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Seeing how hegemony is established and contested within the water network makes clear both the day-to-day 
achievement of, and the fragility of, hegemony. (…) At the heart of this struggle lies a battle to define the relationships 

through which we may access a most basic resource such as water (Loftus & Lumsden 2008:123). 
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1. Introduksjon: 

Et strategiskifte – innen nyliberale vanntjenester 

Jeg befinner meg på tilhørerbenken under World Water Forum i Mexico City, mars 20061. 

Motstandere så vel som tilhengere av dette forumet som avholdes hvert fjerde år, enes om at dette 

utvilsomt er den mest betydningsfulle konferansen for debatt om vanntjenester – og 

strategiutvikling på området. De foregående forumene var preget av at Verdensbanken og private 

selskaper rådet grunnen og plasserte privatisering av urbane vanntjenester øverst på agendaen 

(Barlow & Clarke 2002, Bond & Dugard 2008a, Bakker 2007). Motstandere og forkjempere har alle 

regnet dette som den viktigste strategien for å reformere urbane vanntjenester – i de omlag siste 15 

årene (Bakker 2007, World Bank 2004a). Dette har framprovosert kraftige protester og Forumet 

blir betraktet som selve symbolet på og den fremste eksponenten for, denne strategien (Bond 2004, 

Bond & Dugard 2008a). Så var også tilfellet denne gangen – med 20.000 demonstranter som hadde 

samlet seg i byens gater for å uttrykke sin vrede mot privatisering2. Til lyden av protestrop rasende i 

bakgrunnen, entret Verdensbankens direktør for vann og energi, Jamal Saghir, podiet inne på 

forumet og bak barrikadene. Han kunngjorde at pendelen har svingt tilbake til offentlig sektor igjen 

– slik at konflikten og stridsøksen kunne begraves. Den nye strategien skulle nemlig satse på 

reformendringer innen offentlig sektor, slik motstanderne så lenge hadde skreket etter (World Bank 

2006b). Den nye tonen var gjennomgående under hele konferansen. Det var akseptert, selv fra 

private aktører, at privatisering simpelthen ikke lenger var gjennomførbart – i de fleste tilfeller. 

Utallige protester og manglende inntjening i svært fattige land, hadde nemlig drevet mange urbane 

privatiseringsprosjekt over ende. For stor politisk og økonomisk risiko, gjorde at flernasjonale 

selskap hadde valgt å trekke seg ut – og satse minimalt på nye investeringer og prosjekter (Robbins 

2003, World Bank 2004b). Statlige myndigheter nølte også med å privatisere, siden dette er svært 

kontroversielt (Smith 2006). Det var rett og slett tørke i gjennomføringen av privatiserings-

prosjekter, og blikket er blitt vendt mot offentlig sektor.  

Vel hjemme, bestemte jeg meg for å finlese Verdensbankens nye strategier for urbane 

vanntjenester. Det klargjorde at strategien fortsatt var nyliberal, men reformtypen var annerledes: 

‖Corporatisation‖ innenfor offentlig sektor, med kommersialisering av vanntjenestene. Dette hadde for 

øvrig vært Verdensbankens og mange fattige lands ‖nødløsning‖ helt fra de første problemene med 

                                                           
1 Denne første delen i introduksjonen som omhandler World Water Forum i Mexico bygger på en tidligere oppgave 
jeg har skrevet i det politiske geografi emnet sgo4401 – se Magdahl (2008).  
2 Nedlastet mars 2011: http://redpepper.blogs.com/news/2006/03/20000_march_for.html, 
Nedlastet mars 2011:http://www.blueplanetproject.net/Movement/documents/Taking_Back_the_World_ 
Water_Forum.pdf 

http://redpepper.blogs.com/news/2006/03/20000_march_for.html
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privatisering meldte seg. Derfor har reformframstøtene allerede rukket å bli mange (World Bank 

2004a 2004b, 2006a). 

I denne oppgaven blir betegnelsen ‖selskapisering‖ benyttet i stedet for det engelske 

begrepet ‖Corporatisation‖. Dette innebærer utskilling av vanntjenesten i et eget selskap. Andre 

framtredende trekk er en innføring av kommersielle/forretningsmessige styringsprinsipper, og full 

kostnadsinndekning av tjenesteutgifter i form av brukerbetaling (utdypet i kap. 2.0 og 4.0) (Smith 

2004, Bakker 2007). 

Selskapisering er i denne studien, som hos Smith (2004:376, kursiv i original), ‖(…) 

examined as processes, rather than as a single event‖. Selskapisering er i likhet med andre ny-

liberale reformer politiske konstruksjoner og kontingente prosesser, som ikke er gitt på forhånd. 

Det påkrever empiriske undersøkelser av reell nyliberal praksis på bestemte steder, i form av 

konkrete casestudier (Castree 2005, 2008b). Selskapisering vil dermed bli forstått og analysert 

som en kontinuerlig, dialektisk og evolusjonær, politisk prosess (Heynen & Swyngedouw 2004, 

Swyngedouw 2006c). Castree (2008a) hevder at nyliberale reformer er gjenstand for tids- og 

stedbestemte politiske motsetninger, som frambringer dynamikk og utvikling over tid. Larner 

(2000:20) vektlegger at: ―Only by theorising neo-liberalism as a multi-vocal and contradictory 

phenomenon can we make visible the contestations and struggles‖ (…).  

Hovedformålet med denne oppgaven vil være å gjøre en fornyet analyse av selskapiserings-

reform, og dermed nyliberale vanntjenester – ved å revidere eksisterende teori. Da vil spørsmål 

om statsmakt og motmakt stå helt sentralt, slik det framgår av oppgavens tittel (mer om dette 

under). 

Caset som studeres her er selskapiseringsprosessen av vanntjenesten i Sør-Afrikas 

hovedstad Johannesburg, og særlig innføringen av det lokale statlige strategiprogrammet 

‖Operation Gcin‘amanzi‖. Dette er en strategisk plan som blant annet skal gjøre det mulig å drive 

inn betaling fra husholdningene i byens fattige bydeler. I tillegg begrenses deres bruk av vann 

gjennom ‖konserverende sparingstiltak‖ (CoJ 2003, 2009). Dette har utløst sosial motstand og 

konflikt, slik at diskusjonene om planen er blitt svært politiserte. Selve valget av case, så vel som 

avgrensningen av det, er nærmere redegjort for senere (se kap. 3.0 og 4.0). 

 

1.1 Begrunnelse for problemstillingene 

En litteraturgjennomgang av eksisterende kritisk teori om nyliberale vanntjenester generelt og av 

selskapisering mer spesifikt, viser et politisk underskudd. Det er en mangelfull analyse av nyliberale 

reformer og særlig selskapisering, som politisk prosess. Hovedsakelig underdriver litteraturen den 
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lokale kontekstuelle politikken – knyttet til byers nyliberale statsmakt, og motmakt. Dette er med å 

forklare bakgrunnen for, og aktualisere oppgavens to problemstillinger. Ambisjonen er her å føre 

denne formen for politikk bedre inn i analysen og teoretiseringen av selskapiseringsprosessen, og 

dermed av nyliberale vanntjenester. Problemstillingene er: 

 

I. Hvordan blir selskapiseringsprosessen med ‖Operation Gcin‘amanzi‖ gjennomført, 

og hvorfor? 

 

II. Hvordan og hvorfor har samspillet mellom staten og motstanden innen sivilsamfunnet 

påvirket strategiene deres over tid, og hvilken betydning har dette fått for ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖? 

 

(I) Statsmakt 

De to kritiske teoretiske perspektivene som foreligger på nyliberale urbane vanntjenester, er kun 

opptatt av privatisering. De fanger sånn sett ikke opp den utviklingen som har foregått innen den 

internasjonale nyliberale vannpolitikken, henimot selskapisering (Castro et al. 2002, Castro 2004, 

2006, 2007b, 2008, Swyngedouw 2006a). Dette nødvendiggjør en teoretisk omarbeiding, som 

skaper en forståelse av selskapisering – noe som fører oss til de kritiske teoretiske bidragene om 

denne organisasjonsmodellen. Problemet her er, slik som i litteraturen om nyliberale urbane 

vanntjenester mer generelt, at det er lite analyse av den betydningen statsmakt har for 

selskapiseringsprosessen (Smith 2004, Macdonald & Ruiters 2005, 2006).  

I så måte er det formålstjenlig å knytte an til en såkalt strategisk relasjonell metodologi innen 

nygramsciansk statsteori. Derfor blir byers statlige3 styring i denne oppgaven forstått som et system 

som privilegerer enkelte sosiale krefter, interesser og koalisjoner – framfor andre. De får dermed 

kontroll over og/eller tilgang til statsmakt, gjennom byers spesifikke styringspraksis. Dermed 

analyseres også hvordan statsmakten blir forsøkt utøvet og konsolidert – gjennom styring som 

skal forhindre konflikt (Jessop 1997, 2008, Goodwin & MacLeod 1999, McGuirk 2004). Ekers & 

Loftus (2008) påpeker at dette kan skje i form av styring, kontroll og påvirkning av fattige 

husholdningers daglige praksis i forhold til bruken av vanntjenesten. Nygramsciansk statsteori kan 

således bidra til å stille to analytiske spørsmål, som blir anvendt til å formulere og begrunne 

oppgavens første problemstilling: 

                                                           
3 I denne oppgaven er staten og ‖lokalstaten‖ brukt i vid betydning – også om lokale politiske myndigheter på 
bynivå. Det gjelder enten disse er direkte statlige, eller om de har større eller mindre grad av selvstyre. Dette følger 
den brede definisjonen av staten i nygramsciansk urban og lokal statsteori (se Jessop 1997, Goodwin & MacLeod 
1999, Keil & Kipfer 2002). 
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- Hvordan blir statlige strategier og program forsøkt realisert, gjennom politisk dominans 

og statsmakt? Mer konkret er det nødvendig å studere de spesifikke teknikkene og 

virkemidlene (‖teknologier‖) staten benytter, for å disiplinere folks handlinger (Jessop 

2007, 2008).  

- Men det er også nødvendig å spørre hvorfor denne statsmakten blir utøvet gjennom 

selskapisering? Det trengs en analyse av den bakenforliggende konteksten: Hvilke 

interesser og sosiale relasjoner er denne prosessen ment å prioritere? Her er det behov 

for å studere påvirkningskraften til ulike strategier, strukturer, aktører og diskurser – 

som agerer gjennom byers statlige styring (Jessop 1997, 2008, McGuirk 2004). 

  

Begge disse (hvordan og hvorfor) spørsmålene er altså knyttet til statsmakt, som er understudert og 

lite teoretisert i den overnevnte litteraturen om selskapisering (Smith 2004, Macdonald & Ruiters 

2005, 2006). En mer kompleks og fullstendig analyse av den statlige kontekstuelle politikken kan gi 

økt teoretisk forklaringskraft (se Goodwin & Painter 1997, Jessop 2002a). Derfor kan dette bidra til 

å videreutvikle den eksisterende teorien om nyliberale vanntjenester og særlig selskapisering. Ekers 

& Loftus (2008) etterspør dessuten konkrete empiriske studier, som anlegger en slik analysemåte. 

Dette vil nettopp kunne styrke den teoretiske forståelsen, som søker å forklare politikken og 

makten ved styringen av urbane vanntjenester.  

 

(II) Statsmakt og motmakt 

Selv med større vekt på selskapisering som en lokal kontekstuell politisk prosess, er det en fare for at 

analysen blir for strukturtung. Det er ikke tilstrekkelig å betone politikken som leder til 

gjennomføring av nyliberale statlige styringsprogram og anvendelse av statsmakt. For det er samtidig 

viktig ikke å neglisjere den motstanden som oppstår som følge av slik nyliberal styring. Denne 

kritikken rammer den omtalte teoretiseringen av selskapisering og nyliberale vanntjenester, men 

også studier innenfor en nygramsciansk tilnærming (Goodwin & MacLeod 1999, Keil & Kipfer 

2002, McGuirk 2004, Smith 2004, Macdonald & Ruiters 2005, 2006). Isteden vil det altså være mer 

fruktbart å se nærmere på relasjonene og samspillet mellom både statens styringsstrategi og aktørers 

motstandsstrategi, som skaper politisk dynamikk (Hay 1994, Keil & Kipfer 2002, Jessop 2005, 2008, 

Millstein 2008). Sagt på en enklere måte, retter dette blikket mot hvordan og hvorfor de to sidene 

bidrar til å påvirke hverandres strategi over tid – jamfør oppgavens andre problemstilling (se over). 

På den ene side kan møtet med motstand være med på å endre den lokale statlige styringen innenfor 

selskapiseringsprosessen. Hensikten her i oppgaven er å tilføre en mindre statisk og mer dynamisk 
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lokal kontekstuell forståelse av statlig styring og selskapisering, som en prosess over tid (Jessop 

2005, 2008, Castree 2008b, Leitner et al. 2008, Millstein 2008). På den annen side nødvendiggjør 

dette analyser der også aktørers valg av motstandsstrategi- og taktikk, i relasjon til statlig styring, sees 

over tid (se Mohan & Stokke 2000, Oldfield & Stokke 2004). Denne analysen kan igjen utfordre og 

nyansere noen normative teoretiske oppfatninger i strategidebatten om sosiale bevegelsers strategi 

overfor nyliberale vanntjenester. Spesielt dreier den debatten seg om en rettighetsbasert strategi og 

tilnærming (Bakker 2007, Bond & Dugard 2008a, Bond 2010).  

 

1.2 Gangen i oppgaven 

I kapittel to presenteres det analytiske rammeverket som påbegynner en fornyet kritisk teoretisering av 

nyliberale vanntjenester, med særlig vekt på selskapisering. Denne teoretiske diskusjonen vil blant 

annet forholde seg til kritisk realistisk vitenskapsteori, og dens grunnleggende dialektiske 

antakelser. Dette er gjenspeilet i måten kapittelet er lagt opp – som en drøfting fra abstrakte 

teoretiske påstander, til en bedre analytisk inkludering av den konkrete lokale politikken. Samtidig 

er dette en bevegelse fra strukturelle teoretiske forståelsesmåter, til å teoretisere ulike rom for 

aktøren.  

Kapittel tre klargjør oppgavens metodologi. Med utgangspunkt i den foregående teoretiske 

drøftingen, vil noen metodologiske implikasjoner blir trukket ut. Dette gir retningslinjer, som 

både oppgavens formulering av problemstillinger og analytiske framgangsmåte bygger på. En 

strategisk relasjonell metodologi vil stå sentralt for å kunne revidere og utvide det analytiske 

blikket. Til sammen vil kapitlene to og tre dermed ugjøre et metodologisk og teoretisk ramme-

verk, som kan informere den påfølgende casestudien av selskapiseringsprosessen. Casestudien 

blir også mer aktualisert og avgrenset i dette kapittelet. Brorparten av kapittelet er imidlertid viet 

oppgavens kvalitative metodebruk og dataenes kvalitet.  

Kapittel fire er en analyse av den første problemstillingen i oppgaven – hvor gjennom-

føringen av selskapiseringsprosessen med ‖Operation Gcin‘amanzi, blir utforsket. Det bringer 

oss til den kontekstuelle konstruksjonen av statsmakt og styring på bynivå i Johannesburg. Her 

gjøres bruk av en nygramsciansk analyse, som ser på urbane statlige hegemoniske prosjekt og 

styringsprogram. Søkelyset blir også rettet mot anvendelsen av ulike maktteknikker innenfor 

‖Operation Gcin‘amanzi, analysert ved hjelp av et foucaultiansk perspektiv. 

Kapittel fem analyserer den andre problemstillingen i oppgaven: Kampen om ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖. Dette er en fortsettelse fra kapitlet foran. ‖Operation Gcin‘amanzi‖ blir studert 

som en konfliktfylt politisk prosess, som følge av motstand (fra omlag 2003 til 2010). I dette 
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kapitlet tas særlig motstanden fra den sosiale bevegelsen ‖Coalition Against Water Privatisation‖ 

(CAWP) nærmere i øyesyn. Kapitlet konsentrerer seg hovedsakelig om hvordan denne 

organisasjonen forstår og handler ut ifra det kontekstuelle forholdet til staten.  

Kapittel seks er oppgavens konklusjon. Den vender tilbake til problemstillingene, og 

sammenfatter funnene. Her tydeliggjøres også oppgavens bidrag til eksisterende teori og analytisk 

forståelse. 
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2. Analytisk rammeverk: 

En fornyet teoretisering av nyliberaliserte vanntjenester  

– med vekt på selskapisering 

 

Ettersom det analytiske rammeverket og teorikapittelet akkurat ble presentert i oppgavens 

hovedinnledning, er det ikke grunn til å komme nærmere inn på dette her. I begynnelsen av 

kapittelets ulike hoveddeler vil det imidlertid være en fyllestgjørende introduksjon, noe som kan 

bidra til å tydeliggjøre sammenhengen i kapittelet. 

For å kunne kritisere og fornye eksisterende teori om nyliberale vanntjenester, med vekt 

på selskapisering, vil også relevant teori fra andre temafelt bli trukket på. Drøftingen av ulike 

teorier senere i teorikapittelet anvender dessuten kritisk realisme. Derfor starter kapittelet med å 

presentere et slik perspektiv, og plasserer det i forhold til andre vitenskapsteoretiske posisjoner. 

 

2.1 Vitenskapsteoretisk posisjonering 

Kritisk realisme opererer med en inndeling av virkeligheten i tre ulike nivå. Først det empiriske 

nivået: våre observasjoner, opplevelser og erfaringer. Deretter, har vi det faktiske nivå med de 

eksisterende fenomenene og begivenheter. De fins uavhengig av om de blir erfart eller ei. Sist, 

men ikke minst, tilfører kritisk realisme det virkelige nivået. Det består av mekanismer og strukturer 

som ikke er direkte observerbare. Dette innebærer en virkelighetsoppfattning som går dypere – til 

det ikke-observerbare. Et annet aspekt ved dette er at hendelser og begivenheter ikke skjer 

tilfeldig, men blir generert av bakenforliggende strukturer, som kan ha kausal påvirkning. Den 

måten strukturer virker på og kan produsere hendelser, betegnes som mekanismer (Sayer 2000, 

Sayer 2004a, Buch-Hansen & Nilsen 2007). De kan (men trenger ikke nødvendigvis) bli aktivert 

og føre til reelle begivenheter på det faktiske nivå. Med andre ord er de kontingente og ikke 

determinerte. Dette avhenger av den tids- og stedsbestemte konteksten. Sånn sett er det en 

uforutsigbarhet, ettersom det alltid vil være en rekke aktive mekanismer på det virkelige nivået 

som kan blokkere, utløse eller modifisere hverandres resultater (Sayer 2000, Buch-Hansen & 

Nilsen 2007). Utfallet er et resultat av en sammensatt og kompleks påvirkning fra forskjellige 

mekanismer (Danermark et al. 2002). 

