Norsk 

Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og UD/den norske ambassaden i Dar es Salam. Her 

følger en oppsummerende bit om Folkehjelpens HIV/AIDS-relaterte idrettsprosjekter 

i Tanzania. 

Formålet med prosjektene er å ”promote sport participation among youths and to use 

sport and physical activity to enhance youth development, build community capacity 

and educate about HIV/AIDS, health issues and environment/gender issues. ”.92 

Norsk Folkehjelp oppgir fire indikatorer som konkrete målsetninger for programmet: 

* Øke bevisstheten om HIV/AIDS, gode helseferdigheter og utdanningsmuligheter 

blant ungdom. * Utvikle lokalsamfunn i stand til å tilby idrett og fysisk aktivitet ved å 

trene opp unge, frivillige, lokale trenere og ledere. * Ungdom skal ha utbytte av 

idretts instruksjoner/deltagelse gjennom bedrede resultater på trening, bedre helse og 

økt velvære. * Muligheter for utveksling mellom ungdom i Norge og Tanzania.93 

Oppsummerende fakta om Norsk Folkehjelps HIV/AIDS-prosjekt i 
Tanzania: 

Siden:  

Norsk Folkehjelp har vært i Tanzania siden slutten av 1980-tallet. Det HIV/AIDS-

relaterte arbeidet innen feltet unges rettigheter er utviklet fra 2002 og fremover. 

Samarbeidspartnere:  

                                              
92 Norsk Folkehjelp (2004), s 2-3  

93 Ibid, s 4 
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Fotballklubben EMIMA: (Elimu, Michezo og Mazoezi; Swahili for undervisning, 

sport og trening) i slumområdene i Dar es Salam er hovedsamarbeidspartner og 

modell for de andre tiltakene.  

Folkehjelpen samarbeider også med fotballturneringene East Africa Cup og Pemba 

Cup, den ukentlige skoleligaen The Dar Independent School League og HIV/AIDS-

organisasjonen MUKASI-coalition som jobber for å forebygge HIV/AIDS blant 

grupper utsatt for seksuell diskriminering, hovedsakelig i byene. 

Målgruppe:  

Ungdommer. Både gutter og jenter. EMIMAs arbeid er rettet mot unge i fattige 

områder i Dar es Salam.  

De andre delprosjektene har sin geografiske forankring andre steder i Afrika/Norge. 

Ungdom er i varierende grad operasjonalisert til å gjelde spesifikke aldersgrupper. 

For East African Cup er målgruppen unge mellom 10 og 16 år. I omtalen av de andre 

programmene er ikke aldersgruppen spesifisert.  

Metoder:  

Kombinert med sport og fotball skal tanzaniansk ungdom lære jevnaldrende om 

HIV/AIDS. 

Peer-education – at ungdom lærer ungdom – står sentralt i programmet, fremgår det 

av programdokumentet. 

I avtaleforslaget til partnerskap, omtales også sport som en virkningsfull og lett 

tilgjengelig måte å skape nettverk blant unge. Deltagelse i sportsaktiviteter fremheves 

som en god mulighet til å oppleve sosial inkludering for personer som ellers er 

marginalisert av sosiale, kulturelle, religiøse grunner, eller på grunn av kjønn eller 

funksjonshemning. Sport sees således på som en god plattform for å øke bevisstheten 

rundt for eksempel HIV/AIDS. 
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Som en del av sportsundervisningen tilbys egne kurs for dommere og trenere. 

Hvordan det konkrete HIV/AIDS-arbeidet skal foregå, fremgår ikke eksplisitt av 

dokumentene. I samarbeidscupene er det EMIMA som har hovedansvaret for dette. 

EMIMAs metoder er inspirert av ”Kicking AIDS Out”-arbeidet. 

Blant EMIMA og Mukasi er peer education-trening fremhevet som en spesiell del av 

sportsarrangementene. 

Målsetning:  

”Young people do actively participate in the development processes in society, and 

engage in activities that will strengthen their ability to influence changes in their 

lives.” 94 er det overordnede målet slik det er formulert i Norsk Folkehjelps 

landstrategi for Tanzania. 

“A major part of the awareness will be on opportunities for participation in decision 

making, HIV/AIDS and gender issues. Sports will constitute the major tool in 

bringing young people together and creating an arena for social gathering, and this 

approach will embrace young people from all sides of the socioeconomic and 

political divides.”95 

Noen konkrete måltall for deltagere, tilknyttede peer-educators, eller HIV/AIDS-

faglige målsetninger er ikke funnet i programstrategien, landstrategien eller 

avtaleforslaget til strategisk partnerskap. 

Strategireferanser:  

For programmene under ”Ungdoms rett til deltagelse”, er det få konkrete referanser 

til NSGRP og NMSF. NSGRP er nevnt i innledningsdelen til landstrategien. Heller 

ikke Norsk Folkehjelps egen HIV/AIDS-strategi er det vist til. 

                                              
94 Norwegian People’s Aid – Country Strategy Tanzania 2008-2011, s 7 

95 Ibid. 
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I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte tanzanianske 
strategiene? 

Prioriteringer: Selv om NSGRP er nevnt innledningsvis, er det ikke direkte 

referanser som indikerer at prioriteringene er laget på grunnlag av dokumentet.  

At HIV/AIDS-forebyggende arbeid rettet mot unge er noe også myndighetene satser 

på, er ikke det samme som at dette harmonerer, så lenge Folkehjelpens prioriteringer 

ikke i overbevisende grad ser ut til å være laget med henblikk på mottagerlandenes 

politikk. 

Oppbygningen av strategien som dokument er på ingen måte basert på NSGRP eller 

NMSF. 

Målsetninger: Det er vanskelig å relatere hovedmålet i landstrategien til noe klar 

HIV/AIDS-relatert arbeid, og det er uklart hvilken profil HIV/AIDS-fokuset vil ha i 

sportsarrangementene, foruten at det er basert på Kicking AIDS Out-programmet. 

Man vil lære opp deltagere og utdanne instruktører, men hva man som skal være 

kompetanseutbytte på disse to nivåene, redegjøres det ikke for. Målene er heller ikke 

videre kvantifiserbart. 

Indikatorer: Det er ingen klare indikatorer i landstrategien, følgelig ingen som 

harmonerer med NSGRP eller NMSF. 

Spesielt om monitorering, evaluering og budsjett: Verken forslaget til strategisk 

partnerskap eller landstrategien inneholder tydelige planer for monitorering, 

evaluering.  

I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte norske 
strategiene? 

Spesielt om Norads tilbakemeldinger: I Norads ”Final Appraisal Report” får 

Folkehjelpen kritikk for manglende systematisk tilnærming til ungdoms/sports-

prosjektet i Tanzania. 
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”Some of the PD reads as a document of good intentions with lack of a systematic 

approach to goals, purpose, input and indicators. (…) The Development through 

sports component seems to be fragmented and without a systematic approach to 

results and lessons learned. (…) As expected, sports and cultural activities do not 

seem to be covered in the MKUKUTA (they seldom are) but can be seen as a 

supplement to cluster II: Improvement of quality of life and social well-being.”96 

All den tid norsk politikk er å forplikte seg til å følge mottagerlandenes PRS-

strategier, er den manglende harmoniseringen også et problem i lys av dette. 

I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte internasjonale 
strategiene? 

Harmoniseringsprinsippet: Sett i lys av Paris-deklarasjonens forpliktelser og 

definisjon av harmonisering, må det med bakgrunn i overnevnte kunne sies å være 

store forbedringspotensial hva harmonisering angår i Folkehjelpens ”Development 

through sport”-prosjekt. 

3.4 Tanzanianske myndigheter 

Siden 90-tallet og frem til i dag har myndighetene i Tanzania gjort mye for å 

formulere sine målsetninger for fattigdomsreduksjon og utvikle nasjonale 

rammeverk. 

I 1999 startet arbeidet med å formulere Joint Assistance Strategy Tanzania (JAST) 

som ble ferdigstilt i 2002 som et rammeverk for bedre koordinering av bistanden og 

et økt nasjonalt eierskap til innsatsen. Før den tid, i 2000, var også det første Poverty 

Reduction Strategy Paper (PRSP) ferdig. 

Administrert under Statsministerens kontor, er det etablert en egen HIV/AIDS-

kommisjon. Kommisjonen utga nylig en kraftig revidert utgave av et nasjonalt 

                                              
96 Schjelderup/Skancke (2007b), s 2,6 og 8 
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tverrsektorielt strategisk rammeverk for HIV/AIDS-arbeid for perioden 2008-2012 

(National Multi-Sectoral Strategic Framework on HIV/AIDS, NMSF), en 

videreutvikling av tilsvarende dokument for perioden 2003-2007 som var det første i 

sitt slag. 

Mer overordnet er den gjellende nasjonale fattigdomsreduksjonsplanen (NSGRP) fra 

2005 som strekker seg mot årsskiftet 2009/2010. 

3.4.1 National Strategy for Growth and Poverty reduction 
(NSGRP/MKUKUTA) 

NSGRP er det overordnede dokumentet for koordinering av helsearbeid, deriblant 

HIV/AIDS-problematikken, tanzanianerne refererer til dokumentet som MKUKUTA. 