Kritisk realisme skiller mellom væren og viten. Kritiske realister er nemlig epistemologiske 

relativister, i den forstand at viten er sosialt konstruert og feilbarlig. Diskurser om viten vil være 

tidsbestemt og et resultat av ulike sosiale kontekster. Det ‖sanne‖ og diskursive oppfatninger om 
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viten kan av den grunn variere. Men kritiske realister er også ontologiske realister, ved at 

virkeligheten kan eksistere uavhengig av menneskers viten om den. På den ene side, motsetter 

den seg empirisk realisme som er nært beslektet med positivismen. Denne posisjonen hevder at det 

som ikke kan observeres og iakttas heller ikke finnes. Den reduserer virkeligheten (ontologi) til 

kunnskapen eller viten om den (epistemologi). Oppmerksomheten blir viet til empiriske 

regelmessigheter, for å kunne formulere lovmessigheter mellom begivenhetene a og b. Dette strider 

for øvrig med det kritisk realistiske premisset om et åpent sosialt system.  

På den annen side, synes kritiske realister at postmodernismen går for langt i sin relativisme, 

og henfaller til erkjennelsesmessig idealisme. Det er mulig å oppnå kunnskap om den ytre 

materielle virkeligheten som eksisterer uavhengig av menneskers forestillinger, kunnskap og 

diskurser om den. Virkeligheten er ikke tvers igjennom sosiale konstruksjoner. Eksempelvis kan 

strukturer være virkelige, ha en ytre og objektiv påvirkning på aktørers handling (Porpora 1989, 

Sayer 1992, 2000, Buch-Hansen & Nilsen 2007). 

 Kritisk realisme posisjonerer seg mellom de to ytterpunktene. Empiriske observasjoner er 

ikke objektive, men teoriladete og informerte. Men dermed er det ikke sagt at det er en fullstendig 

relativisme, slik at det er umulig å kritisere ulike teorier. Teoretiske forståelser og antagelser må 

vurderes ut ifra den ontologiske virkeligheten. Da kan det ende med at en må forandre, korrigere 

og kritisere eksisterende viten, så vel som teori (Sayer 2000, Buch-Hansen & Nilsen 2007). 

I så henseende vil den videre teoretiske drøftingen blant annet påbegynne en korrigering 

og videreutvikling av den kritiske teoretiseringen om nyliberale vanntjenester, og av selskapisering 

mer konkret. Da skal kritisk realisme tjene som et referansepunkt med vitenskapsteoretiske 

retningslinjer som kan begrunne og underbygge teoretiske valg. I følge Sayer (2004a) kan ikke 

kritisk realisme avgjøre om teoretiske standpunkt er riktige og uriktige. Derimot kan den være 

retningsgivende, slik at den teoretiske analysen rotfestes i ontologiske og epistemologiske 

argumenter – som styrer klar av fallgruvene til positivismen og idealismen. I tillegg vil den 

teoretiske diskusjonen her komme nærmere inn på – og forholde seg til – sentrale dialektiske 

forståelser innenfor kritisk realisme. Det gjelder samspillet mellom: Struktur og aktør, materiell 

struktur og diskurs, abstrakt teori og konkrete abstraherende studier (les Porpora 1989, Archer 

1998a, Sayer 2000, Castree 2002, Jessop 2005). Den kritisk realistiske metodologien er en prosess der 

forskeren beveger seg mellom teori og empiriske undersøkelser. Dette er viktig for å kunne bygge 

ny teori eller omgjøre eksisterende teorier (Sayer 1992, 2000). Dermed er argumentene som 

framføres i dette teorikapittelet et resultat av en kritisk beskjeftigelse med sentrale teorier – i 

vekselvirkning med empiriske funn i mitt case. I teorikapittelet ligger dette implisitt i valget av 

supplerende teori og analytiske perspektiv så vel som teoretisk argumentasjon og kritikk, noe som 
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skal danne en ramme for analysen. Derfor tydeliggjøres forholdet mellom teori og empiri 

ytterligere i analysekapitelene og oppgavens konklusjon. Dette skal gjøre case-studien både 

teoretisk informert og informerende (for mer om denne metodologien – se kap. 3.0). 

 

2.2 Perspektiver på nyliberalisme 

Først gjennomgås de eksisterende teoretiske perspektivene på nyliberale vanntjenester. Etter 

presentasjonen av disse følger kritikk av en innsnevret forståelse og teoretisering av ‖ny-

liberalisme‖-begrepet. Det berettiger en analytisk videreutvikling og begrepsavklaring, der 

teoretisering av en nyliberal selskapiseringsreform av vanntjenester blir innarbeidet. 

En nyliberal tekno-økonomisk posisjon 

Castro (2004, 2006, 2007a) beskriver det han mener er ‖nyliberal hovedstrøms (‖mainstream‖) 

policy‖ innen vanntjenester. For tilhengere av ‖nyliberal hovedstrøms vannpolicy‖ er statlige 

tjenester ineffektive og vannet underpriset, noe som resulterer i dårlig tilgang og kvalitet. Dette 

blir ytterligere forsterket ved byvekst i fattige land, og mangel på investeringer i tjenestene. 

Prominente representanter for denne synsmåten er Briscoe (1996, 1997) og Verdensbanken 

(1993). De begrenser seg til tekniske og nyliberale forklaringsmåter, så vel som løsningsforslag. 

Disse kretser om teknisk og administrativ design av reformer – knyttet til det institusjonelle, 

finansielle og styringsmåten (Castro 2007b). Dublindeklarasjonen i 1992 var en internasjonal 

befesting av prinsippet om vann som et økonomisk gode (les ICWE 1992). Vann skal styres som 

et økonomisk gode, med eksklusjon av dem som ikke kan betale. Resultatet er økte priser og 

kostnadsinndekking. Dette skal gi mer effektivitet, finansiering av bedre tjenester og etter-

spørselsstyring (‖demand management‖), slik at vannforbruket synker ved høyere prisnivå. Det er 

altså en nyliberal moralsk diskurs, der gjennomføringen har sosiale, økonomiske og miljømessige 

implikasjoner. (Castro 2004, 2006, Macdonald & Ruiters 2006). 

Privatisering, i vid forstand, er blitt aktivt fremmet som den beste strategien. I utlegningen 

av ‖hovedstrøms vannpolicy‖ er Castro (2004, 2006, 2008) primært opptatt av en nyliberalistisk 

modell som har vedvart fra 80-tallet. Innholdet i denne er privatisering, avregulering og 

minimering av statens rolle innen vanntjenester (dette blir nøyere behandlet senere). I følge 

Castro (2006:176) er det gjengse synet at ―Water services should be provided by private operators, 

which are inherently more efficient than public ones (…)‖. 
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Et alternativt sosio-politisk perspektiv 

Castro (2004, 2006, 2007b) formulerte et alternativt perspektiv, som en kritikk av ‖hovedstrøms 

nyliberal vannpolicy‖. Styring (‖governance‖) er ikke et administrativt og teknisk redskap som 

bare kan overlates til ‖vanneksperter‖. Styring av vanntjenster, strategi og implementering er ikke 

noe ‖teknisk‖, ‖objektivt‖ og ‖nøytralt‖ (Castro 2007b, Sangameswaran 2006). Castro kritiserer 

en avpolitisert og teknokratisk holdning. Isteden ser han en høyst politisk prosess med kamp om 

makt, interesser og verdier (Castro 2007b, Mehta 2006). Hovedårsaken til ‖vannkrisen‖ og 

mangelen på vanntjenester er tvert imot av sosioøkonomisk og politisk karakter (Castro 2006, 

Castro 2007a, Mehta 2006). En må ikke overse strukturelle ulikheter i makt, som innvirker på 

styringen av sektoren – og fordelingen av vann. Universialisering av vanntilgang eller oppnåelsen 

av tusenårsmålet for vann,vil på ingen måter være innen rekkevidde – uten å gripe tak i systemiske 

forhold. Det er strukturelle sosiale og politiske ulikheter knyttet til økonomi, klasse, kjønn, etnisitet, 

alder o.l., som avskjærer store deler av befolkningen fra regelmessig vanntilgang – særlig i fattige 

land (Castro 2007a). Nyliberalistisk policy reproduserer eller forsterker de eksisterende ulikhetene. 

Nyliberalismen medvirker til å undergrave (og utradere) sosiale og politiske ‖citizenship‖-

rettigheter til vann (Castro 2004, 2006, 2007a). 

Dermed melder behovet seg for en nærmere omtale av ‖citizenship‖-rettigheter. T.H. 

Marshall agiterte i 1950 for sosiale rettigheter. Medborgerne har kollektive forpliktelser overfor 

hverandres velferd, formidlet gjennom statlig tjenesteyting. Uavhengig av sosial ulikhet og ståsted 

skulle disse rettighetene sikre behandling som likeverdige medlemmer av samfunnet (Dean 2001, 

Heather 1999). I følge Castro (2004) skal dette utgjøre et perspektiv på vanntjenester som et 

offentlig fellesgode og en universell rett. Politiske rettigheter inkluderer retten til å delta i styringen 

og utøvelsen av politisk makt. Innenfor vanntjenester handler disse rettighetene om muligheten til å 

delta i beslutninger relatert til prinsipper, verdier og institusjoner. De kan bestemme hvordan vann 

skal styres – av hvem og for hvem (Castro 2004, 2007b).  

Nyliberale prinsipp behandler og definerer vann som et økonomisk og privat gode – noe 

som reverserer sosiale rettigheter. Ideen om universalisme, med rett til vanntilgang uavhengig av 

betalingsmulighet blir avløst av individualistiske markedsverdier. I disse prinsippene er det lite åpning 

for meningsfull politisk deltagelse fra borgerne. Castro trakter etter meningsfull substansiell 

demokratisk deltagelse, og avviser en teknokratisk styringsmåte (Castro 2004, 2006, 2007b).  

Når det er sagt, er redegjørelsen ovenfor overfladisk og skisserer kun grove trekk ved de to 

perspektivene. En rekke spørsmål er forbigått, og vil bli tatt opp i det følgende. Det gjelder bl.a. 

en monolittisk og lite oppdatert analyse av nyliberale vanntjenester. I tillegg behandles teori om 

statsmakt, lokal romlig politisk ulikhet, aktivt ‖citizenship‖ med politiske rom for 
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deltagelse/motstand. Først, mangler imidlertid en mer politisk geografisk teoretisk forståelse av 

maktrelasjoner – med analyse av geografiske nivå, tid og rom. Det tar oss til urban politisk 

økologi (UPØ), et perspektiv som også har stått svært sentralt innenfor samfunnsgeografiske 

studier av politikken knyttet til drikkevannstjenester (Se Kaika 2004, Swyngedouw 2004, 2006a, 

Loftus 2007). 

Urban politisk økologi – hovedtrekk 

Først tegnes noen av hovedtrekkene i UPØ (Loftus 2007, Heynen & Swyngedouw 2004). UPØ 

betoner samspillet mellom fysisk natur og sosiale forhold, som i sin tur setter sitt preg på urbane 

områder. Perspektivet løfter fram at måten naturressursene er fordelt i byer, har tett sammenheng 

med sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske faktorer. En kjerneantagelse er nemlig at dette ikke 

er politisk nøytrale spørsmål, men at de snarere er kjennetegnet av motsetninger. Det gir seg utslag i 

forbedring av sosiale forhold og naturforhold enkelte steder, samtidig som andre steder erfarer 

forverring og lidelse. Utfallet er altså forskjellig for ulike sosiale grupper og ulike geografiske steder 

(Heynen & Swyngedouw 2004). Sosiale maktrelasjoner er avgjørende for om mennesker har tilgang 

til og kontroll over ressurser som stammer fra naturen – eller er ekskludert fra disse. (Heynen & 

Swyngedouw 2004, Castro et al. 2002). Sosiale maktrelasjoner kan innbefatte det materielle, 

diskursive, økonomiske, politiske etc. Videre innvirker maktkonflikter som kretser rundt størrelser 

som klasse, kjønn, etnisitet osv. UPØ foretar derfor historisk-geografiske undersøkelser – med 

ambisjon om å bidra med innsikt i konsekvensene av ujevne maktrelasjoner og synliggjøre konflikt. 

Keil (2003) betrakter altså UPØ hovedsakelig som en kritisk sosialteori, som ofte peker på feilslått 

byplanlegging og offentlig policy. Dette leder oss hen mot det normative politiske prosjektet, med et 

ønske om å frigjøre byer. Politisk økologi skal, i følge Swyngedouw (2006a), være beskjeftiget med å 

finne fram til mer demokratiske strategier som kan bane vei for mer rettferdig fordeling av sosial 

makt og en mer inkluderende form for utvikling av urbane områder. 

 Heynen & Swyngedouw (2004) har i særlig grad påkalt nødvendigheten av å forene UPØ 

med en geografisk tilnærming som tar geografiske nivå nærmere i øyesyn. Såkalte sosio-økologiske 

prosesser befester seg i spesifikk tid og rom. Likevel er de ikke endelige eller lukkete, men løper 

stadig. Sosio-økologi er med andre ord dynamisk frambrakt, både romlig og tidsmessig sett. Det gjør 

seg gjeldende ved en dynamisk påvirking mellom politikken som finner sted på ulike geografiske 

nivå. Disse nivåene er således sammenbundet og interagerer gjennom nettverk som strekker seg 

over ulike geografiske nivå – fra relasjoner i det lokale til det globale. Utfordringen, teoretisk og 

politisk, blir derfor ikke kun å sverge til forklaringer på et bestemt sosio-økologisk geografisk nivå. 

Isteden vil det være mer matnyttig å betrakte den måten bestemte nivå former og omformer 

hverandre. Romlige nivå er kontinuerlig omstridt og omdefinerte hva gjelder innhold, utstrekking, 
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relative betydning og innbyrdes relasjon. Slike omdefineringer av de geografiske nivåene har å gjøre 

med sosiale strategier, for å forsvare eller tilkjempe seg kontroll over begrensede ressurser. Det er 

en konstant sosial kamp om å regjere over bestemte geografiske nivå og definere hierarkiet dem 

imellom. Vi må vie oppmerksomhet til de bakenforliggende mekanismene som medfører trans-

formasjon. De er å finne i sosial konflikt og politiske kamper om sosio-økologi. Skifte i sosio-

økologiske maktrelasjoner forandrer betydningen og rollen til et bestemt geografisk nivå. Disse 

endringene styrker makten og kontrollen til noen, mens mer avmakt kan være resultatet for andre. 

Et eget UPØ-perspektiv på vanntjenester 

Castro et al. (2002) og Swyngedouw (2006a) teoretiserer utviklingen av vanntjenester, innenfor det 

som er omtalt som et ‖politisk-økologisk perspektiv på urbant vann”. Framveksten av en internasjonal 

hegemonisk statlig diskurs innenfor vannsektoren, blir vektlagt. I korte trekk hviler den på makro-

økonomisk finansiell stramhet, på internasjonal konkurransedyktighet, privatisering og omdanning 

av natur til varer. Fokuspunktet for denne nåværende og mest aktuelle fasen, ligger på endringen i 

forhold mellom det offentlige og private – i retning av sistnevnte. Det er en gjennomgående 

vektlegging av privatisering av vanntjenester (analysert under). Så langt vi kan se er særlig to 

teoretiske referanser framtredende. 

Først teoretiseringen av overgangen fra fordisme til post-fordisme anvendt på vannsektoren. Det 

markerte et skifte fra en statsledet og -styrt vannsektor, med den keynesianske velferdsstatens 

sosialøkonomiske politikk. Der investerte staten i infrastruktur og subsidierte vann, med formål om 

både økonomisk vekst og en relativ sosial likhet i vanntilgang. Etter tilbakegangen i global økonomi 

på starten av 70-tallet vokste post-fordisme fram (Jessop 1995, Gandy 2004, Swyngedouw 2006a). 

Tilnærmingen ser endringene i velferdsstaten i sammenheng med økt grad av internasjonalisering av 

økonomisk produksjon og distribusjon. Dette kan betegnes som et schumpeteriansk ‖workfare‖ 

post-nasjonalt regime (ofte forkortet ‖SWPR‖). Der går angivelig fleksibilitet, innovasjon og 

konkurranseevne framfor sosiale velferdshensyn. Velferdsagendaen kommer i bakgrunnen for 

kapitalens interesser og konkurransedyktighet i en global økonomi. Budsjettkutt og gjeldskrise i 

fattige land ledet til reduksjon i sosiale velferdsutgifter, på tross av store investeringsbehov i 

vannsektoren (Clarke & Newman 1997, Jessop 1995). Det er en av grunnene til at privatisering av 

vanntjenester og private innvesteringer ble flagget som løsning (Castro et al. 2002). Altså var det en 

statlig avregulering, som underminerte muligheten for å ivareta vann som offentlig velferdsgode. 

Resultatet var at staten i større grad fraskrev seg det finansielle og politiske ansvaret for å sikre 

sosiale vanntjenester med gunstige priser (Gandy 2004).  

Dernest, er utviklingen innen kapitalismen den viktigste årsaken til endringen i retning av 

vannprivatisering som framherskende tendens (Castro et al. 2002, Swyngedouw 2006a). 
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Teorimessig henter dette inspirasjon fra Harvey (2003) og teorien om”akkumulasjon ved frarøving”. 

Swyngedouw (2005) trekker dette videre ned til en konkretisering mht. vann – betegnet som 

”frarøving av vann”. Privatisering av fellesgoder, som drikkevann, har tiltatt som del av en strategi for 

kapitalakkumulasjon. Vann og annen natur ble en del av investorenes søken etter stadig nye 

områder for sine kapitalinvesteringer. Det skulle opprettholde profittraten. Det skyldes at de 

områdene og sektorene som allerede er kapitalistiske ikke lenger kunne absorbere tilstrekkelig 

kapital. Vannprivatisering innebærer overføring av lokalt/nasjonalt offentlig eierskap og kontroll til 

oligopolistiske private selskap, som ofte har global rekkevidde. Lokalt vann blir ekspropriert og 

integrert i global kapitalakkumulasjon. Privatisering tilsidesetter felles kontroll og menneskelige 

hensyn – som vann til de fattige, forbedret helse og generell utvikling (Castro et al. 2002, 

Swyngedouw 2006a).  

Begge teoriene og deres relevans er nærmere diskutert senere, men før vi går i dybden 

følger nå kritikken av det overordnede analytiske blikket.  