Dokumentet bygger på landets utviklingsvisjon frem til 2025, og forplikter seg til 

FNs tusenårsmål som gjelder frem til 2015. Målet er å få bedre statlig eierskap til 

fattigdomsbekjempelsen og effektivt forberede det sivile samfunn, privat sektor og 

øvrige initiativ for sosial og økonomisk utvikling. 

Det problematiseres til en viss grad at de ulike strategiene og målsetningene ikke 

sammenfaller i tid. Dette forklares/forsvares likevel med at målene i PRSen vil 

fungere som underveis-rapporteringer ift tusenårsmålene og 2025-visjonen. 

Kampen mot HIV/AIDS nevnes som et overordnet problem på lik linje med 

likestilling, miljø, (tilgang til) arbeid, offentlig styring (governance), barn, ungdom, 

eldre og funksjonshemmede.97  

Også her et eksempel på et strategidokument som fremstår som så altomfattende at de 

vanskelig kan sies å inneholde klare prioriteringer. Her er de fleste tema inkludert. 

Det er få relevante bistandsrelevante sektorer som ikke er nevnt i strategien, så en 

plausibel kritikk vil være at man her unngår å foreta reelle prioriteringer. Det er 

forståelig at når mottagerlandenes PRS-dokument skal være førende for 

                                              
97 National Strategy for Growth and Reduction of Poverty (NSGRP), s 15-16 
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giverlandenes virksomhet, ser mottagerland det som taktisk viktig å føre en politikk 

som muliggjør mest mulig støtte til flest mulig tiltak over en bred front. 

Da er det på sin plass å minne om at det overordnede målet er en mer effektiv og 

koordinert innsats, ikke en bredere innsats. 

Når intensjonen i Paris-deklarasjonen følges, vil det med andre ord ligge muligheter 

for at harmonisert bistand absolutt ikke fører til mindre mangfoldige målsetninger og 

prioritert politikk. 

Et viktig ledd i kampen mot HIV/AIDS er å skape større forståelse gjennom 

holdnings/kunnskapsarbeid (awareness) og prevensjonskampanjer. Samtidig legges 

det ikke skjul på at prevensjonskampanjer har lykkes i å øke folks oppmerksomhet, 

men ikke har ført til den nødvendige endringen i faktisk handling. Det må gjøres enda 

enklere for unge menn og kvinner å få tilgang til råd og service om hvordan de skal 

beskytte seg.98 

Av konkrete tiltak nevnes: HIV/AIDS utdanning i alle barneskoler, ungdomsskoler 

og lærerutdanninger og utenomskole-programmer.99 

Samarbeid mellom det offentlige, private og lokale organisasjoner skal tilby frivillig 

testing og rådgivning, og tilgjengeligheten av kondomer skal økes. 

Blant ansvarlige for HIV/AIDS-innsatsen nevnes en rekke departementer (deriblant 

departement med ansvar for sport, barn, utdanning) og trosbaserte organisasjoner. 

HIV/AIDS-målsetningene er å redusere andelen av HIV-smittede blant gravide 

kvinner mellom 15 og 24 år fra 11 prosent i 2004 til 5 prosent i 2010. Andelen HIV-

smittede i befolkningen mellom 15 og 24 år, skal reduseres fra 11 prosent i 2004 til 

                                              
98 Ibid, s 13 

99 Ibid, s 42-45 
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10 prosent i 2010. Funksjonshemmede kvinner og menn mellom 15 og 35 år er en 

egen målgruppe hvor andelen HIV-smittede skal reduseres.100 

Den tanzanianske befolkningen har for liten kunnskap om hvordan HIV/AIDS 

smitter, myndighetene ønsker å spre kunnskap og å komme til livs stigmatiseringen 

av HIV/AIDS-smittede.  

Som prioriterte målgrupper for arbeidet pekes det spesielt på jenter, unge kvinner, 

eldre, barn/foreldreløse barn og personer med funksjonshemninger.101 

Også her kan det, som det tidligere har vært påpekt, innvendes at de fleste 

målgrupper er ”prioritert”, og at verdien av prioriteringen dermed ikke er like stor når 

alt synes inkludert.  

Partnere skal i hele perioden jobbe tett med hovedaktører lokalt, og forplikter seg til å 

følge den nasjonale PRSen og FNs tusenårsmål. Organisasjonsutvikling og deltagelse 

i monitorering og evaluering pålegges også utviklingspartnere. 

Man tar også lærdom av at forrige PRS ikke hadde målgrupper som folk som lever 

med HIV/AIDS, eldre, unge, kvinner mv. med i de forberedende workshopene. Dette 

vil man bedre i arbeidet med denne planen. Dette er interessant i lys av at dét å nå 

målgrupper som dette tradisjonelt blir sett på som frivillige/lokale organisasjoners 

store fortrinn. 

Dessuten: Her er de fleste målgrupper inkludert, og det er igjen grunn til å minne om 

at det fremstår som så altomfattende at de vanskelig kan sies å inneholde klare 

prioriteringer. 

                                              
100 Ibid. 

101 Ibid, s 13 
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3.4.2 National Multi-Sectoral Strategic Framework on HIV/AIDS 
(NMSF) 

Rammeverket er utarbeidet av myndighetene, men henvender seg til det offentlige, 

private, trosbaserte organisasjoner, sivile og lokale organisasjoner - nasjonale og 

internasjonale partnere - og ber samarbeidspartnerne implementere rammeverket.102 

Det omfattende rammeverket ble utarbeidet i 2007, og er en konkretisering av 

tverrsektorielle mål for HIV/AIDS-arbeidet frem mot 2012.  

Det er tre hovedprioriteringer: For det første å forebygge ytterligere spredning av 

HIV-viruset. For det andre vil myndighetene forsikre seg om at hele befolkningen får 

tilbud om testing, prevensjon og behandling. For det tredje er det utarbeidet et 

omfattende sett av prioriteringer det redegjøres for i et eget strategikapittel. 

Først noen hovedbetraktninger fra tilnærmingene: Selv om myndighetene bemerker at 

epidemien ikke knytter seg til en bestemt gruppe av befolkningen, fremheves kvinner, 

barn- og unge og personer i risikogrupper som viktige målgrupper for innsatsen.103   

Det fremheves tidlig at barn helt ned i tiårsalderen må få informasjon om HIV/AIDS 

og sikker sex, nettopp før man blir seksuell aktiv, dersom det skal lykkes å stanse 

HIV-epidemien. 

En sentral tilnærming er også å ha en kjønnsdimensjon, også omtalt som 

demokratisering av seksuelle relasjoner, knyttet til arbeidet. Det poengteres at menn 

sosialt har mer makt/dominans i seksuelle relasjoner og i spørsmål knyttet til sex. At 

kvinner bevisstgjøres og oppmuntres til å ta kontroll over egen kropp sees derfor på 

som viktig. 

De åtte hovedområdene er i strategien er: Utvikle et fagmiljø; forebygging; omsorg 

og behandling; begrense skadevirkninger; monitorering og evaluering; implementere 

                                              
102 The National Multi-Sectoral Strategic Framework On HIV and AIDS, s IX 

103 Ibid, s 33-34 
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nasjonale paner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå; økonomisk, personalmessig og 

tekniske rammeverk for nasjonal respons; fra strategisk rammeverk til operasjoner og 

implementering.  

Til hvert område følger strategiske mål og kvantitative indikatorer som konkret viser 

til hva som kreves for resultatoppnåelse.104 

Trossamfunn og ledere i trosbaserte miljøer er blant særskilte målgrupper, og 

begrunnelsen for dette er blant annet at seksuelle spørsmål er svært tabubelagte, 

særlig innen religiøse miljøer.  

Ungdom er en svært sentral målgruppe, og målsetningen er å redusere andelen av 

befolkningen mellom 15 og 24 som er rammet av HIV/AIDS. Likevel nevnes 

generasjonen unge fra 10 til 24 som ”window of hope”, de som må forbli HIV-frie og 

få opplæring om sikker sex før de selv blir seksuelt aktive. Myndighetene vil også 

forebygge smitte ved å be unge utsette den seksuelle debuten, ha få seksuelle 

partnere, og å bruke kondom. 

Et av virkemidlene for å nå denne gruppen er peer-education.105 Fordi ungdom i 

seksualspørsmål i mindre grad lytter til voksne forbilder i eller utenfor familien, og 

fordi foreldregenerasjonen ikke nødvendigvis besitter nødvendig faglig kunnskap, 

anbefales peer education-konseptet som vil si at man lærer best av - og lytter best til - 

”likefolk” (peer). I dette tilfelle at unge underviser unge. 

Smitte fra mor til barn og ved blodoverføringer nevnes konkret som spesielle 

smittetilfeller man må være særlig på vakt mot. Fra norsk side satses det spesielt på 

nettopp dette gjennom et stat-til-stat-initiativ (NTPI) for å nå tusenårsmål fire og fem. 

Mens mange organisasjoner har et ungdoms- og skoleperspektiv på sitt arbeid, er det 

et mål i den tverrsektorielle HIV-strategien å involvere fagforeninger, arbeidsgivere i 

både privat og offentlig sektor for å nå arbeidstagere med informasjon til arbeidere og 
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deres familier om HIV/AIDS og sikker sex. Spesielt viktig er det å nå frem til mobile 

arbeidere og folk som arbeider utenlands.106 

Hvert år dør mange mennesker uten å vite at de døde av AIDS-relaterte sykdommer. 