Kritikk: For snever forståelse av nyliberale vanntjenester 

Det er grunn til å kritisere teoretiseringen både til det mer konkrete UPØ-perspektivet på urbane 

vanntjenester, så vel som bedømmelsen av ‖hovedstrøms vannpolicy‖ hos Castro. Denne kritikken 

vil deretter legge grunnlaget for en teoretisk omarbeiding, drevet fram av mangelen på litteratur 

som forholder seg kritisk til disse perspektivene på vanntjenester.   

I UPØ-perspektivet på urbane vanntjenester gjennomsyrer behandlingen av privatisering – 

både redegjørelsen for den rådende fasen for vannstyring og innretningen til det analytiske blikket (les 

Castro et al. 2002, Castro 2006, Swyngedouw 2006a). I den grad dette perspektivet begir seg inn på 

reformer av vanntjenester innen offentlig sektor, som ikke involverer privatisering, er disse samlet 

under sekkebegrepet ”commodification” (vareligjøring) – som her skal være synonymt med nyliberal 

reform. Selv om det ved enkelte anledninger implisitt later til at det egentlig er ‖kommersialisering‖ 

eller ‖selskapisering‖ som det siktes til i omtalen av offentlig sektor, er ikke disse begrepene gjort 

eksplisitte eller holdt adskilt. Naturlig nok, forekommer det da heller ingen teoretisk eller empirisk 

utdyping av disse. Dette bringer oss videre til en likeartet kritikk av den analytiske vektleggingen 

innenfor ”hovedstrøms vannpolicy”, som også er gjenstand for vurdering. Castro (2008:64) definerer: 

―By ‗mainstream‘ we mean the policies promoting the expansion of private sector participation 

(...)‖. I en annen artikkel nevner Castro (2007a) at dette også kan omfatte styring innenfor offentlig 

sektor med kommersielle prinsipp. Men han går ikke inn på dette i særlig grad og privatisering skal 

fortsatt være ansett som hovedløsningen. Basert på en helhetlig fortolkning, vil et kritikkverdig 

aspekt være at Castro (2004, 2006, 2007b, 2008) i all hovedsak tar opp privatisering og prioriterer 

analysen av denne formen for nyliberal reform innen vanntjenester. Andre reformer er sterkt 
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undervurdert/nedtonet. I tillegg er det som oftest henvist til én eneste ‖nyliberalisme‖, som om 

dette er et ensartet og homogent prosjekt. Dernest fanger ikke Castro opp utvikling over tid, som 

ved epokegjørende skiftninger innenfor nyliberal hovedstrøms vannpolicy. Han er mer opptatt av 

likhet og kontinuitet, og framstiller nye tendenser kun som en videreføring av den samme ‖gamle‖ 

nyliberale arketypen som strekker seg tilbake til 80-tallet. Inntrykket som fester seg er at dette 

forøvrig har å gjøre med en overgenerell kritikk og normativ evaluering av nyliberalisme innen 

vanntjenester. 

Perspektivene later dermed ikke til å være i tråd med den dynamiske og åpne prosessuelle 

forståelsen som er en del av UPØs mer generelle rammeverk, som jeg tidligere valgte å knytte an til. 

Teoretisk omarbeiding – et justert perspektiv 

For å kunne bidra konstruktivt, er siktemålet her å foreslå et korrigert og oppdatert UPØ- perspektiv 

på hovedstrøms nyliberal vannpolicy innen urbane vanntjenester. Det vil ta utgangspunkt i den kritikken 

som er framført over, mot både hovedstrømsperspektivet og UPØ- perspektiv (på nyliberal 

vannpolicy). Kritikken dreier seg særlig om to punkter: 

Først, underbygges kritikken ved å trekke på Bakker (2007) som tar til orde for analyser av 

nyliberalisme som er mer presise, fordi de tar innover seg at det eksisterer flere typer reformer. I 

mange tilfeller er de på en overforenklet måte blitt gruppert under monolittiske (i betydningen av 

enhetlige) og unøyaktige merkelapper som ‖nyliberalisme‖. I UPØ-perspektivet på vanntjenester 

kom dette til syne i kritikken ved bruk av sekkebegrepet ‖comodification‖, mens Castro benyttet 

‖nyliberalisme‖ på lignende måte. I likhet med Larner (2003) anerkjenner jeg at ‖nyliberalisme‖ er 

en høyere form for abstraksjon, men at vi likevel må skille ut distinkte nyliberalistiske praksiser 

overfor natur. For Bakker (2007) er en typologisering formålstjenlig for å avverge begrepsforvirring. 

En må evne å gi korrekte karakteristikker av både særegenhetene og likhetene ved de ulike typene 

reformprosesser. Det gjelder tankesettet bak dem (logikken og målene), deres utviklingsforløp- og 

de substansielle resultatene av de ulike nyliberalistiske prosjektene knyttet til reform av 

ressursstyring. Dette kan dessuten få politisk relevans, med innvirkning på sosial mobilisering og 

mer målrettede strategier. Samtidig tillater det kategorisering av ulike strategier. 

Dette kan teoretiseres videre med ytterligere kompleksitet på bakgrunn av kritikken her. 

Hovedstrøms og UPØ perspektivet hadde begge en for generell/vid begrepsanvendelse. Samtidig 

ble den teoretiske forståelsen, som lå under nyliberalisme for det meste redusert til ensidig fokus på 

privatisering. En dobbeltsidighet kan dermed prege den teoretiske forståelsen av nyliberalisme, ved 

både å være for vid og snever på samme tid. Kritikken min understreker også tidsdimensjonen, og 

utviklingen innen vanntjenester. Det er nå tema. 
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For det andre, UPØ-perspektivet og hovedstrøms nyliberal vannpolicy forholder seg ikke til 

framveksten av – og den økte betydningen til – nyliberalistisk kommersialisering/‖selskapisering‖ 

av vanntjenester (innenfor offentlig sektor). En suksessfaktor for å anlegge en mer aktuell og 

treffende analyse av vanntjenester kan være å ta høyde for endring innen nyliberalismen. Ser vi mot 

Peck & Tickell (2002) er en prosess-basert framgangsmåte anbefalt for å analysere nyliberalisering. Det 

bunner i en oppfatning om at nyliberalisme, ikke er et enhetlig hegemonisk politisk økonomisk 

prosjekt og en enhetlig ideologi. Snarere tar nyliberalisering ulike former over tid og trenger 

spesifisering. Hovedmålsetningen her er å opplyse om det sentrale historiske skiftet i det nyliberale 

prosjektet, som utspiller seg i det transnasjonale rommet. Det kommer til uttrykk gjennom 

beskrivelsen til Peck & Tickell (2002) av en overgang fra såkalt nyliberal ”tilbakerulling”av staten fra 

80-tallet (med aktiv nedriving og diskreditering av den keynesianske velferdsstaten), til en utvikling 

henimot ”utrulling” av den nyliberale staten på 90-tallet. Viktige grep på 80- tallet var bl.a. utvidelse av 

markeder, introduksjon av konkurranse og avregulering. Deretter har det funnet sted en utvikling 

henimot en nyliberalisert statsform, der statsmakten er anvendt mer aktivt i styring, regulering og 

institusjonell omstrukturering (en grundigere redegjørelse følger senere). 

Smith (2004) fører begrepsparet tilbakerulling/utrulling videre over på det som er benevnt 

som en dreining innen nyliberalisering av vanntjenester – mer konkret. Den økte betydningen til 

kommersialisering og selskapisering (‖corporatisation‖) er del av dette. Dette er utvilsomt nyttig for 

vårt formål her (men lengre ned kommer en kritikk av måten Smith (2004) anvender Peck & Tickell 

(2002)). Ved å benytte inndelingen til Smith (2004) som startpunkt er det mulig å vise inntreden av 

en ny fase. Den går ut over og etterfølger den ”rådende” fasen nedfelt i UPØ-perspektivets inndeling. 

Smith (2004) mener det har funnet sted en bevegelse fra den ”første nyliberale bølgen”, som samsvarer 

med en ”tilbakerulling” av staten med avregulering og privatisering av vanntjenester som hoved-

tendens. Vi så at UPØ-perspektivet forbandt dette skiftet med post-fordisme og ”akkumulasjon ved 

frarøving av vann”. Skiftet springer ut av at privatiseringsreformer i mange tilfeller ikke er 

gjennomførbare. 

Flere faktorer begrunner dette. Flernasjonale selskaper har vist manglende investeringsvilje, 

har valgt å trekke seg ut og satse minimalt på nye prosjekter i fattige land/regioner. Det skyldes 

aversjon mot stor økonomisk og politisk risiko. Privatiseringsprosjekt viste seg som utilstrekkelig 

lønnsomme. Erfaringene fra gjennomførte privatiseringsprosjekter viser at fattige ofte har 

begrenset betalingsmulighet. Det har resultert i sosial motstand og politiske protester, som har vist 

at privatisering er kontroversielt. Privatiseringsprosjekt har ofte gått over ende på grunn av den 

politiske og sosiale misnøyen. Slike brudd på kontraktsforpliktelser har ført til gjeninnføring av 

offentlig styring. Selskap har gått konkurs (Emanuele & Hall 2003, Budds & Mcgranahan 2003, 
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Loftus & McDonald 2003). Dermed er omlag 90 % av vanntjenestene fortsatt på offentlige hender 

(Robbins 2003, World Bank 2004a, 2004b). Privatisering ble fremmet som hovedløsning, men 

Verdensbanken (2006a:1) konkluderer: ‖In essence, private financing has only accounted for less 

than 5 percent of the total investment in water supply and sanitation over the last 20 years. (...) it 

has substantially fallen short of expectations that it would help turn around this sector.‖ Men at 

Verdensbanken (2004a 2006a) har gjort en kursendring henimot selskapisering og 

kommersialisering som hovedstrategi for urbane vanntjenester, må ikke forstås som at privatisering 

er fullstendig skrinlagt. Schwartz (2008) observerer at fraværet av private selskaper som vil 

investere, har tvunget fram tilslutning til en slik type reform blant internasjonale donorer og 

långivere. I tillegg gjennomfører land og byer (også i utviklingsland) selskapisering etter egen 

vurdering (Smith 2004, World Bank 2006a, Schwartz 2008). I hovedsak har nok Loftus (2009:967) 

rett i at: ‖(…) processes of corporatisation have taken precedence over formal privatization‖.  

 Vendingen til den nye fasen kaller Smith (2004) ”den andre nyliberalistiske bølgen” for 

vanntjenester – og skal altså være knyttet til”utrulling” av den nyliberalistiske staten. Dette fant sted 

fra slutten av 90-tallet i denne sektoren. Isteden for avregulering, er det iverksatt omregulering gjennom 

institusjonell omorganisering av offentlige tjenester til egne selskap (jf. selskapisering) med 

kommersielle mål. Ettersom det konkrete UPØ-perspektivet på vanntjenester og synet på 

‖hovedstrøms vannpolicy‖ ikke kommer inn på det insitusjonelle designet til selskapisering, vil 

noen hovedtrekk nå bli berørt. 

Selskapifisering (A/S-ifisering så vel som offentlige foretak er det ofte også kalt på norsk) 

innebærer utskilling av tjenesten til en halv-autonom businessenhet som står for direkte 

tjenestelevering (Smith 2004). Selskapet er eid av det offentlige, men har selvstendig finansielt 

ansvar for driften (World Bank 2006a). Styringen skal nemlig være på kommersiell basis med full 

kostnadsinndekning av tjenesteutgiftene ved produksjon, vedlikehold og nødvendige investeringer. 

Det inndekkes ved brukerbetaling (Bakker 2007). I følge Bakker (2005) kan kommersialisering 

således forekomme med offentlig eierskap av vanntjenesten, og uten at tjenesten er overført til et 

privat selskap. Privatisering og kommersialisering er altså to prosesser som har likheter, men må 

holdes adskilt:  

 
Commercialization entails changes in resource management practices that introduce 
commercial principles (such as efficiency), methods (such as costbenefit assessment), and 
objectives (such as profit-maximization). Privatization (…) entails organizational change, 
in distinction from commercialization, which entails institutional change (in the 
sociological sense of rules, norms, and customs). Privatization and commercialization 
(although often interrelated) must be understood as distinct processes (Bakker 2005:544).  
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Teorien om New Public Management og ”managerialism‖ er relevant (Clarke & Newman 1997, Clarke 

2004). En slik reform krever ikke overføring av eierskap og organisasjon til privat sektor, men kan 

være begrenset til kommersialisering. Dette er heller en intern institusjonell endring (Bakker 2005). 

Det fundamentale her er en innkorporering av privat markedslogikk i styringen av offentlige 

tjenester. Det innebærer at såkalte ‖managers‖ sørger for økonomisk effektivitet og inntjening 

(Clarke & Newman 1997). I følge Verdensbanken (2006a) skal forbedret økonomi og ansvarlig-

gjorte ‖managers‖ gi bedre tjenester til det de kaller ‖konsumentene‖. 

 

2.3 Kritisk teoretisering av selskapisering 

Teoretiseringen har til nå primært innarbeidet og aktualisert selskapisering som en distinkt nyliberal 

reformprosess. Den må følges opp av en egen kritisk teoretisering av innholdet i selskapiseringen, 

ettersom UPØ-perspektivets teoretisering bare gjaldt privatisering – og etterlot et tomrom. For å få 

til en teoretisering av selskapiseringsbegrepet, vil det være nødvendig med en litteraturgjennomgang 

– som vurderer den eksisterende ‖kritiske‖ teorien på området. Spesielt to rammeverk går inn i en 

kritisk teoretisering av selskapisering, og blir derfor særlig drøftet. Bidragene er av Smith (2004) og 

Macdonald & Ruiters (2005, 2006). Drøftingen tar først for seg et perspektiv som hovedsaklig 

reduserer forståelsen av selskapisering til styringskultur, før analysen kommer inn på et perspektiv 

som også inkluderer politisk økonomiske forhold. 

Selskapisering som diskursiv styringskultur – en kritikk av Smith 

Smith (2004) teoretiserer og definerer selskapisering, for så å se på sosiale og politiske problemer 

knyttet til en slik type reform i Cape Town i Sør-Afrika. Selskapisering forbindes med en ‖ny og 

mer sofistikert‖ form for nyliberalisme der: ‖(…) the state restructures in order to adhere to a 

private market logic in the provision of public services‖ (Smith 2004:382). Det som opptar Smith 

er kulturelle diskursive endringer knyttet til det institusjonelle og styringsformen, samt materialiser-

ingen av dette. Kritikken gjenspeiler også dette. Tradisjonelle verdier i offentlig sektor, der en ser 

på vann som et fellesgode, må vike for tenkningen i privat sektor, der vann betraktes som et 

økonomisk gode. Institusjonalisering av kommersielle prinsipp med kostnadsinndekning innenfor 

en utseparert teknokratisk styringsmodell vil føre til at sosiale velferdshensyn og vanntilgang for 

fattige ikke blir ivaretatt. Dessuten representerer teknokratisk styring et demokratisk underskudd. 

Jeg var inne på at Smith (2004) delvis bygger på Peck og Tickell (2002), men i liten grad 

følger opp de kritiske argumentene deres. Etter min mening hefter det problemer ved 

teoretiseringen til Smith (2004) av selskapisering, pga. begrenset bruk av ‖roll-out‖ nyliberalisme-

begrepet til Peck & Tickler (2002). Det er i liten grad klargjort at utviklingen mot nyliberalistisk 
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‖utrulling‖ er del av et dynamisk politisk økonomisk prosjekt, og kan plasseres innenfor 

reguleringsteori (mer senere). Da er det lett at begreper som ‖reguleringsreform‖ og ‖omregule-

ring‖ kun blir assosiert med institusjonell omorganisering og styringsendring. Dette er nemlig fram-

hevet, mens det objektive og materielle strukturelle ikke er nevnt. Den empiriske undersøkelsen, 

drøftingen og konklusjonene omkring selskapisering i Cape Town (Sør-Afrika) ser også bort fra 

politiske økonomiske forhold.  

Den konkrete behandlingen til Smith (2004) av selskapisering er i praksis altfor innsnevret 

– til å være et spørsmål om styringskultur og institusjonelle regler, normer, og verdier. Jeg finner 

ikke igjen dialektikken mellom (ekstra-diskursiv) politisk-økonomisk struktur og det diskursive, som 

er viktig hos Peck & Tickler (1996, 2002) – verken i den konkrete teoretiseringen, analysen eller 

empirien til Smith (2004, 2005). Jeg tilskriver ikke Smith en helstøpt post-strukturalistisk eller 

idealistisk posisjon, men en analytisk skjevhet – som ikke behøver å være prinsipiell. Likevel, er 

den kausale analysen mangelfull. 

I en annen artikkel knytter Peck & Tickell (1996:602) an til kritisk realisme, og skriver: 

―Accordingly, theorizations of the state which maintain that it is purely discursively constructed 

(…) are incapable of shedding light on those structures and mechanisms which may give rise to 

concrete outcomes‖. Nyliberal statlig omstrukturering skal forstås i lys av den politisk 

økonomiske konteksten (Peck 2001, Peck & Tickler 2002). For kritisk realisme må diskursive 

prosesser plasseres innenfor en bredere kontekst, i et dialektisk forhold til den materielle verdens 

sosiale relasjoner, strukturer og institusjoner (som er ‖ekstra-diskursive‖) (Fairclough et al. 2001, 

Sayer 2004b). Fairclough, Jessop og Sayer forsøker å utdype kritisk realismes forhold til 

semiotikk, ved å benytte kritisk diskursanalyse. De kritiserer postmodernismen i tillegg til diskurs-

teorien, for en virkelighetsoppfatning som kun omfatter diskurser. Kritiske realister synes det er 

reduksjonistisk å hevde at den materielle verden utelukkende er et produkt av diskurs. Materielle 

forhold utgjør også en forutsetning (Fairclough et al. 2001). I følge Sayer (2004b) har vi kjennskap 

til verden gjennom tilgjengelige diskurser, men den er ikke et produkt av disse alene. 

Et annet poeng er at Smith (2004) i teoretiseringen av selskapisering trekker ut en ny diskursiv 

fase, uten å redegjøre for den konkrete politisk økonomiske utviklingen. Dermed klargjøres heller 

ikke forbindelsen til teori på høyere abstraksjonsnivå, noe Cox & Mair (1989) mener svekker 

forklaringskraften i seg selv.  

I tillegg skal det være sagt at andre viktige trekk ved utrullingsbegrepet forbigås. Utrulling 

og anvendelse av statsmakt for å kontrollere og påvirke folks adferd ignoreres – selv om dette er 

beskrevet av Peck & Tickler (2002). 
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En politisk økonomisk forståelse av utrullingsbegrepet 

En naturlig følge av kritikken vil være å vende tilbake til ‖utrullingsbegrepet‖ hos Peck & Tickell 

(2002), for en nøyere presentasjon. Innholdet i den politisk økonomiske teoretiseringen vil kunne 

danne grunnlaget for en fornyet kritisk teoretisk forståelse av selskapisering, årsakene bak og 

sammenhengen den inngår i. Dette er relevant i en sørafrikansk kontekst – som det framgår av 

‖caset‖ fra Johannesburg i denne oppgaven. Dersom teoretiseringen her skulle virke i overkant 

abstrakt vil relevansen, og hvordan prosessen arter seg ved en selskapiseringsreform mer konkret, 

tydeliggjøres ytterligere i avslutningen i det første analysekapittelet – som drøfter empirien (se 

særlig seksjon 4.4). 

 Peck & Tickell (2002) setter utrullingen av nye institusjoner og former for styrings-

mentalitet (‖governmentaliteter‖) i forbindelse med et politisk økonomisk reguleringsprosjekt for å 

stabilisere nyliberale akkumulasjonsstrategier. En plassering innenfor reguleringsteori vil derfor 

være nærliggende. Reguleringsteori mener kapitalismens iboende tendens til krise og ustabilitet, er 

prisgitt regulering, for reproduksjon og utvidelse av kapitalakkumulasjon (Goodwin & Painter 

1997, Jessop 2002a). Jessop (2002b) mener at nyliberalisme er én mulig form post-fordistiske 

SWPRer kan ta. (De andre er: Nykorporativisme, nystatisme og nykommunitarianisme). 

Innføringen av begrepene nyliberal tilbakerulling/utrulling framstår således som en videre-

utvikling og analytisk oppdeling av den nyliberale kategorien – på et lavere abstraksjonsnivå (Peck 

& Tickell 2002 – se også Graefe 2005 for en likeartet fortolkning). 

 Som vi har vært inne på, men har behov for å utdype, betyr skiftet til nyliberal utrulling på 

1990-tallet en ny type styring for Peck & Tickell (2002). På den ene side er det en avpolitisert 

teknokratisk økonomisk statlig styring. På den annen side forsøker staten å gripe inn i og styre 

folks atferd. Dette konstruerer nye statlige styringsteknologier, reformdiskurser, institusjoner og 

former for tjenestelevering. Sentralt står en politikk for å nedkjempe såkalt ‖velferdsavhengighet‖. 

Sosiale rettigheter blir erstattet av mer autoritære program, med økt individuelt ansvar for velferd. 

Prosjektet er en utviding og forsterkning av markedslogikk, individualisering av subjekter og 

disiplinering av dem som ikke føyer seg. Det har ført til økt styring og kontroll av den urbane 

underklassen, som nettopp blir marginalisert gjennom nyliberal policy. Kraftigere ordenstiltak, 

overvåkning og straff rammer også disse – noe som kriminaliserer fattigdom. Sett under ett, 

representerer dette en fordyping av det nyliberale prosjektet og konsolidering av hegemoniets 

legitimitet (Peck 2001, Peck & Tickell 2002). For Jessop (2002b) foregår det en omstilling av 

policy og taktikk, som skal svekke motstand og befeste dominans. Den dogmatiske av-

reguleringsfasen hadde klare begrensninger – siden den førte til økte motsetninger og spenninger, 

sosiale problemer og markedssvikt (jfr. privatisering) (Jessop 2002b, Peck & Tickell 2002). Også 
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finanskrisen på 1990-tallet med nyliberal avregulering, drev mange steder fram endringen i 

‖sosial‖ policy. Det nyliberale prosjektet har vist en bemerkelsesverdig evne til å absorbere og 

fortrenge sine egne krisetendenser og problemer i det kapitalistisk økonomiske systemet. 

Problemene uttrykker sårbarhet, men samtidig er de utnyttet til prosjektets fordel gjennom 

transformasjon, diskursiv justering og omstrukturering av reguleringen (Peck & Tickell 2002). 

Særlig interessant for oppfatningen av selskapisering, er at statlig utrulling blir betraktet 

som en forlengelse av og ny fase innenfor, urban entreprenørskapspolitikk. Utrulling av statskraft er 

et ytterligere ledd i å imøtegå en særdeles sterk og hvileløs interurban konkurranse (Peck & Tickell 

2002). Dette aspektet hopper Smith (2004) bukk over i analysen av selskapisering. David Harvey 

(1989) analyserte skiftet fra keynesiansk/fordistisk ‖mangerial‖ bypolitikk – til entreprenør-

skapspolitikk. Harvey forklarer denne entreprenørskapspolitikken med en kraftfull og nær sagt 

tvangsmessig interurban konkurranse mellom byer, for å tiltrekke seg investeringer og jobber. 

Oppkomsten av nyliberal ‖utrullingsregulering‖, er sett i lys av Harvey (1989). Der skal streben 

etter internasjonal konkurransedyktighet føre til stadig søken etter en passende entreprenør-

skapspolitikk. Ulike varianter vokser da fram. Kapitalismen er et dynamisk og innovativt sosialt 

system som utvikler nye typer politisk og sosial regulering, bedre tilpasset den gjeldende 

kapitalakkumulasjonsformen (Harvey 1989, Peck & Tickell 2002). Den interurbane strukturelle 

konteksten er dessuten med på å forklare at nyliberalisert utrulling har en ekstra-lokal policy 

karakter. Det samme gjør såkalt ‖fast-policy transfer‖, som betyr at samme reguleringsmodell blir 

kopiert til mange steder (Peck 2002, Peck & Tickell 2002). 

Mer generelt skulle entreprenørskapspolitikk bidra til omstrukturering – som løsningen på 

avindustrialisering, arbeidsløshet og økonomiske vansker etter olje- og økonomikrisen i 1973. 

Utadrettet økonomisk policy og posisjonering innenfor den globale økonomien får forrang, i håp 

om lokal økonomisk vekst og utvikling. De lokale urbane myndighetenes velferds- og 

tjenesteyting blir svekket (Harvey 1989, Hubbard 1996, Jessop 2002b). Det er ‖vekstkoalisjoner‖ 

og partnerskap mellom lokale myndigheter og lokal kapital. De går sammen om policy som legger 

til rette for privat sektor, og økt tilflyt av globale innvesteringer skal angivelig bringe byen 

velstand. For å ‖selge‖ byen er ‖stedsmarkedsføring‖, ‖image‖-bygging  og byfornying med 

utvikling av det urbane landskapet tillagt økt betydning. Det er vanlig å kjøre fram prestisjefylte 

og kostbare utviklingsprosjekt, som ‖flaggskip‖. Det kan være store sportsarrangement (og andre 

‖mega evenement‖), turistattraksjoner, tjenester til privat sektor, konferansesenter, forsknings-

parker o.l. Ofte kommer dette turister og stedsmobile kapitalister, som bor utenfor den bestemte 

byen, og ikke lokalbefolkningen, til gode. Offentlig sektor bærer også stort sett risikoen og 

finansielle kostnader – mer enn ‖det private‖. Denne omprioriteringen av lokalstatlige 
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(kommunale) midler kan forverre fattigdommen i byen, gjennom velferdsskutt (Harvey 1989, 

Hubbard 1996, Jessop 2002b, Keil & Kipfer 2002, MacLeod 2002, Peck & Tickell 2002). 

Kritisk politisk økonomisk teoretisering av selskapisering 

 

―(…) research will undoubtedly continue and will develop far richer understandings of the 
current changes in the political economy of water.‖ (Loftus (2009:966) 

 

Som en fortsettelse er det nødvendig å se på den eksisterende kritisk politisk økonomiske 

litteraturen som teoretiserer selskapisering av vanntjenester. Den kommer til kort på viktige 

punkter, og mitt bidrag kan initiere en fornyet teoretisering. Det kan også være med på å knytte 

den foregående drøftingen til selskapisering mer konkret. 

Rammeverket til McDonald & Ruiters (2005, 2006) har, i kontrast til Smith (2004, 2005) 

klare kritisk politiske økonomiske overtoner. De presiserer at selskapisering og privatisering ikke 

utelukkende kan analyseres kulturelt, og som uslag av entusiasme for en ny styringstrend. I stedet 

har reformene: ―(…) become a necessity imposed on the state by economic circumstances (…)‖ 

(McDonald & Ruiters 2005:30). Teoretiseringen er med henblikk på Sør-Afrika (McDonald & 

Ruiters 2005), men skal også ha betydning mer generelt (MacDonald & Ruiters 2006). 

Hovedanliggendet deres er å oppnå et rammeverk som kan favne både privatisering og 

selskapisering av offentlige tjenester. Konsekvensen er derfor en sterk hang til bare å teoretisere 

de kausale politisk økonomiske likhetene ved de to reformprosessene – særlig ved å vektlegge 

teorien om ”akkumulering ved frarøving” – gjennomført av oligopolitiske flernasjonale vannselskap. 

McDonald & Ruiters (2005, 2006) har rett i at private aktører kan oppnå kontrakter ved 

selskapisering, selv om det offentlige beholder eierskap og kontroll. Men de overser at 

selskapisering ikke forutsetter direkte involvering av private vannselskap, slik som ved 

privatisering. McDonald & Ruiters (2005, 2006) argumenterer også med at selskapisering, ved 

oppsplitting og kommersialisering, kan fungere som tilrettelegger for privatisering. Men Smith 

(2006) betoner at selskapisering, like fullt, kan være et alternativ til privatisering. Selskapisering 

blir valgt for å styre unna politisk debatt, men for likevel å oppnå økt effektivitet og 

kostnadsinndekning. Smith (2006:2) fortsetter: ‖Corporatization, as applied in South Africa, has 

been approached as an alternative to privatization, rather than as a precursor (…)‖  I tillegg kan 

utrulling av selskapisering som forsøk på å unngå motstand og politisering, være ett eksempel på 

konsolidering av det nyliberale hegemoniet innen vanntjenester – jamfør Peck & Tickell (2002). 

For øvrig, er en treffende kritikk å finne innenfor annen kritisk politisk økonomisk 

litteratur på feltet (Loftus 2009, Swyngedouw 2009). Denne er dessuten forenelig med drøftingen 
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her av utviklingen innen nyliberale vanntjenester. Swyngedouw (2009) konkluderer med at 

globale vannselskapers ‖akkumulering ved frarøving‖ er på vikende front. Loftus (2009:5) 

kommenterer teorien på tilsvarende måte: ‖Nevertheless, if used too crudely, it risks overlooking 

the fact that capital has actually found it remarkably difficult to profit (…)‖. 

Swyngedouw (2009) forsøker å ta innover seg disse politisk økonomiske problemene 

innenfor urbane nyliberale vanntjenester, som skal ha resultert i nye kapitalakkumuleringsstrategier. 

Sånn sett representerer Swyngdouw et korrektiv som kan ta McDonald & Ruiters (2005, 2006) ett 

skritt videre, men også Swyngedouw må gås nærmere etter i sømmene. Som svar på problemene 

nevner Swyngedouw (2009) at to nye hovedstrategier som fremmer kapitalakkumulasjon, er blitt 

forsøkt. En av strategiene tillegger indirekte akkumulering gjennom internasjonale investerings – 

og finansselskap (inkludert investerings- og pensjonsfond), en utvidet rolle. Den andre strategien 

inneholder tiltak for statlige subsidier og økonomiske risikogarantier for flernasjonale 

vannselskap. 

Problemet er at det fortsatt skinner gjennom en sterk hang til å sammenføye/ 

sammensmelte privatisering og selskapisering, i utpekingen av nye akkumulasjonsstrategier 

(Swyngedouw 2009). Dette har likheter med analysen til McDonald & Ruiters (2005, 2006). De 

gir dermed avkall på mulige forskjeller og særegenheter ved hver av de to typene reformprosesser. 

Selv om det kan være nyliberale fellestrekk, bør det være en selvstendig behandling, analyse og 

politisk økonomisk teoretisering av selskapisering. 

Som et supplement er det nettopp innenfor er slikt tomrom den fornyede teoretiseringen 

i denne oppgaven kan ta plass, med en omlesing av Smith (2004, 2005) som søkte tilbake til Peck 

og Tickell (2002). Til sammenligning, overskrider dette den ensrettede akkumuleringsanalysen – 

mest forbeholdt private selskapers virksomhet og kapitalinvesteringer innenfor vanntjenester. 

Den fornyede forståelsen av selskapisering ser i tillegg på hensynet til mer generelle nærings-

interesser i byen – med konkurransedyktighet, entreprenørskapspolitikk o.l. En selskapiserings-

reform kan dessuten sees i lys av utrullingsregulering- og styring, som er et fordypet prosjekt og 

ny fase for ytterligere å ivareta slik akkumulasjon. I dette inngår en økt vekt på, så vel som 

teoretisering av, rollen til en aktiv statsmakt. Statsmakten utøves gjennom teknologier og 

virkemidler, for å få de fattige til å betale full kostnadspris for vannet. For å forsvare det statlige 

prosjektet med kostnadsinndekning kommer det i tillegg en annen maktanvendelse, som 

inkluderer kriminalisering og arrestasjoner for å motvirke sosial motstand. Dette framgår tydelig i 

drøftingsdelen – med gjennomgang av ‖caset‖. 
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2.4 Både abstrakt teori og konkret politikk 

Først er siktemålet å diskutere den foregående teoretiseringen opp mot den kritisk realistiske 

debatten om teoretisering av rommet og ulike abstraksjonsnivå. På den ene siden kan det være 

med på å plassere teoretiseringen av selskapisering med det nyliberale utrullingsbegrepet, innenfor 

det mer abstrakte og generelle UPØ-perspektivet på vanntjenester. Dette kan bidra til en 

diversifisert og presisert teoretisk forståelse, ved å tilføre et nytt reguleringsteoretisk begrep på 

lavere abstraksjonsnivå.  

Likevel vil det fortsatt bare være et abstrakt teoretisk begrep, noe som nødvendiggjør 

studier av den lokale/urbane romlige politiske konteksten – med kontingens. Det er nødvendig å 

drøfte seg fram til et anvendelig analytisk teoretisk verktøy og en metodologi for å undersøke den 

lokale urbane politikken til nyliberale reformer på bynivå. Her kan en trekke på et nygramsciansk 

strategisk relasjonelt perspektiv. For å kunne forstå dynamikken mellom stat og samfunn, må 

analysen i tillegg knytte an til et dialektisk struktur-aktør begrep. Samlet sett skal denne delen 

dermed være et analytisk bindeledd som vektlegger samspillet mellom: (a) Abstrakt teori med 

nyliberale idealtyper og konkrete empiriske studier med geografiske ulikheter, (b) nyliberal statlig 

struktur og aktørers politiske motstand. Dypest sett, forholder dette seg til kritisk realisme.  

Kritisk realisme, teoretisering av rommet og ulike abstraksjonsnivå 

Innenfor kritisk realisme har det vært debatt rundt teoretisering av rommet og spørsmålet om 

abstraksjonsnivå. Andrew Sayer (1981, 2000) har vært betydningsfull i denne ordvekslingen. 

Abstrakt teori sier noe om strukturer, mekanismer og kausal nødvendighet. Men som vi husker, er 

sosiale system‖åpne‖ og kontingente for kritiske realister (Sayer 1981, 2000). Den metodologiske 

grunnsteinen til Sayer (1981) er derfor rasjonelle abstraksjoner, som bare kan være forankret i og 

stamme fra konkrete empiriske forhold. Dette er en motreaksjon på uekte ”pseudo-konkrete analyser‖ 

– det vil si abstrakte teoretiske konsept som skal fortelle noe om det konkrete uten å gå empirisk 

til verks, og da undervurderer kontingens. Sayers (2000:123) generelle holdning til teoretisering av 

rommet er at: ‖The spatial content of theory is therefore characteristically vague (...)‖. Budskapet 

er at teori på det abstrakte nivå sier lite og sjelden kommer med kunnskap av vesentlig betydning 

om de konkrete sosiale objektene – samt prosessene innenfor rommet. Teori på et høyere 

abstraksjonsnivå er i tillegg beskrevet som innholdsløse abstraksjoner (Sayer 2000, Castree 2002). 

 Cox & Mair (1989) og Castree (2002) motsier delvis dette, og inntar en mellomposisjon 

innenfor kritisk realisme. Det er korrekt at vi ikke kan påberope teori en detaljerte forståelse av 

rommet. Men dette er noe ganske annet å fornekte muligheten for at teoretisering kan være 
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opplysende og si noe meningsfullt om rommet. Det er altså mulig med fornuftige teoretiske 

påstander om rommet. Styrken er at abstrakte abstraksjoner om det konkrete kan avdekke generell 

logikk og forklare geografiske endringer på tvers av og innenfor, ulike byer og steder. Det kan 

være likeartede prosesser, eksempelvis knyttet til global kapitalakkumulasjon og nyliberalisering av 

natur, som ligger under utviklingen i byene (Castree 2002, 2008a, 2008b). Dermed må innsikten 

til konsept på høyere abstraksjonsnivå ikke forkastes som verdiløse. Cox & Mair (1989) kritiserer 

Sayer for en nærmest dikotomisk separasjon mellom abstrakte (abstraksjoner) og mer konkrete 

(abstrakte) ideer, og foreslår et kontinuum. De etterspør heller teoretiske ideer og arbeid, på ulike 

abstraksjonsnivå (som i tillegg skal være gjenstand for empiriske undersøkelser). Ideer på høyere 

abstraksjonsnivå står nemlig i et relasjonsforhold til og har forklaringskraft på lavere nivå, og er 

en forutsetning for å kunne omtale så vel som forstå endringer. Følgelig er det å gi slipp på 

abstraksjoner på et høyere nivå også problematisk (ikke bare det å arbeide med teori på for høyt 

abstraksjonsnivå), i følge Cox & Mair (1989). 

Denne analysen var med på å gi retning til teoriutviklingen i denne oppgaven. Spesielt 

avgjørende var det å gå tilbake til det nyliberale utrullingsbegrepet til Peck & Tickell (2002), og 

plassere det innenfor (kritisk) politisk økonomisk reguleringsteori – mer generelt. Det fikk således 

fram at selskapisering og nyliberal utrulling står i et relasjonsforhold til den mer generelle og 

abstrakte reguleringsteoretiseringen til UPØ-perspektivet. Dermed er det mulig å etablere et 

kontinuum. Det er nemlig en konkretiserende reguleringsteoretisk bevegelse – fra høyt 

abstraksjonsnivå innen vanntjenester ned til selskapisering og utrullingsregulering mer konkret. 