Årsak: De har aldri testet seg, og vet ikke HIV-statusen sin. Mens mye av det som 

gjøres for å stoppe utbredelsen av HIV/AIDS-arbeidet handler om informasjonsarbeid 

og anti-stigmatiseringsarbeid, påpekes det i den tverrsektorielle strategiplanen at 

testing må være et konkret, viktig satsningsområde.107 

Kondomutdeling er et enkelt men viktig virkemiddel for å stoppe spredningen av 

HIV/AIDS. Dette må også støttes av religiøse ledere, poengteres det i 

strategidokumentet. 

Over hele landet, i svært mange lokalsamfunn, tilbys hjemmebaserte 

omsorgstjenester for de som er rammet av HIV/AIDS. Det er i all hovedsak frivillige 

fra lokale organisasjoner og NGOer som står for dette.108 

Spesielt den nasjonale koordineringsstrukturen TACAIDS (Tanzania Commission on 

Aids), og UNAIDS nevnes som kilder og referanser. Det samme gjør flere 

departement og myndigheter på lokalt, nasjonalt nivå. Mange kilder og 

referansepunkt er knyttet til myndighetene. En rekke steder vises det også til FNs 

genralforsamlings spesialsesjon for HIV/AIDS (UNGASS). Dokumentet bærer i liten 

grad ellers preg av erfaringsutveksling, samhandling og koordinering, med andre 

navngitte aktører. 

3.5 FN-systemet 

FN-organisasjonene har en egen felles arbeidsgruppe (UN Joint Team Working 

Group) som samordner innsatsen fra 13 ulike FN-organisasjoner i Tanzania.  Temaet 
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er organisert under UNDP og har status som pilotprosjekt innen interne FN-prosjekter 

for å skape en mer enhetlig samhandling i FN. 

Hovedmålsetningen, hva arbeidsmetode angår, er at de ulike FN-organisasjonen skal 

følge ”Three ONE”-prinsippene: Delorganisasjonene forplikter seg til helt og holdent 

å jobbe som ett FN, med én koordineringsenhet (Tanzania Commission for AIDS, 

TACAIDS), under ett felles rammeverk (myndighetenes NMSF), med én felles 

arbeidsplan og ett felles budsjett.109 

FNs HIV/AIDS-arbeid er organisert slik at hovedansvaret for ulike delmål i 

fellesstrategien er delegert til hver sin respektive fagorganisasjon. UNFPA har 

ansvaret for forebyggingsarbeid, WHO har ansvaret for omsorg, behandling og 

support. UNICEF har ansvaret for begrensning av skadevirkningene, mens 

UNAIDS/UNDP har ansvaret for å utvikle et fagmiljø. 

Målet er at FN-systemets samlede HIV/AIDS-ressurser og kunnskap med disse 

tiltakene bedre settes i stand til å støtte Tanzanias myndigheter. Myndighetene og 

andre har én FN-partner og ett FN-program å forholde seg til. Også internt i FN dras 

det nytte av at planlegging, monitorering, administrasjon er koordinert.  

UNDAF (The United Nations Development Assistance Framework) for Tanzania er 

en felles handlingsplan for 17 FN-organisasjoner samt UNIFEM. Første versjon ble 

utarbeidet for 2002-2006, inneværende versjon gjelder fra 2007 til 2010. Det 

strategisk og resultatbaserte dokumentet er i all hovedsak basert på de to nasjonale 

myndighetsplanene NSGRP og JointAssistance Strategy (JAS). UNDAF 2007-2010 

fokuserer på seks overordnede tema: Kjønn, ungdom, barn, HIV/AIDS, arbeid og 

miljø.110 

Igjen kan det stilles spørsmål ved hvorvidt det faktisk er en reell prioritering, eller en 

oppramsing av de tiltak/målgrupper som uansett ville vært nevnt. Da dette er 
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målsetninger som skal gjelde for ulike FN-organisasjoner, kan det sågar ha ført til 

behov for en bredere referanseramme enn ellers.  

Tross ambisjonene i prøveprosjektet Three ONE, er det grunn til å anta at den interne 

konkurransen og det interne maktforholdet ulike FN-organisasjoner imellom vil sette 

sitt preg på FNs samlede evne til å opptre samkjørt og harmonert. Det ligger noe 

utenfor denne oppgavens mandat å kartlegge dette videre, men er dog en viktig 

presisering. 

UNDAFs eget rammeverk er bygd opp på samme måte som de fire hovedområdene 

fra NMSF (Forebygging, omsorg, behandling og støtte, begrense skadevirkninger og 

utvikle fagmiljø). FN-planene er dermed svært konkret knyttet til de nasjonale 

planene.111 

Innen forebyggingsarbeid vil FN blant annet at tilgjengeligheten på prevensjon skal 

økes. Hjemmebaserte omsorgstjenester, ernæring, psykisk og religiøs støtte til 

personer som lever med HIV/AIDS får FN-støtte gjennom bistand til å etablere en 

nasjonal organisasjonsstruktur på arbeid. FN vil støtte tiltak som gir HIV/AIDS-

pasienter tilbud om aktiviteter og/eller levebrød. For å utvikle et fagmiljø vil FN-

systemet jobbe både mot opinionen og beslutningstagere for å synliggjøre 

HIV/AIDS-spørsmål.  

I oppbygning, formuleringer, prioriteringer og referanser fremgår det at både 

UNDAF- og UNDP-planene er sterkt basert på både NSGRP- og NMSF-strategiene.  

UNICEF vinkler på sin side arbeidet inn mot rettigheter og medvirkning i et 

ungdoms- og kjønnsperspektiv og kampen mot HIV/AIDS. Av konkrete HIV/AIDS-

prosjekt som trekkes frem, er et pilotprogram for å forebygge smitte fra mor til 

barn.112 
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112 www.unicef.org/infobycountry/tanzania_1254.html 
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I hvilken grad harmoniserer dette med de analyserte tanzanianske 
strategiene? 

UNDAFs strategi innen HIV/AIDS-bekjempelse har den samme inndelingen som 

NMSF, hvilket gjør at prioriteringene harmoniserer. Også til målsetninger i 

MKUKUTA er det konkrete referanser til enkeltmål FN spesielt vil bidra til å 

oppfylle. 

At de viktigste målgruppene er kvinner, unge og bekjempelse av mor/barn-smitte er 

også sammenfallende. Helsehjelp og annen oppfølging av personer som er bærere av 

HIV-viruset fremheves av FN så som tanzanianske myndigheter. 

FN holder dog fast på aldersgruppen 15+, og diskuterer ikke tiltak for unge helt ned i 

10-årsalderen slik det gjøres i det tanzanianske arbeidet. Viktigheten av å nå religiøse 

grupper er ikke fremhevet spesielt. 

I kapittelet om monitorering og evaluering er det vanskeligere å finne konkrete 

referanser til myndighetens strategi, og en klar forvissing om at evalueringen vil skje 

på samordnende premisser.  

3.6 Oppsummering 

Gjennomgangen i kapittel tre viser at Norsk Folkehjelp har få konkrete referanser til 

NSGRP, og at deres strategi ikke er bygd opp etter samme mal, ei heller med 

tilsvarende indikatorer. Disse punktene er i større grad oppfylt i Kirkens Nødhjelps 

strategier. 

Hva gjelder rutiner for monitorering, evaluering og budsjettering, er det liten/ingen 

grad av harmonisering, verken fra de norske organisasjonene eller Norad. 

Størst grad av harmonisering fremkommer i analysen av UNDAF. Her finnes en 

rekke henvisninger, referanser til NSGRP, og strategidokumentet er bygd opp etter 

samme mal som NSGRP. 
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For Kirkens Nødhjelps del er det referanser til NSGRP om overordnede 

prioriteringer. Det er referanser til relevante kilder og sammenfallende 

hovedprioriteringer som i de tanzanianske strategiene, men det refereres ikke konkret 

ned på indikatornivå. 

Norsk Folkehjelp har på sin side få konkrete referanser til NSGRP og ingen til 

NMSF. Folkehjelpens strategi er ikke bygd opp etter mal fra NSGRP og har ingen 

klare indikatorer som sammenfaller. Tross noen sammenfallende prioriteringer av 

tematikk og målgrupper, er det ingen grad av harmonisering i Folkehjelpens strategi. 

Folkehjelpen får samtidig kritikk fra Norad for å i for liten grad ha en systematisk 

tilnærming til mål, hensikter, inputs og indikatorer samt en utydelig link til 

MKUKUTA, for EMIMA-prosjektet. 

Se for øvrig en tabellarisk oppsummering i slutten av kapittel 4.1. 
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4. Internt og personlig  
– lite prinsipielt og overordnet 

I diskusjonsdelen vil de konkrete prosjektene bli diskutert.  

Hva består den norske innsatsen rettet mot tusenårsmål nummer seks – i de refererte 

prosjektene – egentlig av? 

Kapittelet skal gi svar på hvordan harmoniseringsprinsippet etterleves, hvilke 

strategireferanser som synes å danne grunnlag for de norske strategiene, hvordan 

norske og tanzanianske strategier harmoniserer og hvordan oppfyller de ulike 

aktørene sine rolle for å etterleve harmoniseringsforpliktelsene. 