En sammenfatning kan bidra til oversikt: UPØ-perspektivet på vanntjenester spesifiserte 

først en reguleringsteoretisk overgang fra fordisme til en post-fordistisk scumpeteriansk ‖workfare‖ 

post-nasjonalt regime (SWPR). På et lavereliggende abstraksjonsnivå er det flere mulige varianter. 

Men kun nyliberalisme har blitt benyttet i teoretiseringen av vanntjenester, og denne kan igjen ta 

to ulike former. Disse er ‖tilbakerulling‖ og ‖utrullingsregulering‖, assosiert med to ulike 

reformtyper innen vanntjenester: Henholdsvis privatisering og selskapisering. I realiteten må ikke 

skillet mellom disse betraktes som rigid og dikotomisk, men som idealtyper (Goodwin & Painter 

1997, Jessop 2002b, Castree 2005). Studier av praksis kan nemlig påpeke teoretiske likheter 

mellom privatisering og selskapisering. Ytterligere empiriske studier vil i tillegg kunne svare på 

om også selskapisering innen vanntjenester burde deles inn i flere ulike teoretiske varianter. 

Studier kan dessuten ta rede på om den teoretiske forklaringsmåten her i oppgaven, som trekker 

på det nyliberale utrullingsbegrepet, har relevans på tvers av ulike rom – ut over abstraheringen 

fra mitt ‖case‖. Hovedpoenget til Cox & Mair (1989) er at en i et hierarki kan innarbeide stadig 

mer historisk og/eller geografisk variasjon på lavere nivå, nettopp gjennom (rasjonell) empirisk 
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abstraksjon. Dette kan gå helt ned til spesifikke historiske og geografiske former for nyliberale og 

post-fordistiske SWPR vanntjenester. Men en forutsetning for både å kaste lys over endringer og 

spesifikke geografiske ulikheter innenfor nyliberale vanntjenester, er å få fram relasjonen til teori 

på høyere abstraksjonsnivå. 

Cox & Mair (1989) og Castree (2002) mener dessuten at Sayer har rett i at bare konkrete 

undersøkelser kan begripe rommet fullt ut. Det er begrenset hvor mye teori kan si om det 

konkrete, siden det alltid vil være avstand mellom teorien og de studieobjektene denne forsøker å 

abstrahere fra. I rommet er det alltid ulike prosesser, maktrelasjoner og strukturer. Kontekstuelle 

empiriske studier er uunnværlige for å få tak i rommets ontologiske egenskaper – så teoretisering 

vil ha ontologiske begrensninger. Det kan oppstå uventede effekter i møtet mellom to eller flere 

prosesser (Castree 2002), slik vi kjenner fra kritisk realistiske analyser.  

Det overnevnte kan relateres videre til den kritisk geografiske litteraturen om 

nyliberalisering, med den hensikt å vurdere og utbedre teoretiseringen i denne oppgaven. 

Kritikk: Politisk underskudd i forståelsen av nyliberalisme 

Analytisk sett yter teoretiseringen min, så langt, ingen fullgod forståelse av nyliberaliserings-

prosessen. Grunngivingen til Peck & Tickell (2002) for teoretiseringen av statlig utrullings-

regulering var en mer prosessuell forståelse av nyliberalisme. Men de stopper opp ved et søkelys på 

endringer av det bredere, og for abstrakte, utviklingsmønsteret innenfor nyliberaliserings-

prosessen i det flernasjonale rommet. Dermed er dette også et faremoment ved teoretiseringen her, 

som både korrigerte Smith (2004) og den politisk økonomiske litteraturen om selskapisering. Den 

hadde til hensikt å presisere og øke den teoretiske forståelse av selskapisering og utviklingen 

innen nyliberale vanntjenester på lavere abstraksjonsnivå. Allikevel er det grunn til å poengtere og 

kritisere dette for bare å være formelle idealtyper, ved å ta etter Jessop (2002b) og Castree (2005, 

2006, 2008a 2008b). Dette er nemlig en teoretisk logikk som kan vise seg å være forklarings-

messig nyttig i (andre) konkrete empiriske undersøkelser, men den eksisterer i så fall ikke i ‖ren 

form‖ uten modifikasjoner (Jessop 2002b). Det gjelder også mitt ‖case‖. 

Castree (2005) vetlegger betydningen av å vise reelle geografiske variasjoner. Derfor er 

analyser på ulike geografiske nivå og konkrete ‖case‖ å etterstrebe. Transnasjonale trender og 

strategier opererer ikke enhetlig og formelt på tvers av rommet. De fastsettes på det lokale samt 

nasjonale geografiske nivået og kan bli justert, bare delvis etterlevd, avvist osv. Brenner & 

Theodore (2002:351) snakker om ”faktisk eksisterende nyliberalisme” som er tids- og stedsbestemt: 

‖(…) defined by the legacies of inherited institutional frameworks, policy regimes, regulatory 

practices, and political struggles‖. Larner (2000) minner oss på faren for å nøre opp under 

overgeneraliserte trekk ved historiske epoker. Det omfatter også inndelingen min som bygger på 
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Peck & Tickell (2002). Undersøkelsene må se nærmere på den omliggende kontekstuelle politikken 

til konkrete nyliberale reformer. Det kan avdekke komplekse politiske forhold, som dessuten kan 

resultere i hybridaktige reformer (Larner 2000). Nyliberale strategiidealer blir ofte ikke implemen-

tert rett fram, og fullt ut i praksis. Reformers utforming kan være påvirket av motsetningene 

innenfor det nyliberalistiske prosjektet, og artikulert både av grupper som er nyliberalt hege-

moniske og grupper som ikke er hegemoniske (Larner 2000, Clarke 2003). Nyliberalisme fram-

bringer også motstand og vegring (Clarke 2004). Det åpner rommet for at alternative politiske 

strategier som fremmer sosial rettferdighet kan vinne fram. Framstår nyliberalisme som mono-

littisk og ugjennomtrengelig ville det dessuten kunne ført til politisk avmaktsfølelse. Strategiene 

interagerer forøvrig alltid med andre kulturelle og politiske diskurser (Clarke 2003). Dette støtter 

opp om Mackintosh (1992) som ser ”policy som prosess”, i motsetning til et syn med ”policy som 

prescription” (slik som foreskrevet). 

En mer geografisk reguleringsteoretisk forståelse  

Oppgaven blir å trekke den teoretiske analysen ned til den tids- og stedsspesifikke urbane 

styringen. Graefe (2005) kritiserer det nyliberale ‖utrullingsbegrepet‖, som er et systemisk 

ideologisk program og rammeverk – innført av hensyn til globalisert konkurranse og kapital-

interesser. Uten situerte empiriske studier av aktørens rolle og kontekstuelle ulikheter i statlige 

omstruktureringsprogram, kan det dermed få et funksjonalistisk preg. Graefe (2005) mener det 

derimot er nødvendig både å granske det lokalt spesifikke ved institusjonelle reformer, og se 

koblinger til den bredere ekstra-lokale diskursen og ideologien om ‖statlig utrulling‖.  

Teori om nyliberal statlig ‖utrulling‖ og selskapisering kan settes i forbindelse til det 

Goodwin & Painter (1997) kaller en mer geografisk sensitiv reguleringsteoretisk analytisk tilnærming – 

på bynivå. Det vil kunne utgjøre en produktiv videreføring av Graefe (2005) og kritikken hans av 

Peck & Tickell (2002). Reguleringsteori omtaler ekstra-økonomiske forhold – som institusjonell 

organisering, kulturelle normer, praksiser o.l. I kritisk realistisk forstand blir de, ifølge Jessop 

(2002a), mekanismer som har potensial til å utløse og sørge for reproduksjon av kapital – som en 

sosial relasjon. I mye konvensjonell reguleringsteori har imidlertid urban styring og tilhørende 

institusjoner, på reduksjonistisk vis, vært avlest som et direkte resultat av generelle politisk 

økonomiske tendenser (Goodwin & Painter 1997, McGuirk 2004) vanligvis beskrevet som en 

følge av en økonomisk endring fra fordisme til post-fordistisk SWPR med entreprenørskap. 

Drivkraften skal være en global økonomi, formet av kapitalinteresser. Derved er det en 

overhengende fare for økonomisme og strukturtunghet (Jessop 1995, Hubbard 1996, Goodwin & 

MacLeod 1999). Problemstillingen er også aktuell for ‖utrullingsregulering‖, slik Graefe (2005) 

antydet. 
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Tilkomsten av en geografisk reguleringstilnærming som vektlegger politikken på by-nivå 

unngår dette (Goodwin & MacLeod 1999, Keil & Kipfer 2002). Målet er å treffe balansegangen 

mellom en for strukturalistisk ny-marxistisk politisk økonomisk fortolkning og mer voluntaristiske 

tilnærminger til urban styring. Dette krever et relasjonelt perspektiv – som kan knytte urbane 

institusjoner, praksiser og intervensjoner til bredere globale kapitalistiske og nyliberale 

reguleringstendenser. Samtidig angir dette perspektivet en mer konstruktivistisk tilnærming, ved å 

vektlegge den lokale politikken – slik at styring er kontingent realisert og forhandlet. Ontologisk 

sett, blir kontingens sterkere betonet. Konstitueringen her skjer av aktører, institusjoner, politisk 

økonomiske krefter og reguleringsdiskurser på flere sammenvevde geografiske nivå. Det tilsikter 

en kontingent flere-nivå analyse (‖multiscaled‖) (Goodwin & Painter 1997, Jessop 1997, Keil & 

Kipfer 2002, McGuirk 2004). Mye av den analytiske framgangen kan spores til den statsteoretiske 

utarbeidelsen gjennom ny-gramsciansk strategisk relasjonell tilnærming (forkortet SRT) (Jessop 1997, 

Goodwin & MacLeod 1999, McGuirk 2004). Den skal bli nærmere omtalt og utdypet. En viktig 

grunn til betydningen av denne er at stat og statsmakt er underteoretisert i mye av litteraturen vi 

har vært innom. Det gjelder både UPØ-perspektivet på vanntjenester (Castro et al. 2002, 

Swyngedouw 2006a), men også den eksisterende kritiske teoretisering av selskapisering (Smith 

2004, Macdonald & Ruiters 2005, 2006). I tillegg er det et analytisk underskudd i denne 

litteraturen, som i liten grad fokuserer på analyse av den kontingente kontekstuelle politiske 

konstruksjonen av statsmakt på bynivå – som selskapiseringsprosessen foregår innenfor. Dermed 

tas det ikke tilstrekkelig hensyn til selskapiseringsprosessens mer generelle bypolitiske kontekst. 

Ny-gramsciansk strategisk relasjonell tilnærming  

Bob Jessop (1997, 2003, 2008) har stått i spissen for å utvikle statsteorien SRT og ny-gramsciansk 

statsteori. Hovedkilden er naturlig nok Antonio Gramsci, men også andre har vært 

innflytelsesrike – som Nicos Poulantzas, Michel Foucault, Karl Marx m.fl. Som sagt avvises 

økonomisk deterministisk teoretisering av den lokale staten – uten å tilsidesette et marxistisk 

idegrunnlag. Ikke-økonomiske former for institusjonell logikk og diskursiv rasjonalitet kan 

komme i veien, og dominere statens praksis (Jessop 2003, 2008). Der økonomiske krefter spiller 

en direkte rolle, som ved omstrukturering tilknyttet post-fordistiske SWPR, er ikke strukturelle 

begrensninger mekanisk gitt. Vi må heller forstå hvordan slike forandringer er manifestert, løst og 

forhandlet – innenfor statlige prosjekters tids- og steds- spesifikke politiske utforming. SRT kan 

da få fram konstruksjonen til særskilte SWPRer (i tillegg til ‖utrullingsreguleringer‖). Det inn-

befatter de reguleringspraksisene, diskursive- og politiske kreftene som aktiverer slik om-

strukturering (Jessop 1997, Goodwin & MacLeod 1999). 
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Med andre ord er statens ‖strukturelle selektivitet‖ ikke essensialistisk, men må analyseres 

kontekstuelt ut fra en rekke aktørers strategiske bestrebelser og handlinger. Strategisk-

teoretisering behandler staten som en sosial relasjon – analysert som gjenstand for, produkt og 

generator av strategier. Jessop (2008) introduserer også begrepet ”strategisk selektivitet”. Staten er 

nemlig et system som privilegerer enkelte strategier, sosiale krefter, interesser og koalisjoner framfor 

andre – gjennom deres kontroll over og/eller tilgang til statsmakt. Dette er påvirket av den 

bestemte interne statlige strukturen. En kontekstspesifikk statsform, institusjonell organisering og 

intervensjonsmåte fremmer noen typer (politiske og økonomiske) strategier. Dermed kan staten 

både være muliggjørende og begrensende. Det avhenger av strategien som blir fulgt for å oppnå 

statsmakt. Jessop (1997, 2008) modifiserer ‖strukturell selektivitet‖ og framholder ‖strategisk 

selektivitet‖. Favoriseringen av interesser er ikke bare ‖innskrevet‖ i statssystemet som sådan, 

men ligger i det relasjonelle forholdet mellom statlige strukturer og de strategiene ulike politiske 

krefter retter mot staten. Det bringer inn selektivitetens relasjonelle karakter. Den reelle strategiske 

selektiviteten skal tilsvare kausale og generative mekanismer hos kritisk realisme (Jessop 2003, 2008). 

Alt dette henger sammen med en integral, dvs. en inkluderende eller bred, definisjon av 

staten. Denne har sin opprinnelse hos Gramsci. Skillet mellom urbane statlige institusjoner og 

sivilsamfunnet blir betraktet som uklart, og det skyldes et gjensidig forhold dem i mellom.  

Statssentrerte analyser av staten som en uavhengig aktør, med isolert innvirkning på samfunnet, blir 

avvist (Jessop 2003, 2008, Lier 2009). Således er statlig selektivitet og maktutøvelse i byer, ikke kun 

et resultat av et formelt polisk-juridisk statsapparat – inkludert politikere og embetsverk (Jessop 

1997, 2008, Goodwin & MacLeod 1999, McGuirk 2004). 

Et utvidet syn på den lokale staten innfanger forbindelsene mellom staten og ikke-statlige 

aktører (iberegnet private). Det omfatter institusjoner og organisasjoner i tillegg til sosiale krefter, 

på ulike geografiske nivå. Mer generelt, blir det anerkjent at den lokale staten har en romlig utspredt 

form. Dominante sosiale grupper og aktører i samfunnet er med på å forme lokal statsmakt og 

urbane styringsinstitusjoner. Et utvidet statssyn kan dessuten omfatte institusjoner utenfor det 

umiddelbare statsapparatet. 

SRT analyserer således konstruksjonen av lokalstaten, og effekten av den. Spesifikke 

sosiale, økonomiske og politiske krefter kan artikulere en dominant statlig allianse – som er 

kontekstspesifikk (Jessop 1997, 2008, Keil & Kipfer 2002, McGuirk 2004). De aktiveres via 

konstruksjonen av et konkret strategisk program i byen. Undersøkelser ser på den kontingente 

konstellasjonen av politiske krefter, reguleringspraksiser – så vel som diskurser. Det tar oss til 

lokale hegemoniske prosjekt – som etablerer bestemte materielle, ideologiske og diskursive institu-

sjonelle statlige former. Det institusjonaliserer den selektive privilegeringen av de interessene, 
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klassene og policyformene som samsvarer med prosjektet – og korresponderer diskursivt (Jessop 

1997, McGuirk 2004). Men det er noterbart at dominerende grupper ofte vil ofre noe og inngå 

kompromiss på kort sikt, som for eksempel gjennomføring av velferdstiltak. Det skal legitimere 

prosjektet i et lenger perspektiv (Jessop 1997). Det leder oss til at prosjektene kan, innenfor 

bestemt tid og sted, oppnå et kulturelt hegemoni – ved bred sosial aksept. Her opprettholder 

dominerende interesser makten, samtidig med å sikre samtykke og tilslutning fra interesser som er 

underordnet. Sosial konflikt blir midlertidig fortrengt ved intellektuelt, politisk og moralsk 

‖lederskap‖ – ofte diskursivt (Jessop 1997, McGuirk 2004). Jessop (1997) legger til at lokale 

hegemoni kan variere i inkluderingsgrad. Det er også variasjon mellom aktiv enighet (samtykke) 

og bruk av tvangsmakt.  

Den politiske konstruksjonen og institusjonaliserte styringspraksisen til hegemoniske 

prosjekt, konstitueres ofte selektivt gjennom diskurser (ikke diskurs alene vel å merke). Enkelte 

diskurser kan definere styringsrasjonalitet, strategiprioriteringer, styringsteknologier og identiteten 

til subjektene. De er også med på å generere den sosiale oppslutningen, og en mulig konsensus, 

rundt hegemoniske prosjekt. Det er nødvendig å se på relasjonelle koblinger mellom lokale policy 

diskurser som er kontingente og politisk-økonomiske reguleringsdiskurser på andre geografiske 

nivå. Effektive diskurser kan opptre på flere geografiske nivå (Jessop 2004, 2008, McGuirk 2004). 

Politisk underskudd i ny-gramscianske studier 

Det er grunn til å problematisere søkelyset i ny-gramscianske studier. Kritikken her er at analysen 

ved mange anledninger begrenser seg til å studere den tids -og stedsspesifikke utformingen til 

lokale statlige hegemoniske prosjekter. Det vil si den bestemte konstruksjonen til dominante 

grupper av statlig strategisk selektivitet og strukturelle begrensninger, for aktører i sivilsamfunnet. Et 

slikt utvalg forsaker, og er holdt kunstig adskilt fra, den mer kontinuerlige prosessuelle politiske 

interaksjonen og motstanden til aktører i sivilsamfunnet (Goodwin & MacLeod 1999, Keil & 

Kipfer 2002). Det er også lite direkte teoretisering å finne om motstand overfor slike statlige 

prosjekt – selv om det er nevnt at lokalstaten er gjenstand for sosiale kamper, konflikt og 

kontingens (se Jessop 1997, Goodwin & MacLeod 1999, Keil & Kipfer 2002, MacGurik 2004). 

Innsigelsen til Millstein (2008) er at den ny-gramscianske kontekstuelle analysen lider av 

politisk underskudd (se også Keil & Kipfer 2002). Den tar ikke rede på hvordan forskjellige aktører 

i byer motsetter seg, reagerer på eller konfronterer slike statlige lokale prosjekt. Det utforsker ikke 

de komplekse, motsetningsfylte politiske relasjonene mellom stat og samfunn – og effekten av dette. 