Videre vil fordeler og ulemper med harmonisering som konsept bli belyst, det blir sett 

nærmere på maktperspektiv og stilt spørsmål ved hvorvidt harmoniseringskonseptet 

er best egnet for statlige aktører. 

Diskusjonsdelen rundes av med en foreløpig konklusjon knyttet til hva strategisk 

samarbeid ikke synes å være, i lys av oppgavens kartlegging – og hva strategisk 

samarbeid kan synes å være. 

4.1 Norsk HIV/AIDS-innsats i Tanzania 

De to norske organisasjonene det refereres til i oppgaven, har lik tilnærming som den 

norske stat om at kjønnsperspektivet og innsats rettet mot unge er viktig for å 

bekjempe HIV/AIDS-epidemien. 

Synet på at forebygging og opplæring er de viktigste tiltakene er også utbredt. 

Det er verd å merke seg at både KN og Folkehjelpen retter sine tiltak mot det sivile 

samfunn (trosbaserte organisasjoner og idrett). 
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Enkelte av disse momentene synes dessuten så fastspikrede at de ikke nødvendigvis 

begrunnes grundig i de respektive strategiene. Hvorfor initieres ikke HIV-testing? 

Skal norsk bistand bidra til å utfase obligatorisk HIV/AIDS-opplæring i 

utdanningsplaner og ut i skolesystemet? Svaret synes å være nei. Ikke fordi det er et 

valg, men likevel uten at spørsmålene synes å være debattert.  

Samtidig er det en rekke begrunnelser/argument som det ikke vises til, men som er en 

betydelig del av de strategier man refererer til. Allerede nevnt er aldersbegrunnelsen 

og seksualtabu i trosmiljø.  

Skal man spisse innsatsen, kan man argumentere for at det er et gode at norsk innsats 

ikke dekker alle felt. Uansett bør det stilles spørsmål ved hvorfor det ikke i større 

grad problematiseres – også hva man velger bort og hvorfor – ikke bare hva man 

velger og hvorfor.  

At de to norske organisasjonene retter innsatsen mot det sivile samfunn og ikke satser 

retter innsatsen mot det skolesystemet, opprettholder skille mellom hva som er et 

statlig ansvar og hva organisasjonene tilbyr på siden av statens innsats. 

Organisasjonenes fortrinn, slik Marcussen og Tvedt tar til orde for, består i å være et 

tillegg til staten. 

På neste side følger en tabell som oppsummerer graden av harmonisering, med fokus 

på strategidokumentenes referanser, oppbygning, indikatorer, monitorering og 

forhold til Paris-deklarasjonen. 

Som det vil fremkomme, varier graden av harmonisering. Både mellom de to norske 

organisasjonene, og mellom de undersøkte strategiene i sin helhet – hva gjelder 

referanser til tanzanianske strategier som altså skal være grunnleggende for all 

bistand i landet. 
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4.2 Harmonisering, hvordan? 

Det overordnede målet med alt harmoniseringsarbeid er å effektivisere bistanden. 

Felles målsetninger og rutiner skal gjøre hverdagen enklere for stater og 

organisasjoner som yter bistand og stater som mottar bistand. 

Legger man Paris-deklarasjonen fra 2005 til grunn, er det mottagerlandene som skal 

ta føringen i strategiarbeidet. Ikke mange tiår etter at man tok et slags oppgjør med 

den mottagerorienterte bistanden med fare for avhengighet som begrunnelse. Dagens 

strategiprosesser gjør dessuten at man knytter noen, store aktører tett til seg i 

strategiarbeidet: Potensialet for avhengighet skulle ikke bli noe mindre av det. 

Harmoniseringsbegrepet fra Paris fordrer ”strong government leadership “... focus on 

upstream analysis, joint assessments, joint strategies, co-ordination of political 

engagement, joint strategies, co-ordination of political engagement…”113. handler 

OECDs ”Policy coherence”-begrep om “the systematic promotion of mutually 

reinforcing policy action”.114 

                                              
113 Paris Declaration on Aid Effectiveness, s 7, pkt 39 

114 Lahnalampi, s 2 
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OECD skriver i definisjonen lite om hva systematiske promoteringen av felles 

strategiprosesser skal innebære. OECD åpner da også for fire ulike tilnærminger 

(intern samhandling, intra-statlig samhandling, inter-donor samhandling og donor-

partner samhandling).115 

Paris-deklarasjonen tar langt på vei opp i seg koordinering langs alle disse aksene, 

men OECDs poengtering er tydeligere på hva som skal til for at strategiprosesser er 

fullt ut koordinert.  

Denne oppgaven har i stor grad analysert praksis langs den fjerde aksen; donor-

partner. Hvordan norsk handelspolitikk eller utdanningspolitikk i Tanzania 

harmonerer med HIV/AIDS-politikken; eller hvor konsistent planene i Tanzania 

isolert eller Norge isolert er, diskuteres ikke. 

OECDs modell fordrer samtidig en rekke aktører på banen, noe som selvsagt kan 

forsinke og smuldre opp hele strategiprosessen. Det kan være grunn til å minne om 

Odén og Tonnes som frykter ”overload”116.  

Harmonisering handler i alle tilfeller om ulike grader av samordning og planlegging 

av rammeverk, planer og målsetning innenfor ett eller flere politikkområder. Paris-

deklarasjonen fremstår som det i dybde mest grundige, mens flere andre modeller har 

en bredere tilnærming.  

Konsekvensen av sterkere fokus på PRS-strategiene og sterkere statlig styring, må 

likevel ikke bety en strammere prioritering gjort av statene, på bekostning av 

organisasjonene. Innholdet i de tanzanianske strategiene bærer preg av at 

mottagerlandene melder om omfattende behov. PRS-dokumentene blir mer en ”a la 

carte meny” for organisasjonene, enn en politisk prioritering av satsningsområder. 

Langt på vei alle relevante målgrupper og temaer er omtalt i PRS-dokumentet. 

                                              
115 Ibid, s 4 

116 Odén og Tinnes, s 25 
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Legges stortingsmeldingen fra 2003 til grunn, har altså tanzanianske myndigheter 

utmerket seg som pådriver for samordning av donorlandenes innsats, landet trekkes i 

andre sammenhenger frem som et land som har gjort mye for å utvikle nasjonale 

rammeverk. Dette gir grunn til å sette spørsmålstegn ved hvor langt 

harmoniseringsarbeidet og arbeidet med velutviklede PRS-dokument har kommet i 

andre land, samtidig påpeker jo også Odén/Tinnes117 at man i Tanzania har kommet 

langt, men at mye arbeid gjenstår. 

4.3 Om hvem som har hvilken makt 

Harmoniseringsarbeidet handler ikke bare om å samordne bistandsmålene, det 

handler om å utvikle politikk og strategier. Dermed handler det også om makt og 

fordeling av makt. 

Det skal være norsk politikk å utarbeide strategier med bakgrunn i mottagerlandenes 

utviklingsstrategier. Dette legger også FN opp til, og landene/organisasjonene som 

ble enige om Paris-deklarasjonen forpliktet seg til det. Kirkens Nødhjelp vil rette seg 

etter disse bestemmelsene, mens Norsk Folkehjelp ikke omtaler dette spesifikt som 

prinsipp i sin globale strategi. 

Innledningsvis ble det redegjort for maktbegreper ut i fra fire ulike innfallsvinkler. 

Den strukturelle, ideologiske, økonomiske og idémessige makten vil her bli tatt opp 

igjen i lys av strategianalysene. 

Harmoniseringsidealet i lys av Paris-deklarasjonens definisjoner legger klart opp til at 

arbeidet med mottagerlandenes fattigdomsbekjempelsesstrategier har en helt sentral 

posisjon. Den strukturelle makten vil da være ulikt fordelt mellom dem som har 

tilgang til, og blir hørt, i denne prosessen. De som står utenfor vil følgelig ha 

mindre/ingen strukturell makt.  

                                              
117 Odén og Tinnes, s 4-5 
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Politisk sett viser enigheten rundt Paris-deklarasjonen at det er politisk ønsket å løfte 

mottagerlandenes prioriteringer, men kritikerne poengterer at en konsekvens uansett 

er at den strukturelle makten snevres inn til færre makthavere, nemlig de (få og store) 

aktørene som deltar rundt utformingen av PRS-dokumentene. 

Tar man utgangspunkt i at det nettopp er de få og store multilaterale organisasjonene 

som får strukturell makt som følge av strategiprosessene, er det i så fall en maktfaktor 

som kommer på toppen av den økonomiske makt disse har. Summen vil kunne 

mindre organisasjoner sårbare. Samtidig må det innvendes at det uansett vil være slik 

at donorene ikke stiller likt i sin korrespondanse med myndigheter og aktører. Det vil 

alltid være slik at de store aktørene har et fortrinn, og sannsynligvis lettere tilgang, 

flere kontaktpunkt og et bredere nettverk å spille på. 

Den økonomiske makten sitter hovedsakelig hos donorlandene, men også hos de 

store multilaterale organisasjonene. Samtidig er både multilaterale og bilaterale 

organisasjoner avhengige av givere (oftest stater) som garantist for egen økonomisk 

makt.  