Altså, trengs en kontekstualisert klarlegging av hvordan det dynamiske relasjonsforholdet mellom 

stat og samfunn er forhandlet, styrt og bestridt innenfor ulike lokaliteter (Millstein 2008). 
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Dette er langt på vei en rettmessig kritikk. Likevel kan det oppfattes som om fram-

stillingen hos Millstein (2008) også er en forenkling av ny-gramsciansk SRT. For kritikken ender 

nemlig opp med en avgrensning av teorien – til kun å være et nyttig verktøy for å analysere de 

strukturelle begrensningene ved urban statlig styring. Videre er dette satt opp mot en analyse som i 

tillegg skal åpne mulighetene for at politiske aktører har handlingsrom til å gjøre motstand, 

påvirke og transformere sine livsbetingelser (Millstein 2008).  

En klarlegging av den ny-gramscianske teoriens plassering innenfor en kritisk realistisk 

ontologisk tenkemåte, ville bidratt med en nyansering som bedre kunne fått fram helheten i denne 

teorien. Teorien har et dialektisk syn på struktur og aktør (Hay 1994, Sayer 2000, Jessop 2003, 

2004, 2005, 2008). I gjennomføringen av ny-gramsciansk SRT studier har det ofte vært et skjevt 

fokus. Men det bør ikke forveksles med de grunnleggende premissene for teorien. Betraktningen 

til Stokke & Lier (2009) er nok mer nøyaktig når de hevder at liten oppmerksomhet om 

kontekstuell politisk dynamikk kan være til tross for, heller enn på grunn av, SRT. 

 

Poenget mitt er at dialektikken kan legge til rette for en analytisk videreutvikling av agendaen for 

studier innenfor ny-gramscianske SRT. Ønsket er å overskride den dikotomiske avendelsesmåten. 

Det bidrar til å formulere en kontinuerlig kontekstuell dialektikk mellom statlig strukturelle 

begrensninger og aktører i samfunnet.  

Det er tegn til en bevegelse i riktig retning innenfor denne skolen, som Millstein i for stor 

grad ser bort ifra. Keil & Kipfer (2002:252) oppfordrer ―(...) to the necessity of broadening the 

neo-Gramscian approach to urban politics from a consideration of local state theory to the wider 

– and little explored – problematic of urban hegemony‖. McGuirik (2004) er en annen 

eksponent. Det er saktens velkjente gramscianske tanker at kamp og utfordring er vedvarende, i 

møtet og kollisjonen mellom ulike diskurser. Motstående diskursive uttrykk kan henholdsvis 

utgjøre mothegemoniske (‖counterhegemonic‖) bevegelser eller innordnes som del av det 

hegemoniserende prosjektets politiske kompromiss (McGuirik 2004). De konkrete bidragene, 

referert til, avtegner bare en teoretisk begynnelse. Spesielt to aspekt peker seg ut som 

betydningsfulle for en revitalisering. Først en mer bevisst analytisk og teoretisk beskjeftigelse med 

det strategisk-relasjonelle struktur-aktør begrepet til Jessop (2005). Det kan deretter danne et 

ontologisk og epistemologisk fundament for videre utbygging av teori om motstand. 

Et strategisk-relasjonelt struktur-aktør begrep  

Dialektikken er å finne i det strategisk-relasjonelle struktur og aktør begrepet, som Jessop (2003, 

2005, 2008) har utdypet i den senere tid. Som tidligere nevnt er de statlige strukturene og 

tilhørende sosiale relasjoner, strategisk selektive. Hegemoniske prosjekt kan være relativt stabile 
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og reprodusere strukturers strategiske selektivitet. Men like fullt, løfter Jessop også fram rommet 

for kollektive eller individuelle aktører. De kan reflektere rundt og ta hensyn til den effekten 

strukturelt påvirket strategisk selektivitet har for deres identitet og interesser. Slik kan aktører 

respondere ved å orientere sine strategier, taktikk og handling inn mot dette. Det gir åpning så vel 

som utsikter for refleksiv påvirkning, transformasjon, og modifisering av strukturenes gjen-

tagende selektivitet. Mulighetene ligger i aktørers kunnskap om og kjennskap til den særskilte 

konteksten, med fingerspissfølelse for hva som er strategisk riktig og passende taktikk. Dette er 

”kontekst-strategisk”analyse som kan rettes inn mot å forandre den bestemte styringsmåten. Det 

avhenger av aktørers kapasitet, læringsevne og ‖erfaring‖ med å fremme ulike strategier og taktikk 

innenfor bestemte kontekster. Institusjonelle begrensninger kan, gjennom at det blir fremmet 

varierende strategier og allianser, omgjøres til muligheter. Begrensninger og muligheter er dermed 

fastsatt på en ‖strategisk relasjonell‖ måte. Det gir mer lys til den relasjonelle metodologien til SRT 

(Jessop 2005, 2008).  

Begrepet til Jessop (2005, 2008) signaliserer også nødvendigheten av en kritisk holdning 

til kritisk realisme. Dette utgjør sågar et distinkt bidrag til – og er en utbedret versjon av struktur-

aktør begrepet innenfor kritisk realisme. Analysen er et motinnlegg, selv om det også ligger 

nærmest opptil den morfogenetiske sirkelen hos Margaret Archer (1998a, 1998b). Hun initierte en 

mer uttrykkelig tidsdimensjon til forståelsen av samspillet mellom struktur og aktør. I all 

enkelthet, er det en analytisk sirkelgang bestående av tre (analytiske) faser. Strukturelle betingelser 

– sosial interaksjon – strukturell utvikling/eller reproduksjon. Ulempen er ifølge Jessop (2005:49): 

―(...) while Archer introduces greater temporal depth into her analysis of their continuing 

interaction, she is initially insensitive to the always relative, relational, and differential nature of 

structural constraints and capacities for reflexivity.‖ Hun står for en relativt flat tids- og 

stedsmessig ontologi. Strukturer, aktørers strategi og handlingspraksis er nemlig tids- og 

stedsbestemte på en komplisert måte. SRT deler med kritisk realisme det ontologiske skillet 

mellom struktur og aktør. Men i tillegg utvikles en epistemologi for å undersøke den komplekse 

interaksjonen dem imellom. Styrken til SRT er en videre utbretting av det dialektiske samspillet 

med kontinuerlig relasjonell og relativ kontekstuell interaksjon (Jessop 2005, 2008). Derfor gir 

SRT også mer umiddelbar og direkte oppmerksomhet til de tids- og stedsspesifikke oppståtte og 

uventede omstendighetene. SRT undersøker bl.a. den kontekstbestemte strategiske selektiviteten, 

så vel som aktørenes kapasitet og taktiske orientering for å omdanne strukturers (og 

institusjoners) selektivitet (Jessop 2005).  

Fordelen er at dette struktur – aktør begrepet tydeliggjør det strategisk relasjonelle – ved 

en sammenbinding mellom sosial ontologi, forklarende metodologi og praktisk teoretisering (se 
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Jessop 2005). Dette trenger imidlertid supplement av mer spesifikk teori om motstand. For min 

del betyr det en overgang til å teoretisere politiseringen av nyliberale vanntjenester – og da er 

(struktur – aktør) begrepet her limet som holder det hele bedre sammen. 

 

2.5 Rom for motstand 

Framstillingen her er en naturlig fortsettelse fra forrige del. Formålet vil nettopp være en nærmere 

teoretisering av rommet for aktøren og dens motstand mot nyliberale vanntjenester. Årsaken er 

manglene innenfor den kritiske teoretiseringen både om selskapisering, og nyliberale vanntjenester 

mer generelt. Dermed er det behov for å ta denne teoretiseringen videre (Jmf. Castro 2004, 2006, 

2007b). Det gjøres ved å knytte an til en mer flersidig teoretisering av ulike rom for motstand – 

innenfor så vel som utenfor statens institusjoner. Dette påkaller igjen nødvendigheten av å studere 

de kontekstuelle relasjonene mellom staten og motstandsstrategiene til sosiale bevegelser i 

sivilsamfunnet (overfor nyliberale reformer). En slik analytisk forståelse vil, i neste omgang, også 

kunne korrigere litteraturen og debatten om hvilke strategier sosiale bevegelser bør fremme mot 

nyliberale vanntjenester. 

Innskrenkning av ”citizenship”-rettigheter 

I litteraturen som teoretiserer selskapisering blir det nevnt at nyliberale selskapiseringsreformer 

kan påvirkes av sosial motstand. Men det er lite teoretisering og empirisk analyse av motstanden, 

og dens kontekstuelle interaksjon med staten (Smith 2004, 2005, Macdonald & Ruiters 2005, 

2006). Motstand er noe mer behandlet i den generelle teorien om nyliberale vanntjenester. Som 

nevnt lykkes ikke Castro (2004, 2006, 2007b) i å differensiere mellom ulike typer nyliberale 

reformer. Men de generelle teoretiske betraktningene hans er likevel relevante i forhold til politisk 

konfrontasjon og konflikt rundt slike strategier. 

Krikken til Castro (2004, 2006, 2007b) av ‖nyliberal hovedstrøms vannpolicy‖ som en 

avpolitisert tekno-administrativ og økonomisk forklaring, er tidigere referert til. Den ønsket mer effektiv 

styring ved design av nye teknikker og institusjoner. Det samme viste gjennomgangen av 

‖selskapisering‖ og ‖kommersialisering‖. Castro kritiserer dette for ikke å se på sosio-politiske 

forhold – som ulikheter i økonomisk og politisk makt. Nyliberal omgjøring av vanntjenester fra 

offentlige til private goder innskrenker tilgangen for dem som har manglende betalingsmulighet. 

Smith (2004) påpekte dette, som vi erindrer, innenfor selskapisering mer konkret. Disse ulikhetene 

og maktkonfliktene fører nettopp til at mange mennesker blir ekskludert – fra både vanntilgang og 

politisk deltagelse i styringen av tjenesten (Castro 2004, 2006, Smith 2004). Til forskjell fra Smith 
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(2004), belyser imidlertid Castro (2004, 2006) at slike reformer ofte har vært ledsaget av vedvarende 

sosiale og politiske konfrontasjoner. 

Dermed kan vi sette forhandling og strid om nyliberale strategier for vanntjenester i 

relasjon til kampen om innholdet i citizenship-rettighetene. Castro (2004, 2006, 2007b) mener 

motstand med protester oppstår når nyliberalistiske strategier forsøker å angripe og innskrenke 

både politiske og sosiale ‖citizenship-rettigheter‖ innen vanntjenester. Det driver fram kamper og 

konflikter som står om å definere det substansielle innholdet i ‖citizenship‖-rettighetene. 

Tyngden hos Castro er lagt på å vise at nyliberalistiske reformer er destruktive og det 

økende konfliktnivået er hos han i for stor grad redusert til en markør for dette, med enkelte 

empiriske unntak (Castro 2004, 2006). Det resulterer i en for svak teoretisk betoning av det 

politiske rommet og potensialet for transformasjon som kan ligge i aktiv deltakelse med utgangspunkt 

i slike konflikter. Vi må ta hensyn til at nyliberalisme både kan føre til innskrenking og utvidelse av den 

politiske ‖citizenship‖-deltagelse, på samme tid. I tillegg behandler ikke Castro at kollektiv 

mobilisering og sosiale bevegelser egenhending kan skape rom for aktiv ‖citizenship‖-deltagelse. En 

rimelig innsigelse mot Castro er hermed at han ikke tar oss langt nok i å benytte en flersidig og mer 

kompleks teoretisering av relasjonen mellom ‖citizenship‖ og nyliberalisme. Derfor bør dette 

utdypes nærmere.  

Rom for deltakelse – innenfor og utenfor staten  

Teoretiseringen til Castro (2006) var tuftet på en ”civic” (borgerplikts) republikansk ‖citizenship‖-

retning. Der er medborgerskap regnet som praksis og ikke bare formelle rettigheter. Kollektivt og 

deltagende engasjement i avgjørelser om samfunnsspørsmål er påkrevd (Dean 2001, Hickey & 

Mohan 2004). Ved hjelp av Hickey & Mohan (2004) kan en teoretisere motstanden som er 

beskrevet hos Castro videre. Det skal åpne et mulighetsrom for å hevde citizenship-rettigheter 

”nedenfra” ved egne tiltak – som organiserte kamper. Marginaliserte grupper trenger således ikke 

vente på at etterlengtede rettigheter og rom for deltagelse blir innfridd ‖fra oven‖, men kan selv 

kjempe for transformasjon (Hickey & Mohan 2004). 

Hickey & Mohan (2004) ønsker å si noe om abstrakte strukturer som former samfunnet. 

Men på samme tid kan strukturene gi grobunn for mangfoldige identiteter, slik at det er et 

potensial/rom for politisk handling – samt transformasjon. 

Miraftab & Wills (2005) behandler aktivt ‖citizenship‖ med sosial mobilisering i Cape Town 

som utgangspunkt. Gjennom aktiv handling skaper og finner medborgere selv fram til alternative rom 

for ‖citizenship‖-deltagelse (‖invented space”). De trosser uteblivelsen av statlig ”invitasjon” til å delta 

(‖invited space‖). Under nyliberal urban policy kan fattige i byer ty til denne alternative formen for 

politisk ‖citizenship‖, som ofte er mobilisert gjennom sosiale bevegelser. Særpreget til en slik form 
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for ‖citizenship‖-deltagelse er dens primære forankring i engasjement innenfor sivilsamfunnet. Det 

utelukker at staten er den eneste kilden til å bestemme ‖citizenship‖-rettigheters meningsinnhold og 

praksis. Det blir gjort bruk av strategier for å holde staten og myndighetene ansvarlige (Jfr. 

‖accountable‖) for å realisere sosiale og politiske rettigheter (Miraftab & Wills 2005). Men det blir 

argumentert med at det er selvskapte alternative (‖invented‖) rom som har mulighet for å føre til 

sosial rettferdighet og substansiell demokratisering. Dette er i motsetning til i ‖inviterte‖ rom der en 

ofte ekskluderer behovene og prioriteringene til sivilsamfunnet. 

Miraftab & Wills representerer en synsmåte som mener nyliberalisme kan utløse 

motsetningsfylte prosesser – ved å stenge av enkelte ‖citizenship‖-rom, men samtidig åpne andre. 

Eksklusjon av fattige fra velferdstjenester kan nemlig samtidig føre til inkludering gjennom 

deltagelse og aktivt ‖citizenship‖ ved motstand. Det betyr at koblingen mellom nyliberalisme og 

‖citizenship‖ ikke utelukkende er lineær, men mer uforutsigbar og motsetningsfylt enn det Castro 

klarte å fange opp (Miraftab & Wills 2005). 

Etter Miraftab & Wills (2005) å dømme er det selvskapte alternative (‖invented‖) rom som 

har potensial til å bringe sosial rettferdighet og substansiell demokratisering. Dette er i motsetning 

til statlige ‖inviterte‖ rom, som ofte ekskluderer behovene og prioriteringene til grasrota innenfor 

sivilsamfunnet. Millstein (2008) kritiserer dette ettersom de to rommene, som har ulike kjennetegn, 

ikke nødvendigvis står i motsetning til hverandre. ‖Inviterte‖ rom trenger ikke å være ufordelaktig 

for sosiale bevegelser å delta i, selv om muligheten for kooptering eller begrenset påvirkningsevne 

er tilstede. Istedenfor å sette opp absolutte motsetninger mellom dem, må vi ta inn over oss at 

sosiale bevegelser ofte benytter begge rommene. 

I den anledning skriver Oldfield & Stokke (2004, 2007) om sosiale bevegelser i Sør-Afrika. 

Bevegelsene har respondert på nyliberale strategier, som innføring av kostnadsinndekning, både ved 

å være beskjeftiget (‖engaged‖) i samarbeid med staten, så vel som å stå i opposisjon og gjøre motstand. 

Strategiene kan innebefatte en kreativ kombinasjon av disse ulike framgangsmåtene. Mohan & 

Stokke (2000) plasserer denne oppfatningen og tydeliggjør samtidig markante skillelinjer: 

 
Recent discourses about the local within development studies revolve around a binary 
opposition between the state and civil society. Civil society is understood as an alternative to 
inefficient and unresponsive state institutions or as the primary site of resistance against the 
state and the market. This is in opposition to recent trends within studies of politics and 
development, which are characterized by a growing emphasis on state–society relations rather 
than seeing the state and civil society as separate spheres (Mohan & Stokke 2000:264, kursiv 
i original). 

 

I de fleste tilfeller er det et komplekst forhold mellom kollektive aktører i sivilsamfunnet og aktører 

innenfor staten – med både allianser og konflikter. Det institusjonaliserte politiske systemet utgjør 
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negative eller positive politiske mulighetsstrukturer. Disse kan, i neste omgang, fremme eller 

hemme kollektiv handling og organiserte kamper (Mohan & Stokke 2000). 

Strategidebatten om en rettighetsbasert tilnærming 

Nå begir drøftingen seg inn på en nyansering og videreutvikling av debatten om sosiale bevegelsers 

bruk av en rettighetsbasert strategi og tilnærming, som motstand overfor nyliberale vanntjenester. I 

så måte er hovedformålet her å ta videre den analytiske forståelsen innenfor denne relativt unge 

litteraturen og debatten. 

Kort fortalt har Bond & Dugard (2008a) og Dugard (2008, 2010) en oppfatning om at en 

rettighetsbasert strategi og tilnærming har et potensial, for sosiale bevegelser. Årsaken er at en 

rettighetsbasert strategi kan avdekke og skape gehør for at nyliberale policyer om kommersial-

isering og kostnadsdekning svekker retten til vann. Det kan styrke sosiale bevegelsers kamp – ved 

å bidra til økt mobilisering av støtte, holde staten ansvarlig – og presse den til å innfri fattiges rett 

til vann (sikre basisbehovet). 

Bakker (2007) og Bond (2010) løfter derimot fram en såkalt ”commons strategi”, som mest 

velegnet til å bekjempe nyliberale reformer. Det er en strategi som arbeider for at lokalsamfunnet 

skal styre og utforme policyen til vanntjenestene. Dette blir satt opp mot en rettighetsbasert 

strategi- og tilnærming. Min fortolkning er at Bakker (2007) og Bond (2010) i sin kritikk av en 

rettighetsbasert strategi og tilnærming, langt på vei skaper et dikotomisk motsetningsforhold 

mellom staten og sosiale bevegelsers strategi i samfunnet. De er avvisende, eller i beste fall sterkt 

skeptiske, til at sosiale bevegelser i sivilsamfunnet skal fremme retten til vanntjenester som 

strategi så vel som å delta i rettighetsbaserte protester – både innenfor (Bond 2010) og generelt 

overfor statlige institusjoner (Bakker 2007). En rettighetsbasert tilnærming skal iflg. dem være 

markeds- eller statssentrerte, definerte og kontrollerte – med fullstendig ekskludering av lokal-

samfunnet (Bakker 2007). Bond (2010) antyder først at en rettighetsbasert strategi har begrens-

ninger, ikke at den er helt og holdent negativ. Men senere knytter artikkelen seg til en grunn-

leggende kategorisk holdning om at menneskerettighetsdiskursen ikke tjener motstanden, men 

heller legitimerer nyliberale policyer. Rettigheter innenfor staten skal ikke ha noe transformativt 

potensial da de er formulert, fortolket og håndhevet av institusjoner som er forankret i det 

politiske, sosiale og økonomiske status quo (Bond 2010). Menneskerettigheter er nemlig 

kompatible med kapitalistiske politisk økonomiske system(er) (Bakker 2007). I dette tilfelle virker 

det relevant å trekke fram kritikken til Mohan & Stokke (2000:260) myntet på litteraturen om 

sosiale bevegelser mer generelt: ‖The state is perceived as a site of subordination—as part and 

parcel of the oppressive system of capitalist exploitation and bureaucratic domination that social 

movements resist‖.  
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Dermed blir statlige rettigheter nærmest gjort til illegitime virkemidler for sivil-

samfunnsorganisasjoner, i deres sosiale og politiske kamp. Det diskrediterer betydningen av å ta 

kamper om rettigheter med staten, for den substansielle retten til vanntjenester. Videre impliserer 

dette en forståelse av sivilsamfunnet, sosiale bevegelser og deres strategi som et autonomt alternativ 

og motstykke til høyst utilfredsstillende statlige institusjoner med rettighetstilnærming. Dette later til 

å gå for langt i en, normativ og strategisk, polemikk ut fra forestilling om at staten og samfunnet 

skal være to separate sfærer – i spørsmålet om rettigheter. Ankepunktet er herved en manglende 

anerkjennelse av den relasjonelle og kontekstuelle strategiske karakteren til forholdet mellom stat 

og samfunnsaktører. Kritikken her legger nettopp til grunn, og refererer tilbake til, det strategisk 

relasjonelle (kritisk realistiske) struktur – aktørbegrepet til Jessop (2005, 2008). Det tar oss 

dermed til en romliggjort forståelse av staten og empirisk politisk praksis (Mohan & Stokke 2000, 

2007). Istedenfor det totaliserende og monolittiske synet på staten kan det institusjonaliserte 

politiske systemet, som tidligere nevnt, både bestå av negative og positive politiske mulighets-

strukturer for sosiale bevegelser (Mohan & Stokke 2000, 2007). Den overnevnte avklaringen av 

relasjonene mellom staten og sosiale bevegelser i samfunnet, benyttes således til å opponere mot 

angrepet på en rettighetsbasert strategi- og tilnærming i forhold til nyliberale vanntjenester. 

Men sett under ett, har debatten også en tendens til å være for teoretisk, abstrakt, og 

polarisert (særlig omfatter det Bakker 2007, Bond & Dugard 2008a, Bond 2010). Det gjelder både 

‖commons kritikken‖ og perspektivet som mener den rettighetsbaserte strategien har et potensial. 

Begge disse perspektivene på en rettighetsbasert strategi tegner sammen opp et kunstig teoretisk 

skille, som er en simplifisering av virkeligheten. Det skal angivelig stå mellom en ensidig 

avskrivning av rettighetsstrategien, der en utelukkende påpeker begrensninger eller så skal 

tilnærmingen besitte et sterkt potensial for å åpne mulighetsrom og transformere staten. Samlet 

sett blir resultatet en dikotomi, der den rettighetsbaserte strategien enten bare fremmer eller bare 

hemmer kampen til de sosiale bevegelsene. Men i realiteten kan det være en langt mer kompleks 

politisk praksis og prosess over tid, der effekten av strategien går på tvers av begge motpolene. 

Interessene til sosiale bevegelser kan både bli fremmet og hemmet over tid. For eksempel kan 

staten ha unngått å innfri et velferdsprogram med en substansiell rett til vann for fattige. Likevel 

kan rettighetsstrategien samtidig gi økt motstand, mobilisering og politisering – som forsinker 

innføringen av nyliberale reformer i vanntjenesten, eller finner måter å blokkere effekten av dem. 

Isteden etterlyses det her en mer romliggjort empirisk analyse – av den kontinuerlige dynamiske 

relasjonen mellom statens reformprogram og sosiale bevegelsers motstand (se Martin & Miller 

2003, Jessop 2005, Leitner et al. 2008). En slik analyse kan tilføre debatten en mer åpen, 

kompleks og nyansert teoretisk forståelse av den rettighetbaserte strategiens resultater. 
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3. Metodologi og metodebruk  

Dette kapittelet starter med en videreføring av teorikapittelet, ved å klargjøre teoridiskusjonens 

betydning for oppgavens metodologi. Den nygramscianske strategisk relasjonelle tilnærmingen kan 

fungere som en utvidelse og forlengelse av kritisk realistisk metodologi. For den teoretiske 

drøftingen av den strategisk relasjonelle tilnærmingen i teorikapittelet, har nemlig metodologiske 

implikasjoner – som gir mer konkrete retningslinjer for min videre studie. Den vil blant annet 

kunne begrunne utformingen av oppgavens to problemstillinger, i tillegg til å være et nyttig 

analytisk verktøy i analysen. Dette kan således være med å konkludere teorikapittelets 

metodologiske betydning for resten av oppgaven.  

Deretter, følger en kritisk refleksjon rundt metodebruk – dvs.om oppgavens bruk av 

casestudien, og avveininger mht. intervjuing og dokumentanalyse. Følgelig berører kapittelet både 

spørsmål knyttet til oppgavens metodologi og metode: 

 
(…) data collection and analysis are issues of method. Methodology is a more 
encompassing concept that embraces issues of method but has deeper roots in the 
bedrock of specific views on the nature of ―reality‖ (namely, in ontology) and the grounds 
for knowledge (namely, in epistemology) (Hoggart et al. 2002:1). 

 

3.1 Kritisk realistisk og strategisk relasjonell metodologi 

I kritisk realisme kan teori gi mening til og en tolkning av empirien, for å identifisere sosiale 

fenomen og forklare dem. Men eksisterende teori kan også revideres i møte med empiri, og 

frambringe ny teoretisk innsikt (Sayer 1992, 2000). Det gjør at: ‖The realist method for theory 

construction is neither purely deductive, nor purely inductive. It operates rather simultaneously in 

a deductive – inductive dialectic‖ (Yeung 1997:63). Hendelser inntreffer nemlig i konkrete 

empiriske kontekster som er komplekse – slik at de er et resultat av flere forskjellige kausale 

påvirkninger og aspekter (Sayer 2000, Jessop 2008). I kritisk realisme er dermed abstraksjon en 

måte å forstå empiriske hendelser og fenomen. Nødvendige relasjoner som har kausal påvirkning 

på fenomenet blir abstrahert, eller trukket ut, fra det konkrete. Det er en undersøkelse av de 

enkelte mekanismers relasjon til de faktiske hendelsene, ved abstrakt og analytisk isolering. Til slutt, 

må imidlertid disse abstraksjonene kombineres – for å fange opp fenomenets konkrete, 

diversifiserte og komplekse, kausale påvirkning. Kausalt, utforskes de enkelte delene for å forstå 

helheten (Sayer 1992, Yeung 1997, Castree 2002).  

Yeung (1997) understreker at kritisk realisme først og fremst konsentrerer seg om 

vitenskapsfilosofi, i form av ontologiske og epistemologiske aspekt. Likevel gir det retningslinjer 



46 
 

som kan informere vår metodologiske praksis (se også Sayer 1992). Men metodologien blir svært 

generell og abstrakt, og bør relateres nærmere til mitt studiefelt så vel som til oppgavens 

problemstillinger. Et formål med teorikapittelet var nettopp å drøfte fram teori som kan fungere 

som en analytisk og metodologisk forlengelse av kritisk realisme, for å kunne utforske den 

konkrete politikken til nyliberal statlig styring på bynivå. Dette frambrakte en mer konkret 

metode for analyse, formidlet gjennom en nygramsciansk strategisk relasjonell metodologi 

(Jessop 1997, 2008, Goodwin & MacLeod 1999, McGuirk 2004). Statlig regulering er påvirket og 

avhengig av en rekke ulike romlige forhold: Politiske, diskursive/kulturelle, sosiale, institusjonelle 

og strategiske (Goodwin & Painter 1997, McGuirk 2004, Jessop 2002a). Metodologisk, betraktes 

nyliberal regulering sånn sett som en politisk prosess – definert ved sine effekter etter en interaksjon 

mellom ulike faktorer på bynivå (a posteriori). Styrken til nygramsciansk SRT er en praktisk 

anvendbar metodologi, som kan analysere denne kontekstuelle politiske konstruksjonen av 

statsmakt og statlig styring på bynivå (Goodwin & Painter 1997, Jessop 1997, McGuirk 2004). 

 Denne metodologien kan anvendes til å konkludere teorikapittelet. Det vil kunne få fram 

hovedtrekkene i det teoretisk og metodologiske rammeverket, som skal informere casestudien – 

altså resten av oppgaven. De teoretiske bidragene om selskapisering analyserte i liten grad den 

lokale kontekstuelle konstruksjonen av statlig makt, styring og politikk på bynivå – som kan 

påvirke selskapiseringsprosessen. Derfor ledet det til et politisk underskudd i analysen, av den 

bakenforliggende statlige politikken og spørsmålet om ‖hvorfor‖. I tillegg er det for lite analyse av 

‖hvordan” denne politikken blir forsøkt gjennomført ved å anvende statsmakt for å endre folks 

handlinger (Smith 2004, Macdonald & Ruiters 2005, 2006). Dermed er det ikke tilstrekkelig 

analyse av verken selskapisering som en reguleringsprosess (på byinvå) eller dens effekter, slik 

den overnevnte strategisk relasjonelle metodologien tilsier. Dessuten ble både statsmakt og 

selskapisering underdrevet i litteraturen som teoretiserer nyliberale vanntjenester, mer generelt 

(Castro et al. 2002, Castro 2004, 2006, 2008, Swyngedouw 2006a)  

Imidlertid kan den prosessuelle forståelsen, til studier innenfor nygramsciansk SRT, 

utvides til å analysere motstand overfor slike reguleringsstrategier. Formålet var å tilføre 

ytterligere romlig politisk kompleksitet til den prosessuelle metodologien. Dette åpnet for å forstå 

den kontinuerlige dynamikken mellom stat og motstand i samfunnet (se Keil & Kipfer 2002, 

MacGurik 2004, Jessop 2005, Castree 2008b, Millstein 2008). 

Denne analytiske og metodologiske todelingen av prosessen, er med å danne grunnlaget 

for og begrunne formuleringen av to ulike hovedproblemstillinger i denne oppgaven (som har fått 

hvert sitt analysekapittel). Metodologien drøftet her og i teorikapittelet ble dermed benyttet til å 

artikulere spørsmålsformuleringene, men er også sentral for å kunne besvare dem. Altså kan 
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casestudien min av den nyliberale selskapiseringsprosessen i Johannesburg, så vel som 

reguleringsteoretiske og nygramscianske undersøkelser mer generelt, bli informert av metodologien. 

Dette kan legge grunnlaget for å skape nye reguleringsteoretiske begrep om selskapisering av 

vanntjenester, så vel som for å videreutvikle teori om den motstanden denne fører til. 

I forskingsopplegget mitt har teori vært avgjørende for å informere og utforme (case-) 

studien. Slik som hos Young (1997) var litteraturgjennomgangen av teorien som forelå på et 

fagområde, med på å identifisere muligheten for og bidra til – videre teoretisk utvikling og 

revurdering. Jeg brukte observasjoner av svakheter ved eksisterende teorier og begrep som et 

startpunkt for undersøkelsesopplegget. Gjennom forskningsprosessen har det imidlertid vært en 

kontinuerlig rundgang mellom å avdekke teoretiske mangler – og de empiriske undersøkelsene i 

mitt case. Sammen, bidro dette til å utforme nye argumenter, forståelser og kritikk i forhold til 

noen bestemte teorier (Se Sayer 1992, Young 1997, Millstein 2008). Dette forholdt seg således til 

den kritisk realistiske sirkelgangen mellom teoriinformerte og informerende casestudier. 

 

3.2 Casestudien av selskapisering 

Oppgavens to problemstillinger bygger, som nevnt, på en strategiske relasjonell metodologi 

(Jessop 1997, 2005, 2008). Dette leder dessuten til spørsmål om hvordan og hvorfor bestemte 

strategiske begivenheter finner sted innenfor prosessen med selskapisering av vanntjenesten i 

Johannesburg (se kapitlene: 1.0 og 4.0). Derved er valget av en casestudie-tilnærming nærliggende 

ved at det, i følge Yin (1994), er en metode som kan besvare spørsmål om hvordan og hvorfor 

bestemte hendelser skjer. Hendelser eller fenomen blir undersøkt innenfor en virkelig kontekst. 

Med andre ord kan kontekstuelle forhold være høyst relevante for å forstå fenomenet som 

studeres. Kvalitativ metode generelt, går i dybden ved å gi mye mening og informasjon om få 

enheter. I tillegg tolkes fenomen og prosesser altså i lys av konteksten de inngår i, for å få fram 

kausale forklaringer (Sayer 2000, Thagaard 2003). Mitt undersøkelsesopplegg er basert på det Yin 

(1994) kaller enkeltcase-studie (‖singel-case design‖), av prosessen med nyliberal selskapisering av 

vanntjenesten, som er en del av omstruktureringen i Johannesburg by. Det er til forskjell fra flere 

komparative case studier, som også ville sett på andre byer. Hensikten og funksjonen til én case-

studie er blant annet: ‖To confirm, challenge or extend the theory (…). The single case can then 

be used to determine whether a theory‘s proposition are correct or whether some alternative set 

of explanations might be more relevant‖ (Yin 1994:38). Det forutsetter at en gjennom caset 

studerer de forholdene teoriene angivelig sier noe om (Yin 1994). 

Mitt valg av case kan aktualiseres og begrunnes ytterligere. Valget var primært faglig og 

teoretisk motivert. Jeg leste meg opp på relevante strategidokumenter, artikler og studier. De 
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dreide seg om den nyliberale omstruktureringsstrategien i Johannesburg generelt, og av vann-

tjenesten mer konkret. Studiet av litteraturen tydeliggjorde noen potensielle svakheter ved den 

eksisterende teorien om selskapisering – og om motstanden mot nyliberale vanntjenester, som jeg 

også hadde gjennomgått. Det må likevel sies at mange av de teoretiske argumentene og ideene 

om korrigering oppsto i møtet med datamaterialet – under og etter feltstudien i Johannesburg. 

Caset har vist seg å kunne gi et grunnlag for å revidere kritiske teoretiske forståelser og 

generaliseringer. Dette sier noe om casets formål, i følge Stake (2005). Teorien var imidlertid ikke 

den opprinnelige grunnen til at jeg så nærmere på Johannesburg, men min tidligere kjennskap til 

og interessen for den politiserte konflikten omkring byens selskapiserte vanntjeneste. Særlig 

angikk det strategien ‖Operation Gcin‘amanzi‖ (mer senere). Den fikk jeg informasjon om 

gjennom å delta innenfor to overlappende internasjonale nettverk for organisasjoner og sosiale 

bevegelser som er kritiske til nyliberale vanntjenester, henholdsvis ‖Reclaiming public water‖ og 

‖Water Justice‖. Det ledet til videre litteratursøk og den nevnte forundersøkelsen. For øvrig, 

betraktet jeg det som en fordel at selskapiseringsprosessen i Johannesburg hadde vart noen år 

(siden 2001) – slik at det var mulig å studere dens utvikling over tid. 

Gerring (2007) definerer et case som et romlig avgrenset fenomen eller en enhet, studert 

på et gitt tidspunkt eller over tid. I mitt tilfelle er det altså selskapiseringsprosessen til 

vanntjenesten innenfor Johannesburg by, som er den geografiske romlige konteksten. Det lokale 

geografiske nivå er imidlertid ikke den eneste politiske konteksten. Den står i relasjon til politiske 

forhold på andre geografiske nivå, altså i en videre kontekst (Jessop 1997, MacGurik 2004, 

Castree 2005). For Castree (2005) kan påvirkning på tvers av geografiske nivå skape fellestrekk 

mellom lokale nyliberale reformer og prosjekt, selv om det er kontekstuell diversitet: ―(…) even 

with these differences substantial commonalities of process and outcome occur‖ (Castree 2006:5) 

Innenfor selskapiseringsprosessen, vil casestudien min hovedsakelig fokusere på 

”Operation Gcin’amanzi”. Det vil være en umulig oppgave å dekke alle aspekter ved selskapiserings-

prosessen. Begrunnelsen for valget av ‖Operation Gcin‘amanzi‖ er at byen anser prosjektet som 

en helt sentral strategi, og betegner det som et ‖flaggskip‖ for å spare vann og øke inntjeningen til 

den selskapiserte vanntjenesten (CoJ 2003, 2009). Det er også inn mot ‖Operation Gcin‘amanzi‖ 

motstanden har vært rettet, slik at denne ble selve symbolet på den politiske kampen om 

vanntjenesten i Johannesburg4 (CAWP 2004, Dugard 2008, McKinley 2008). Når det gjelder 

motstanden i sivilsamfunnet, konsentrerer analysen seg primært om den sosiale bevegelsen 

                                                           
4 I denne oppgaven vil det være mest relevant å undersøke ‖Operation Gcin‘amanzi‖ sin innføring og anvendelse av 
kontrollmekanismer i fattige bydeler, og de bakenforliggende årsakene til dette. Det er denne siden av ‖Operation 
Gcin‘amanzi‖ som har resultert i politisering og motstand. Imidlertid bedriver ‖Operation Gcin‘amanzi‖ også andre 
vannbesparende tiltak, gjennom utskiftning av utdatert infrastruktur (vannrør o.l) for å minske vannlekkasjer – men 
dette har vært mindre kontroversielt (CoJ 2003, Dugard 2008, McKinley 2008).  
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‖Coalition Against Water Privatisation‖ som ligger under ‖Anti Privatisation Forum‖ (APF). 