At PRS-dokumentene fremheves som styringsdokument opphever ikke den fastlagte 

maktbalansen mellom nord og sør. Dokumentene er dessuten for lite prioriterte til å 

kunne påvirke rike donorlands handlingsrom i sør. Dermed kan ikke Paris-

deklarasjonen i seg selv, med PRS-dokumentene som verktøy, sies å ha flyttet 

strukturell makt til mottagerlandene på en måte som minker effekten av ulike 

donorers økonomiske makt. 

Hadde mottagerlandenes strategier vært så prioriterte at de ekskluderte donorinitierte 

tiltak, ville dokumentene i mye større grad hatt en strukturell maktfunksjon. 

Dette bygger opp under Poggis standpunkt om at økonomisk makt ikke kan 

analyseres alene, men må sees i lys av andre maktfaktorer: Summen av strukturell og 

økonomisk makt som ligger hos rike donorer med tilgang til strategiprosesser er stor, 

og den kan være større en den ideologiske makten som er ment å ligge i 

mottagerlandenes dokumenter alene. 
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For hva er det PRS-dokumentene er ment å være?   

Hele meningen med ”strong governmental leadership” og prioriteringene i PRS-

dokumentene er at de skal ha en normsettende funksjon for donorenes prioriteringer. 

Skal harmoniseringsprinsippet følges fullt ut, er det en ensretning av 

bistandsinnsatsen det legges opp til, og dokumentene som skal være førende vil da ha 

en stor grad av ideologisk makt. 

PRS-prosessene og strukturene fastsatt i Paris-deklarasjonen er ikke så monopolistisk 

normsettende som det ideologiske makt-begrepet i ytterste konsekvens kan tolkes 

som. 

Det må også vises til organisasjonenes sterke forankring i eget verdigrunnlag. Både 

valg av målgrupper og ofte også metode vil kunne reflektere verdigrunnlaget, slik det 

for eksempel gjør i KNs valg av kirkesamfunn som samarbeidspartnere.  

Ut fra analysen i denne oppgaven er det ikke mulig å argumentere med at ønsket om 

sterk statlig styring og mer koordinerte strategiprosesser i dag fører til at 

organisasjonene må prioritere satsninger på akkord med sitt verdigrunnlag. Snarere 

tvert i mot. PRS-dokumentenes formuleringer er så omfattende, at de fleste 

organisasjoner vil kunne velge, vrake og segmentere utfra behovene det rapporteres 

om i de statlige strategiene. 

En kan derfor heller ikke snakke om en maktdreining på dette punkt. 

Spørsmålet blir da hvor mye ulempe det er å være utenfor en slik prosess, hvor mye 

det hindrer aktørene i å gjøre det de ellers ville gjort. For man kan innvende at 

strategidokumentene favner så bredt at det som oftest vil kunne la seg gjøre å definere 

prosjektet sitt inn under ett av punktene.  

Her kan det for eksempel vises til Norads tilbakemelding til Folkehjelpen om 

EMIMA-prosjektet. Her for Folkehjelpen kritikk for at enkelte prosjektdokument 

sees på som full av gode intensjoner, men med mangel på systematisk tilnærming til 

mål, hensikter, inputs og indikatorer. Om EMIMA heter det likevel at: ”As expected, 
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sports and cultural activities do not seem to be covered in the MKUKUTA (they 

seldom are) but can be seen as a supplement to cluster II: Improvement of quality of 

life and social well-being.”118 

Hvorvidt den ideologiske makten mottagerlandenes strategier er stor nok til for 

eksempel å påvirke den idémakt donorer, særlig NGOer, er heller tvilsomt.  

Det kan legges til grunn at de uavhengige organisasjonene er avhengige av å beholde 

sin idémakt hva egne prosjekt angår. Små NGOer som ikke får tilgang til den 

strukturelle maktarenaen, økonomisk kan være underordnet giverland og ideologisk 

underlagt mottagerlandene, vil i utgangspunktet få sin egen idémakt sterkt utfordret. 

Virker det som om dette er tilfellet? Nei, og det underbygger påstanden om at mer 

eller mindre vage formuleringer i PRS-strategiene gjør at organisasjonene fortsatt har 

et stort spillerom. 

Samtidig er nettopp organisasjonenes og giverlandenes tolkning av innholdet i PRS-

ene med på å frata dokumentene ideologisk makt, ved at innholdet tolkes innenfor en 

ramme hvor det alltid vil være plass til de fleste tiltak slik man selv vil utforme dem 

med egen idémakt i hevd. 

At strategiprosessene i organisasjonene i svært stor grad skjer internt, er på én måte 

med på å opprettholde organisasjonenes idémakt. 

Den store, overordnede faktoren som utfordrer organisasjonenes handlingsrom synes 

ikke å være PRS-strategiene, men forholdet til staten og Norad, i norsk kontekst. 

Som Tvedt har påpekt: Organisasjonene blir stadig mer avhengige av staten. 

Uavhengigheten blir selvsagt mer krevende å holde i hevd om innsatsen skal 

harmonere med strategier utarbeidet med ”strong governmental leadership”, samtidig 

kan organisasjonene vanskelig velge en helt annen innfallsvinkel enn dem som skal 

motta hjelpen. Det er heller ikke unaturlig at staten stiller store krav til rapportering 

og evaluering, all den tid staten ofte finansierer 90 prosent av prosjektbudsjettet.  

                                              
118 Schjelderup/Skancke (2007b), s 8 
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Men har så Tvedt119 et poeng når han peker på Norad som oppdrageren i norsk 

bistand? Ser man på de refererte ”Final Appraisal Reports”, underbygger de Tvedts 

poeng. For det første er disse rapportene en bedømmelse av hvor godt samsvar det er 

mellom eksterne strategier og organisasjonenes egne strategier – nær en revisjon, for 

det andre er det en arena for klare anbefalinger om hvordan organisasjonene bedre 

skal etterleve den politikk andre har bestemt. At anbefalingene er å se på vel så mye 

som oppdragelse som råd, er kanskje noe spissformulert, men likevel et fullt 

forståelig resonnement.  

Tvedt kommenterer også at det er nettopp innen rapportskriving at 

oppdragelsesfunksjonen har vært tydelig. Dersom samme mekanismer kan 

igangsettes for å bedre harmoniseringsrutinene i organisasjonene, ville det vært 

fordelaktig. 

Poenget er uansett at det nettopp er denne noe strukturelle/noe normsettende makten, 

kanskje mest kontrollerende funksjonen, Norad har i kraft av sitt mandat og avtaler 

med organisasjonene. 

Stokke og Hoebink120 spår at organisasjonene i større grad vil bli utviklingsagenter. 

Det er noe entrepenøraktig over karakteristikken – organisasjonene har grunn til å 

motstå en slik utvikling, men de strategiske partnerskapsavtalene synes samtidig å 

være første steg på veien:  

At avtaleverket legger opp til outsourcing av momenter fra ambassaden til den 

enkelte organisasjon kan sies å være mer utfordrende for uavhengigheten enn hva et 

partnerlands strategidokument er. Dette fordi en partnerskapsavtale er en konkret 

topartsavtale med tette bindinger og forpliktelser, gjerne over noe kortere tid. 

                                              
119 Tvedt, s 106 

120 Stokke og Hoebink (2005), s 458 
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Som Olsen121 påpeker, er det i liten grad definert klare retningslinjer for hva 

kontraktørene binder seg til og hva som skiller strategisk partnerskap fra andre 

avtaleverk.  

Avslutningsvis en sentral betraktning knyttet til maktforholdet og 

harmoniseringsidealet slik det er formulert i Paris-deklarasjonen:  

Tilbake til den spede begynnelse, historien gjentar seg som det jo heter: Stokke mente 

60-tallets bistandsprosjekter kunne kjennetegnes ved at de ble planlagt og 

gjennomført gjennom donororganisasjoner som prosjekthjelp. 60-tallet omtales som 

et utviklingstiår hvor også retorikken la opp til en mottagerorientert 

utviklingspolitikk, blant annet ved at hjelpen ble en del av mottagerlandenes egne 

utviklingsplaner, og legger ikke skjul på at dette førte til at det ble stilt spørsmål ved 

avhengigheten som hjelpen og langsiktige programavtaler skapte.122 

Med utgangspunkt i Paris-deklarasjonens intensjoner kan man spørre seg hva man har  

lært på snaue 50 år, er målsetningene fra 2005 å gå baklengs inn i fremtiden? 

For det som faktisk er endret, er at hjelp ikke bare ytes som kortsiktig prosjekthjelp, 

men som langsiktige utviklingstiltak. Nå er ikke bare organisasjoner men også sterke 

stater, dermed også politiske føringer, kommet inn på donorsiden. Dette kombinert 

med omfattende PRS-strategier legger opp til en avhengighet som ikke er mindre 

problematisk enn det var på 60-tallet. 

Når dagens mottagerland i praksis står overfor få givere, eller mange koordinerte 

givere, skapes et avhengighetsforhold som er sterkere enn om det er flere små-givere. 

Historisk sett er det også grunn til å påpeke at organisasjonene på 80-tallet kom 

sterkere med i arbeidet med statens hovedsamarbeidsland. Den gang var også det å se 

på som en styrking av det fryktede ”tjenesteleverandør”-stempelet. 

Hovedsamarbeidsland-konseptet handlet også om langsiktighet og evne til å tilpasse 

                                              
121 Olsen (2006), s 5 

122 Stokke (1996), s 34-36 
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seg planverk utarbeidet av andre/flere parter. Når man angivelig klarte dette, er det 

ingen ting metodisk i veien for at harmoniseringsarbeidet skal fungere i dag.  

4.4 Harmoniseringsfokus – en statlig greie? 

I lys av strategigjennomgangene i kapittel tre, er det fristende å spørre: Er 

harmoniseringsarbeidet forbeholdt stat-stat-bistanden og de multilaterale 

organisasjonene? 

For mens UNDAF-strategien og NTPI-dokumentet har sammenfallende oppbygning, 

målsetninger, indikatorer og enkelte kildereferanser – synes organisasjonenes 

dokumenter i mye større grad å være referanser, henblikk, enn reell harmonisering – 

med NSGRP.  

I så fall bygger dette opp rundt at for de store aktørene, med plass rundt bordet når 

dokumentene utarbeides, føles det mer relevant å forholde seg til 

fattigdomsstrategiene. Dette skjer tross sterke signal fra internasjonalt og nasjonalt 

hold om at harmonisering skal finne sted og at bistanden skal skje med bakgrunn i 

mottagerlandenes nasjonale strategi. 

Marcussen123  peker altså på at det er de multilaterale organisasjonene som har 

tyngde og spesialisering til å løfte omfattende prosjekt som krever administrative 

rutiner, han mener blant annet at monitorerings- og evalueringsrutinene til de 

multilaterale organisasjonene er vesentlig bedre enn tilsvarende rutiner hos NGOene

Påstanden underbygger inntrykket av at det er på administrativt, krevende prosjekt 

som dette NGOene nær ”faller gjennom” i sitt arbeid med å virk

harmoniseringsforpliktelsene. 

. 

eliggjøre 

Det er da grunn til å spørre seg om målet med koordineringsarbeidet er kommet langt 

nok. Dersom strategiene virker fremmedgjorte for så vesentlige aktører som de 

sentrale bistandsorganisasjonene, så er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.  
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Samtidig viser eksemplene Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp at det er svært 

ulikt hvordan, og i hvor stor grad, organisasjonene har tatt harmoniseringsarbeidet 

opp i egne strategier. 

Når det er norsk politikk å bidra til økt harmonisering og å basere innsatsen på 

mottagerlandenes strategier, vil en måloppnåelse av dette være umulig uten at også 

organisasjonene følger opp, eller blir enda sterkere anmodet om å følge opp. 

Begrunnelsen for dette er ikke til å misforstå. I Bondevik II-regjeringens 

stortingsmelding peker man på ulempene for mottagerlandene når donorene ikke 

forankrer bistanden i nasjonale planer, eller har egne rapporterings- og 

evalueringsordninger. Da er det rart at det nettopp er det siste hvor norsk praksis 

synes å henge igjen.  

I lys av dette er det oppsiktsvekkende at strategiene til Norsk Folkehjelp og Kirkens 

Nødhjelp i så ulik grad er basert på de tanzanianske strategiene, målet for norsk og 

internasjonal politikk er jo at også organisasjonene skal finne sin plass innenfor 

rammene av mottagerlandenes vedtatte strategier. 

Det er også grunn til å minne om at dokumentanalysen kun omfatter strategiene og 

altså ikke kan dokumentere hvordan ulikheten i faktisk strategisk samarbeid er i felt. 

Dessuten kan det innvendes at Norad har hatt den samme oppfølgingsmuligheten mot 

begge organisasjonenes strategiutkast, og det samme ansvaret for å følge dem opp. 

Da er det grunn til å spørre hvorfor resultatet er så ulikt. 

I alle tilfeller har det vært vanskelig å dokumentere monitorerings- evaluerings- og 

budsjettrutiner som harmonerer. Basert på de analyserte strategiene er det grunn til å 

tro at dette er den delen av Paris-deklarasjonen hvor det er mest å hente. En mulig 

årsak til dette kan være at dette er de områdene hvor det er stor grad av egne krav hos 

organisasjonene og donorlandet. Det er enklere å omformulere målsetninger enn å 

endre større rapporteringsrutiner. 

                                                                                                                                            
123 Marcussen, s 259-261 
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At langsiktig bistand gir større ansvar til mottagerlandene er langt på vei en naturlig 

konsekvens. At giverlandene stiller større krav og krever mer innflytelse i 

mottagerlandenes politikk, er ikke unaturlig. Å drive utvikling vil kunne kreve 

innblikk i, forståelse for og deltagelse i politiske beslutningsprosesser. 

Slikt sett er harmoniseringsarbeidet viktigere for stater som skal svare for en 

konsistent bistandspolitikk, men igjen: Så lenge organisasjonene er en svært relevant 

del av denne virksomheten gjør det ikke uavhengige organisasjoner mindre relevante 

i arbeidet med å nå målene. 

Kjekshus124 er opptatt av at organisasjonenes bistandsinnsats tradisjonelt har stått på 

utsiden av politiske og strategiske motiver, i motsetning til statlig og multilateral 

bistand. Spørsmålet blir da i hvilken grad harmoniseringsarbeidet bidrar til at også 

NGOene blir en større del av det organiserte, internasjonale samarbeidet. Kjekshus 

mener de multilaterale organisasjonene tradisjonelt har tatt denne virkeligheten bedre 

inn over seg. 

Analysene av strategiene i denne oppgaven, bygger opp rundt Kjekshus’ inntrykk: De 

multilaterale organisasjonene og statlige organene føler seg i større grad forpliktet til 

å følge opp prioriteringene og formuleringene i PRS-dokumentene, og føler et 

sterkere eierskap.  

Harmoniseringsarbeidet er ikke fullendt før også NGOene føler dette eierskapet og 

arbeider deretter. Dette vil måtte føre til en endring fra dagens praksis. 

At organisasjonene blir likere som følge av mer samordning og harmonisering, er 

selvsagt en berettiget frykt, men med bakgrunn i de analyserte strategiene kan det 

ikke konkluderes med at norske organisasjoner – som følge av harmonisering og 

strategisk koordinering – fremstår som svært like. I hvilken grad de ville fremstått 

som mer eller mindre like uten Paris-deklarasjonen, er vanskelig å belegge empirisk, 

                                              
124 Kjekshus, s 113-114 



 91

men det er lite som tyder på at en streben etter å oppfylle forpliktelsene i Paris-

deklarasjonen har ført organisasjonenes strategier vesentlig nærmere hverandre. 

Faren for like organisasjoner og sterk avhengighet til staten, synes i så måte å være 

større ved inngåelse av strategiske partnerskap, noe som ligger utenfor oppgavens 

problemstilling.  

Tvedt125 påpeker også at den norske modellen kjennetegnes ved et større mangfold av 

organisasjoner enn i andre land. Samtidig at disse organisasjonene er underordnet 

finansielle, administrative og politiske strukturer han ser på som særnorske. 

Hvordan virker så dette på tilbøyeligheten til å ha innrettet strategiprosessen i tråd 

med forpliktelsene fra Paris-deklarasjonen? Med bakgrunn i analysen i denne 

oppgaven, kan det vanskelig argumenteres for at de finansielle og administrative 

strukturene i seg selv har stimulert til harmonisering. Skal man følge Tvedts 

begrepsapparat ser det derimot i større grad ut til at det er de politiske strukturene og 

organisasjonenes nøytralitetsparagrafer som står sterkt. 

Dette gjør likevel ikke at Tvedts poengtering av finansielle og administrative 

strukturer står svakt, poenget er bare at disse ikke i seg selv synes å ha ført til 

harmonisering. Egenandelspolitikken og avtaleformene lever jo i beste velgående. Av 

de to synes også avtaleformene å være det som i størst grad muliggjør harmonisering, 

fordi dette fremstår som den mest konkrete måten som gjør at andre (les: staten 

gjennom Norad) konkret kan påvirke organisasjonens strategier. Dette henger igjen 

sammen med det Tvedt omtaler som oppdragerrollen. En rolle som gjør seg særlig 

gjeldende ved rapportering og evaluering, hvor også Marcussen126 peker på at det 

multilaterale organisasjonene er tyngre og mer profesjonelle. 

                                              
125 Tvedt, s 112-113 

126 Marcussen, s 259-261 
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4.5 Organisasjonenes innsats og rolle 

Avslutningsvis om organisasjonens prosess rundt utarbeidelsen av sine landstrategier. 

Det er tydelig at både i Kirkens Nødhjelps og Norsk Folkehjelps tilfelle, skjer de 

fleste avgjørelser i strategiprosessen i dialog mellom landkontor og Oslo-kontor. Det 

er få andre instans som rådføres. Hvordan man forholder seg til nasjonale, 

internasjonale og faglige strategier og dokumenter ofte kan være personavhengig. 

Dette betyr at det ikke er noen klare rutiner i organisasjonene for hvordan man 

forholder seg til eksterne strategier og harmonisering som konsept, og den viktigste 

beslutningsprosessen er intern, i mange tilfeller også personlig. 

Særlig for Norsk Folkehjelp, men også for Kirkens Nødhjelp virker det 

personavhengig i hvor stor grad man innhenter opplysninger og prioriteringer fra 

andre kilder, herunder PRS-dokument. Kun KN nevner inkorporering av PRS-

dokumentene i sin internasjonale handlingsplan. 

Det er grunn til å bemerke at harmoniseringsidealet som er eksplisitt uttrykt som en 

klar føring for norsk bistandspolitikk ikke er sterkere innarbeidet i organisasjonene, 

både på eget og Norads initiativ. Slik det nå fremstår, synes det ikke å være i tråd 

med den satsningen på økt harmonisering som to regjeringer har lagt opp til.  

At dokumentene som rammeverk ikke synes å bli utarbeidet etter en fast mal i 

organisasjonen gjør at harmoniseringsarbeidet ikke er tydelig nok er ivaretatt internt i 

organisasjonene. Dette kombinert med det organisasjonene selv kaller 

personavhengighet, bør kunne erstattes med klare interne retningslinjer knyttet til 

hvordan organisasjonene selv ønsker å oppfylle harmoniseringsprinsippet, og at de 

operasjonaliserer hvordan de vil lage programstrategier med henblikk på 

mottagerlandenes strategidokumenter. 

Faren for at organisasjonene da blir, og selv oppfatter seg som, en utviklingsagent 

som utfører politikk og policyer som andre vedtar, øker med en tilnærming som 

skissert over. Selv om det er forståelig at organisasjonene ikke ser det som sin rolle å 
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kopiere statlige prioriteringer, er det tilsvarende uforståelig at de nå slipper unna med 

en mellomting.  

Referansene fra statlige dokument virker nær som fraser tatt med for syns skyld, 

mens organisasjonene ikke begrunner referansen eller prioriteringen. Heller ikke 

Norad strammer inn strategiprosessene, selv om de til en viss grad kommer med 

effektive påpekninger.  

Da er det også et poeng å trekke frem Odén/Tinnes127 som argumenterer for at 

organisasjonene må flytte makt fra hovedkontor til landkontor. Flere ansatte på 

utekontor vil gjøre organisasjonene bedre i stand til å møte byråkratiet fra 

mottagerlandene og PRS-prosessene i hvert enkelt land. 

I den grad dette er en egnet måte å forebygge endringene i maktstrukturene 

organisasjon/stat kan det også påvirke evnene til å tenke generelt 

(hovedkontor)/spesifikt (landkontor). Det trenger ikke styrke organisasjonens evne til 

å utarbeide overordnede strategier at man fokuserer sterkere på landkontor. 

Organisasjonene preges også av at stadig flere formelle og faglige krav. De er strengt 

tatt mindre frivillige og mer profesjonelle enn noen gang. Driftskravene, krav til 

rapportering, monitorering og evaluering, er selvsagt det samme til alle 

organisasjonene. De blir dermed likere hverandre samtidig som de også har en drift 

som ligner multilaterale organisasjoner. Forholdet til Norad blir også sterkere, noe 

Tvedt altså kritiserer som en oppdrager-relasjon.  

Marcussen128 drøfter hvorvidt NGOene faktisk lever opp til inntrykket av å være 

mindre byråkratiske enn statlige og multilaterale bistandsaktører. I lys av dette kan 

det hevdes at krav om harmonisering vil føre til økt administrering, byråkratisering, 

formalisering og profesjonalisering på en måte som går ut over NGOens antatte og 

tradisjonelle fortrinn. Det kan hevdes at de administrative ressursene deler av 

                                              
127 Odén og Tinnes, s 6 

128 Marcussen, s 259-264 
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harmoniseringsarbeidet krever, ikke finnes i alle organisasjoner, og at det vil påvirke 

organisasjonenes egenart negativt å tilstrebe og etablere disse resurssene og rutinene. 

Denne oppgaven har for det første omhandlet to organisasjoner hvis størrelse tilsier at 

et betydelig administrativt apparat er en vesentlig del av organisasjonen allerede. 

Likevel har ikke harmoniseringsarbeidet vært like fremtredende i de to 

organisasjonenes arbeid. Samtidig vil en vesentlig del av harmoniseringsarbeidet 

kunne knyttes til det søknads- og rapporteringsarbeidet organisasjonene likevel 

utfører. Det å i større grad skulle få organisasjonene til å referere og inkorporerer 

referanser og prioriteringer fra mottagerlandenes PRS-strategier, handler i stor grad 

om hva som internt er kulturen i organisasjonene. Det er i mindre grad et 

ressursspørsmål. Det illustreres langt på vei av det faktum at graden av 

harmoniseringsfokus i de to undersøkte organisasjonene varierer.  

Tvedt129 frykter en standardisering av organisasjonene, at det de leverer og måten de 

leverer det på, blir for likt. Sett i lys av harmoniseringsidealet, kan man hevde begge 

deler: At økt harmonisering kan føre til at organisasjonene blir likere fordi kravene 

som stilles, blir likere fordi man forholder seg til samme PRS-dokument i større grad 

enn ulike egen-vedtatte organisasjonsstrategier.  

Man kan også hevde det stikk motsatte: At organisasjonenes arbeid blir mer ulikt 

fordi nettopp harmoniseringsprosessen bidrar til at organisasjonene lettere kan velge 

tematikk og metodikk andre ikke gjør, fordi arbeidet blir bedre koordinert. Hvis 

organisasjon A retter arbeidet mot foreldreløse barn, kan organisasjon B rette arbeidet 

mot kvinner. Da går man i mindre grad i bena på hverandre enn dersom begge 

organisasjonenes egne strategier vil prioritere arbeid rettet mot foreldreløse barn. Og 

om tematikk A i land Y er ”tatt av noen andre”, kan det være mulig å inngå avtaler i 

land X, dersom tematikk A er viktig for organisasjonen. Denne grove forenklingen 

vil kanskje i de færreste tilfeller føles relevant, fordi det vil kunne være sjeldent at 

virkeligheten tillater en så enkel klassifisering. 

                                              
129 Tvedt, s 90-100 
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Likevel, i forlengelsen av dette: I oppgaven er undervisningsmetoden ”peer 

education” nevnt. Prinsippet bygger på at man lærer best i dialog med likesinnede, og 

metoden begrepet er ofte brukt i seksualundervisning og HIV/AIDS-relaterte 

programmer, fordi unge snakker med unge om prevensjon og seksualliv. Denne 

metodikken beskrives som selve bærebjelken i store deler av det arbeidet Norsk 

Folkehjelp gjør på HIV/AIDS-feltet i Tanzania. Det er også nevnt i den NMSF, mens 

Kirkens Nødhjelp på sin side oppgir ikke å benytte seg av, eller ha vurdert, bruk av 

denne metoden. Gitt målsetningen om økt harmonisering, burde Norads 

”oppdragerfunksjon” i tilfeller som dette også omfatte koordinering av virkemidler 

og metoder, for å bevisstgjøre organisasjonene ytterligere i prosessen rundt 

beslutningene av disse valgene. Dessuten vil slik koordinerende rådgivning på sikt 

fører til en mer effektiv bistand, dersom flere bruker de beste metodene (med 

forbehold om at peer education i dette tilfellet faktisk er det). Mer effektiv bistand er 

uansett det målet som ligger til grunn for nyere tids utvikling av bistandsinnsatsen, 

harmoniseringsarbeidet i sær. 

I harmoniseringsforpliktelsene står koordinering av monitorering og evaluering 

sentralt. Da er det samtidig paradoksalt at analysene av de to organisasjonenes 

prosjekter i Tanzania viser at det er nettopp innen monitorering og evalueringsbiten at 

organisasjonene synes å ha kommet kortest hva harmonisering angår.  
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5. Konklusjon 

Målet med oppgaven har vært å se hvordan to av Norges ledende humanitære 

organisasjoner - Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp - etterlever prinsippet om 

harmonisering, slik det fremgår av Paris-deklarasjonen fra 2005. 

Oppgavens empiri har vært relevante strategidokumenter fra de to organisasjonene, 

norske og tanzanianske myndigheter og fra multilaterale organisasjoner. 

Analysen viser at harmoniseringsprinsippet, slik det er formulert i Paris-

deklarasjonen fra 2005, i liten grad etterleves. 

Som det fremgår av problemstillingen, har oppgaven belyst hvordan prinsippet 

etterleves, hvilke strategireferanser som danner grunnlaget for de norske strategiene 

og i hvilken grad målsetninger, prioriteringer, oppbygning og indikatorer harmonerer. 

Videre har oppgaven belyst hvordan henholdsvis Norad og organisasjonene oppfyller 

sine roller overfor å sikre etterlevelse av harmoniseringsforpliktelsene. 

Begge de to organisasjonene har referert til Tanzanias PRS-dokument, men i det ene 

tilfellet er refereringen mer å se på som å ha nevnt dokumentet, heller enn å ha 

harmonisert egne planer med mottagerlandets rammeverk. 

Sammenlignet med offisielle norske strategier og internasjonale planverk fra FN-

organisasjonene, har de to norske organisasjonene i liten grad basert oppbygningen 

av dokumentene, prioriteringene og operert med et indikatorsett som kan vises til som 

et fullverdig eksempel på harmonisering. 

Når det kommer til de norske dokumentenes planverk for monitorering og evaluering, 

er det i enda mindre grad en slik harmonisering Paris-deklarasjonen legger opp til. 

Dette til tross for at nettopp det innen disse to delene av bistandsprosessen er presisert 

eksplisitt behov for harmonisering i forpliktelsene fra 2005. 
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Det er norsk politikk, støttet i Stortinget og uttalt fra to regjeringer, at Norge skal 

bidra til økt bistandsharmonisering og basere bistandsinnsatsen på mottagerlandenes 

strategier. Begrunnelsen for dette er ikke til å misforstå. Det pekes på ulempene for 

mottagerlandene når donorene ikke forankrer bistanden i nasjonale planer, eller har 

egne rapporterings- og evalueringsordninger. Da er det rart at det nettopp er det siste 

hvor norsk praksis henger igjen. 

Derfor er det oppsiktsvekkende at ikke de norske frivillige organisasjonene, som en 

helt vesentlig del av det norske bistandsapparatet, ikke synes å ha en mer bevisst 

holdning til hvordan man skal utforme sine strategier for i større grad å etterleve de 

norske harmoniseringsforpliktelsene. Det er registrert en stor forskjell i hvordan 

statlige og ikke-statlige aktører følger opp harmoniseringsforpliktelsene.  

Mottagerlandenes strategier er på den andre siden så altomfattende at de vanskelig 

kan sies å inneholde klare prioriteringer som flytter makt. 

Den strukturelle makten er sentrert rundt PRS-prosessen som kritiseres for å kun 

involvere få og sterke aktører, hovedsakelig stater og multilaterale organisasjoner. 

Den normsettende, ideologiske makten tillegger i utgangspunktet selve PRS-

dokumentene som institutt, men utformingene av disse kan altså vanskelig sies å i 

prioriteringer være sterke nok og som ordning være forpliktende nok til at den 

utfordrer, for eksempel uavhengige organisasjoners idémakt. 

Den sterkeste økonomiske makten er donorlandene i besittelse av. Landene prioriterer 

bevilgninger til både mottagerland direkte gjennom stat-til-stat-bistand, og indirekte 

via NGOene. 

Dermed er det som kan sies å true organisasjonenes i utgangspunktet uavhengige 

idémakt, ikke PRS-instituttet og harmoniseringsbegrepet i seg selv, men 

kombinasjonen av den strukturelle og økonomiske makten donorlandene er i 

besittelse av, i den grad dette til slutt blir styrende for organisasjonene. 
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Så langt denne oppgaven kan dokumentere er det derimot lite ved organisasjonenes 

oppfølging av harmoniseringsarbeidet som tilsier at deres uavhengighet er truet som 

følge av donorlandenes forpliktelser i Paris-deklarasjonen.  

I dag bruker Norad til en viss grad sin evaluerings- og rapporteringsfunksjon til å 

utøve en slags ideologisk makt overfor organisasjonene for å påse at de i større grad 

harmoniserer bistandsinnsatsen og baserer innsatsen på mottagerlandenes PRS-

dokument, men det etterlyses en praksis fra Norad som i større grad gjenspeiler den 

styrke norske myndigheter har sagt at harmoniseringsarbeidet har. 

Denne oppgaven har kun tatt for seg strategidokumentene til Kirkens Nødhjelp og 

Norsk Folkehjelp knyttet til organisasjonenes arbeid rettet mot HIV/AIDS-prosjekt i 

Tanzania. Oppgaven kan ikke si noe om den faktiske koordineringen i felt som også 

er en viktig faktor for om bistandsinnsatsen blir mer effektiv tross mange ulike 

aktører. 

Oppgaven viser også at Tanzanias lange tradisjon som hovedsamarbeidsland, stabile 

regime og aktive holdning til internasjonale initiativ, gir grunn til å tro at Tanzania 

ikke er et gjennomsnittsland hva harmoniseringsstatus angår.  

Hovedkonklusjonen er likevel at dersom man ser kritisk på organisasjonenes rolle og 

innsats synes resultatet av deres bevissthet rundt harmoniseringsarbeidet å være for 

lite prinsipielt og overordnet. Beslutningsprosessene i organisasjonene synes i for stor 

grad å være interne og personavhengige. 

Det virker opplagt at organisasjonene har et behov for å få etablert klare interne 

rutiner, hvor tiltak for økt harmonisering – i tråd med gjellende norsk politikk – 

institusjonaliseres i vesentlig større grad enn i dag. Dersom det er foredelaktig for 

organisasjonene at Norad tar initiativet til og/eller tilrettelegger for dette, så bør 

direktoratet se på dét som sin oppgave.   

Harmonisering som sådan, er det bra? Harmonisering må kunne sies å være et gode 

når koordinert bistandsinnsats fører til mer effektiv hjelp og at riktig mengde og type 
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innsats fordeles til ulike målgrupper basert på ulike tilbyderes forskjellige 

kompetanse. 

Harmonisering er ikke bra hvis det i praksis fremstår mer som et byråkratisk skinn-

tiltak som bare fornyer måten å forfatte plandokumenter på. Harmonisering fungerer 

heller ikke til det bedre i situasjoner hvor man ikke tar inn over seg mottagers behov 

og/eller mottager ikke tydelig prioriterer eller definerer sine behov. Dersom 

harmoniseringsarbeidet gjør at mangfoldet forvitrer, og at makten i for stor grad på 

legges mottagerlandenes premisser, er harmoniseringen heller ikke bra.  

Samtidig er det en nødvendig konsekvens at noe av maktforholdet flyttes, så lenge 

målet med PRS-dokumentene må være at de er tydelig prioriterte og organisasjoner 

og donorer må rette seg etter dette.  

Dersom harmoniseringsarbeidet, som allerede er vedtatt norsk politikk, blir styrket, 

vil dette kunne føre til mer sammenfallende, konkretiserte og prioriterte 

bistandsmålsetninger det er enklere å nå og å enes om. Det vil også kunne føre til 

bedre rutiner knyttet til monitorering og evaluering. Harmoniseringsarbeidet vil også 

kunne ansvarliggjøre mottagerlandene i større grad, dersom det rendyrkes. 

Deler av kritikken i denne oppgaven handler om at dagens PRS-dokumenter synes å 

være en oppramsing av ”alle tenkelige gode tiltak” snarere enn en reell prioritering av 

bistandsmål. Et plausibelt spørsmål er likevel hvorvidt mottagerlandene ville lagt mer 

arbeid i utviklingen av strategiene dersom man visste eller det var kultur for at 

organisasjonene fulgte opp strategiene. 

*** 

Med bakgrunn i dette konkluderes det med:  
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Hva strategisk samarbeid ikke synes å være 

Basert på empirien i kapittel tre og analysen i kapittel fire: 

Strategisk samarbeid synes, for organisasjonenes del, ikke å være: 

- En forpliktelse til å utforme egne strategier basert på mottagerlandenes 

nasjonale retningslinjer. 

- Behov for konkret å vinkle målsetninger, indikatorer og begrunnelse slik 

mottagerland har gjort i sine strategier. 

- Et krav om å ha rutiner for monitorering, evaluering og budsjett som 

harmonerer. 

Hva strategisk samarbeid kan være 

Basert på empirien i kapittel tre og analysen i kapittel fire: 

Strategisk samarbeid synes, for organisasjonenes del, å kunne være: 

- Sammenfallende referanser og formulerte mål for bistandsinnsats. 

- En måte å vise til, mer enn (også) å gjøre til sitt eget, hva man vil oppnå med 

bistandsprosjektene. 

- En måte å ansvarliggjøre mottagerlandene på. 

*** 

Etter denne punktvise oppsummeringen er det relevant å spørre seg: Hvor langt har 

man da egentlig kommet i perioden fra Paris-deklarasjonen ble vedtatt og frem til i 

dag? 

”If this is it” er det helt tydelig at harmoniseringskonseptet ikke er utnyttet til fulle, og 

at resultat av harmoniseringsarbeidet burde vært vesentlig synligere i de utarbeidede 
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strategiene. Den faglige kulturen for å ta hensyn til mottagerlandene burde vært mer 

utbredt både hos donorer, men hos NGOer i særskilt grad. Mottagerlandene burde på 

sin side ha utarbeidet PRS-dokumenter av mer konkret og prioritert kvalitet. 

Når man husker på at den norske modellen er kritisert for å bestå av mange 

organisasjoner i en svært tett dialog med staten, burde Norge være et land hvor 

harmoniseringsarbeidet var foredelaktig, etterspurt og ukomplisert å implementere. 

Dét synes derimot ikke å være tilfelle. 

Det er samtidig et vesentlig poeng at alle dokumentene som er omtalt i oppgaven – 

både fra de ulike organisasjonene og ulike myndighetene – er å anse som 

”førstegenerasjons” strategidokumenter etter forpliktelsene fra Paris i 2005. Det er 

grunn til å forvente en betydelig større grad av harmonisering når de gjeldende 

strategiene skal fornyes.  

Det må skje ved at de neste PRS-dokumentene er mer prioriterte enn dagens. 

Organisasjonene må institusjonalisere i retningslinjer og jobbe frem en internkultur 

hvor harmonisering blir en vesentlig del av måten å jobbe på når man utarbeider 

strategier, og alle aktører har et ansvar for å finne harmoniserende rutiner for 

monitorering, evaluering og budsjettering. 

I dag gjenstår fortsatt et stort stykke arbeid før man er der. 
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