Førstnevnte ble opprettet som et svar på ‖Operation Gcin‘amanzi‖ og har vært den klart viktigste 

aktøren som har gjort motstand (Dugard 2008, McKinley 2008). Til slutt, har jeg intervjuet 

beboere og aktivister i Phiri. Phiri er den bydelen ‖Operation Gcin‘amanzi‖ gjerne assosieres 

med, ettersom det var der prosjektet først ble innført og der mye av kampen foregikk de første 

årene. Phiri er et fattig lokalsamfunn i bydelen Soweto, der flesteparten tilhører den urbane 

arbeider- og underklassen (Dugard 2008, Bond & Dugard 2008). Denne gjennomgangen fungerer 

som en aktualisering og avgrensing av min casestudie, så vel som analyse. Den mer generelle 

bypolitikken i Johannesburg er i tillegg en kontekst og bakgrunn. 

Casestudier benytter ulike  metoder og kilder for datainnsamling, for å få en forståelse av 

fenomenet som studeres (Yin 1994). For å kunne belyse spørsmålsformuleringene har jeg i min 

undersøkelse gjort bruk av intervjuer og dokumentanalyse. Det er nå tema.   

     

3.3 Intervju 

Formålet med intervjuene var å få kjennskap til folks politiske deltakelse – i sentrale strategiske 

prosesser, i strategiske vurderinger, i motstandskamp og hverdagspraksis, og dessuten få vite mer 

om deres meninger, identiteter o.l. Kvalitative intervju kan nemlig gi fyldig og inngående 

informasjon om informantens forståelser av bestemte begivenheter, om deres erfaringer, livs-

situasjon og synspunkter (Thagaard 2003, Kvale & Brinkmann 2009). Til sammen intervjuet jeg 

13 informanter på ulike steder i Johannesburg, i perioden februar til april 2010. Intervjuene hadde 

en varighet fra 15 minutter til to timer. 

Informanter 

Utvalget av informanter var et strategisk utvalg, i forhold til mine problemstillinger (Thagaard 

2003). Grovt sett, pekte det seg ut tre hovedgrupper av informanter. Først var det informanter 

som tidligere hadde- eller fortsatt arbeidet med, den selskapiserte vanntjenesten (og særlig 

‖Operation Gcin‘amanzi‖), i ledende styringsposisjoner i Johannesburg by. Dernest besto den 

andre gruppen av aktivister og nøkkelinformanter fra CAWP som hadde deltatt i motstanden 

mot ‖Operation Gcin‘amanzi‖. Det var både grasrotaktivister og aktivister i mer ledende 

posisjoner innenfor CAWP, som har deltatt i strategiske planleggingsprosesser så vel som politisk 

arbeid. Til sist, var det en gruppe med beboere i Phiri. Flere av disse var også aktivister i CAWP 

og hadde deltatt i motstand mot ‖Operation Gcin‘amanzi‖ i Phiri. Derfor kan det her være et 

uklart skille mellom denne og forrige kategori. Men det er imidlertid også beboere tilhørende 

denne gruppen som ikke har vært aktivister i CAWPs eller nødvendigvis deler deres synspunkter.  
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I løpet av prosessen med å avgrense caset og de temaene jeg valgte å konsentrere meg 

om, viste det seg at enkelte av de 13 opprinnelige intervjuene ikke lenger var relevante å benytte i 

analysen. Dette illustrerer at også fokuseringen på disse tre kategoriene av informanter også ble til 

underveis, selv om forundersøkelse ga viktige ledetråder. 

I tillegg er det grunn til å notere at informantene på ulike måter er anonymisert i denne 

oppgaven. Beboere og enkelte CAWP aktivister i Phiri har fått fiktive navn, altså pseudonym. Når det 

gjelder andre informanter, kommer jeg med noen antydninger i forhold til organisasjonstilknytning 

og/eller stilling (som f. eks. ‖CAWP representant 1‖). 

Tilgang og posisjon – i et politisert felt5 

Jeg deltok på konferansen World Water Forum i Istanbul 2009, og benyttet den aktivt til å få 

kontakt med og kunnskap om personer som burde intervjues, både fra Johannesburg by og 

CAWP. Noen navn utmerket seg på forhånd, i løpet av min forundersøkelse og gjennom 

kjennskap til konflikten rundt vanntjenesten i Johannesburg. Det ledet meg til ‖portvakter‖ 

(‖gatekeepers‖), som i kraft av sin betydningsfulle posisjon kunne gi tilgang til informanter og 

ulike typer dokumenter (Se Marshall & Rossman 2011). 

På plass i Johannesburg framsto det som om min tilknytning til de to internasjonale 

nettverkene for organisasjoner (‖Reclaiming public water‖ og ‖Water Justice‖) bidro til å gi tilgang 

til informanter og nyttige ‖døråpnere‖ fra CAWP. CAWP deltok nemlig selv innenfor disse 

nettverkene, for å arbeide mot nyliberale vanntjenester. Dette var i likhet med Foreningen for 

internasjonale vannstudier (FIVAS) i Norge, som var den organisasjonen jeg tidligere hadde 

arbeidet for. Siden jeg hadde deltatt innenfor samme internasjonale nettverk, ble jeg betraktet 

som en ‖politisk likesinnet‖ – som CAWP aktivistene ønsket å gi innpass og legge til rette for. Jeg 

ble langt på vei tilskrevet en felles ‖politisk identitet‖, og fikk derfor en posisjon som delvis 

‖insider‖ (Kobayashi 2001, Mohammad 2001). Min oppfatning er at denne posisjonen, gjorde det 

enklere å få informanter til å stille opp på intervju og formidle videre kontakt med andre 

aktivister innenfor CAWP, så vel som beboere i Phiri. Den første informanten jeg var i kontakt 

med fra CAWP ga nemlig inntrykk av at det ikke var særlig interessant med studenter som kom 

‖utenfra‖ og skulle ha intervjuer. Jeg forsøkte derfor å avgrense meg fra bare å være ‖enda en‖ 

uinteressant student. Slik som Millstein (2008), var også jeg ofte eksplisitt omkring min ‖politiske 

identitet‖ og organisasjonsbakgrunn i kontakt med informanter fra CAWP. Denne politiske 

identiteten ble således benyttet som en ressurs under feltarbeidet (Millstein 2008). I tillegg regnet 

jeg med at enkelte aktivister visste om bakgrunnen min, enten fra andre i CAWP eller fra 

internasjonalt arbeid. Sånn sett kunne det virket unaturlig om jeg prøvde å skjule det. 

                                                           
5 Denne overskriften er inspirert av: Lier (2005, 2009), Millstein (2008). 
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Faremomentet var at jeg kunne bli for avhengig av CAWP-aktivister, som var til stor hjelp for å 

komme i kontakt med andre informanter. Det er en såkalt snøballmetode, som i ifølge Valentine 

(1997) kan føre til en for snever og selektiv rekruttering av informanter. Men jeg fant også på 

egenhånd fram til informanter i CAWP, som var navn jeg kjente til før feltstudiet. Jeg bestemte 

meg også for å intervjue beboere fra Phiri som ikke tilhørte CAWP. Det var personer jeg traff 

tilfeldig.  

På linje med Hansen (2005) erfarte jeg at det var svært vanskelig å få intervjuer med 

representanter for vanntjenesten og Johannesburg by. Men det lyktes å rekruttere to sentrale 

informanter på World Water Forum, og én under selve feltstudiet. Overfor disse informantene 

vektla jeg at studien var en akademisk undersøkelse, hvilket den jo var, og nedtonet min politiske 

bakgrunn. Det kom av den særdeles politiserte og tilspissede konflikten, mellom myndighetene i 

Johannesburg og CAWP (Buhlungu 2004, Dugard 2008). Dersom jeg ble forbundet med CAWPs 

politiske posisjon kunne det satt min tilgang til informanter fra Johannesburg by i fare. Denne 

avgjørelsen forholdt seg til at feltarbeidet var innenfor et politisert felt (Se Lier 2005, 2009, 

Millstein 2008). Det samme gjorde vurdering av rollen og posisjonen til forskeren i forhold til 

informanten – i selve intervjusituasjonen (Thagaard 2003). Min politiske bakgrunn kunne skapt 

mistroiskhet og ført til mindre åpenhet i svarene til de som var (eller hadde vært) ansatte i byen. I 

tillegg var det en sjanse for at svar med mer nyanserte, dyptgående og presis informasjon 

(Thagaard 2003), kunne blitt erstattet av politisk polemikk, argumentasjon og forsvarstale for 

byens policy. Det heftet imidlertid også problemer knyttet til min akademikerrolle- og posisjon, 

siden den sogner til et kritisk og radikalt politisk (normativt) akademisk prosjekt. Dette prosjektet, 

som blant annet kan kobles til perspektivet kritisk realisme og kritisk modernisme, tar til orde for 

akademisk arbeid som bidrar til sosial rettferdighet og endring, demokratisering, frigjøring o.l 

(Hartwick & Peet 1999, Danermark et al. 2002, Hickey & Mohan 2004, Millstein 2008). Jeg innså at 

en slik forskeridentitet og holdning, på tilsvarende måte som min politiske bakgrunn, kunne ha 

negativ innvirkning på intervjusituasjonen. I konstruksjonen av en posisjon, ønsket jeg derfor ikke å 

legge meg på en altfor eksplisitt politisk linje (Marshall & Rossman 2011). Jeg utviste likevel åpenhet 

ved å informere om formålet med min undersøkelse og fikk på den bakgrunn informert samtykke 

(definert under) – således førte jeg ingen bak lyset. Jeg forsøkte ikke å framstå som for kritisk, ikke 

tilkjennegi mine meninger, og passet på at samtalen ikke fikk innslag av politisk diskusjon (Se 

Hesselberg 1998). Isteden viste jeg interesse for det som ble fortalt og ga inntrykk av å forstå 

argumentene til informanten, selv om jeg ikke delte den oppfatning som ble presentert. Tonen var 

gemyttlig og hyggelig. Informantene var overraskende imøtekommende, ga inngående informasjon 

om politiske prosesser og var frittalende – selv overfor problemer med byens politikk. I tillegg fikk 
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jeg tilgang på en omfattende mengde både offentlige og interne dokumenter om vanntjenesten og 

‖Operation Gcin‘amanzi‖ (også med interne strategiske vurderinger). Dette tyder på at jeg ikke 

har fått begrenset og overfladisk informasjon, men at relasjonen mellom forsker og informant har 

vært preget av åpenhet. Dette er nettopp viktig for troverdigheten, og kan si noe om kvaliteten til de 

dataene som ble samlet inn (Thagaard 2003). 

Når det gjelder mange av intervjuene med CAWP-aktivister og beboere i Phiri kan min 

posisjon som delvis ‖insider‖, og en person de stolte på, ha bidratt til åpenhet – og altså mer 

troverdige data. Hansen (2005) viste nemlig at et reelt problem for kvaliteten til dataene fra 

feltstudiet i Phiri var at mange beboere trodde forskeren representerte vanntjenesten og byen. 

Det blir konkludert med at den politiserte situasjonen og konflikten med myndighetene i byen, 

kan ha ført til lite presise og troverdige svar. Jeg følte derimot at informantene hadde stor grad av 

tillit til meg. En garanti om anonymisering medvirket også. Et overordnet mål med 

intervjusituasjonen er tillit og fortrolighet, slik at informanten kan åpne seg (jfr. svarenes 

troverdighet) (Thagaard 2003). En indikasjon på slik tillit var at informantene fortalte om 

straffbare forhold/kriminalisert motstand de bedrev i det skjulte, ved å ‖stjele‖ vann fra 

vanntjenesten. De skjulte vanligvis dette, av fare for å bli arrestert eller få høy bot, fordi den var 

vanskelig å betale på grunn av fattigdom. Et dilemma med å være delvis ‖insider‖ kan derimot 

tenkes å være at en får ‖politisk korrekte‖ svar, så vel som romantisering av strategien til CAWP 

og de resultatene som er oppnådd. Dette for å framstå i et godt lys både overfor meg som en 

‖internasjonal meningsfelle‖ og de internasjonale nettverkene. Hos sistnevnte har nemlig 

‖suksesshistorier‖ fra kampen mot nyliberalisme ofte blitt løftet fram og blitt gitt status (Se TNI 

& CEO 2005). Jeg forsøkte derfor å informere om og være tydelig på at dette var en akademisk 

undersøkelse, som krevde så korrekte svar som mulig. Det var naturlig å inkludere informasjonen 

som en del av den standardiserte presentasjonen og innledning om formålet med studien og 

intervjuene. Jeg prøvde dessuten å stille spørsmål som ikke var ledende, og oppmuntret 

informantene til kritisk refleksjon, noe som for øvrig også ble gjort overfor andre typer 

informanter (Thagaard 2003, Kvale & Brinkmann 2009). I tillegg intervjuet jeg flere fra CAWP og 

beboere i Phiri, som kunne bidra til å bekrefte informasjon eller luke ut feil. I datamaterialet jeg 

satt igjen med, var det en god del kritisk refleksjon og analyse, som fikk fram nyanser så vel som 

svakheter ved CAWPs ulike strategier.  

Scheyvens et al. (2003) påpeker at det kan virke ydmykende og stigmatiserende å prate om 

fattigdom, i relasjon til forskerens posisjon – som i mitt tilfelle er en hvit mann med middel-

klassebakgrunn. Informanten kan nemlig føle seg underlegen ut ifra maktforskjeller, og ulikheter 

knyttet til økonomi. Men intervjuet kan også utføres på en måte som gjør informanten mer 
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komfortabel og åpen. I spørsmålene unngikk jeg å bruke ordet ‖fattig(e)‖, ettersom det kunne 

virke stigmatiserende. Jeg fortalte at hensikten med min undersøkelse var å bedømme konse-

kvensene av byens nye policy – og at jeg ikke var ute etter å dømme informantene eller deres 

personlige situasjon. Flere informanter uttrykte at det var positivt at jeg undersøkte deres livs-

situasjon og hørte på dem, i motsetning til myndighetene. 

 

Forsking og kunnskap er ikke objektiv eller nøytral (Kobayashi 2001, Mohammad 2001). Det er 

heller nødvendig med en refleksiv praksis og bevisst holdning til hvordan egne subjektive 

posisjoner kan påvirke informanten og undersøkelsen. Feltstudier i et politisert felt krever at 

forskeren anerkjenner sin posisjon, og er den bevisst (Lier 2005, 2009, Millstein 2008). Subjektive 

posisjoner og identiteter kan, som vi nå har sett, både gi utfordringer og muligheter i forhold til 

tilgangen på så vel som troverdigheten til, datamaterialet. Men gjennom refleksive vurderinger, 

valg og forhandlinger omkring posisjon/posisjonering er det mulig å forholde seg til den politiske 

og sosio-økonomiske konteksten, på bestemte steder der feltstudien utføres. Det kan dessuten tas 

hensyn til konkrete politiserte konflikter (se bl.a. Millstein 2008). Poenget er altså at dette vil 

kunne styrke tilgangen, kvaliteten og troverdigheten til dataene (Thagaard 2003). 

Gjennomføring og analyse av intervjuene 

Et mål må være å legge til rette for at informanten føler seg komfortabel i intervjusituasjonen 

(Thagaard 2003). Jeg oppfordret derfor informantene til selv å tenke over det stedet og tids-

punktet de følte var best egnet. Intervjuene ble blant annet gjennomført på kafeer, informantens 

kontor/arbeidsplass og i hjemmene deres. Det var alltid steder informanten var kjent med, som i 

følge Valentine (1997) lettere kan bidra til en avslappet og åpen konversasjon. Dersom vi var på 

en kafé gikk det alltid å finne et rolig og avskjermet bord, siden det var på dagtid. Jeg foreslo 

dette, for at ingen andre skulle overhøre intervjuet. 

Alle informantene ga tillatelse til å benytte lydopptaker under intervjuene. I ett kortere 

intervju på 15 minutter, når lydopptakeren ikke var tilgjengelig, noterte jeg imidlertid svarene. 

Styrken med lydopptak er at det kan gi mer nøyaktig gjengivelse av intervjuet. I tillegg mener 

Hesselberg (1998) at informantene kan bli redde for å gi gale svar med bruk av lydopptaker, men 

at den også kan virke skremmende slik at svarene blir påvirket. Jeg synes det er vanskelig å vite 

hvordan informantene reagerte på lydopptakeren, bortsett fra at de tilsynelatende pratet 

uanstrengt. 

Min studie ble presentert for informantene, både ved forespørsel om deltakelse og en 

innledning til selve intervjuet. I den ble det redegjort for formålet med undersøkelsen, min 

institusjonelle tilknytning, temaet intervjuene skulle belyse osv. Men jeg sørget for at forklaringen 
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omkring studien ikke var for detaljert, noe Hesselberg (1998) hevder kunne ha påvirket svarene. I 

tillegg gjorde jeg de fattige informantene, som regel beboere og CAWP aktivister fra Phiri, klar 

over at det ville komme spørsmål som kunne fortone seg som private og personlige. Det var 

spørsmål om deres livssituasjon. Jeg fikk på den bakgrunn informert samtykke for deltakelse fra 

samtlige. Dette betyr at informantene fikk en forståelse av hva studien dreide seg om, og et 

grunnlag for å kunne avgjøre om de ønsket å delta (Scheyvens et al. 2003, Thagaard 2003). Fattige 

ble også fortalt at de kunne avstå fra å svare på spørsmål, som virket for private. 

I intervjuguiden ble sentrale temaer og spørsmål fastlagt på forhånd. Men samtidig 

bestrebet jeg meg på en åpen og fleksibel dialog slik at informanten kunne komme inn på nye 

temaer og aspekter. Intervjuformen var dermed bare delvis strukturert. Ofte kunne informanten 

nevne noe interessant, hvorpå jeg kom med oppfølgingsspørsmål – noe som ble en særdeles 

viktig kilde til ny informasjon (Thagaard 2003, Kvale & Brinkmann 2009).  

Intervjuguiden ble for øvrig tilpasset og oppdatert i forhold til hver enkelt informant, slik 

at de ville kunne gi forskjellig type informasjon (blant annet som ansatt i Johannesburg by, 

CAWP-aktivist eller også ut fra ulike posisjoner innenfor CAWP og byadministrasjonen). Mitt 

ønske var at valget av informanter så vel som tilpassing av spørsmål skulle kunne dekke ulike 

temaer, begivenheter, erfaringer og synspunkt – relevant for problemstillingen. Dette tillot mer 

fleksibilitet for å få ny informasjon eller følge opp, utdype og bekrefte informasjon, som allerede 

hadde framkommet i andre intervju.  

 Likevel gikk noen temaer og spørsmål igjen slik at det har vært mulig å oppnå en viss grad 

av meningsmetning, til tross for fleksibilitet og individuell tilpassing. Meningsmetning er når intervju 

av flere informanter ikke synes å gi ytterligere forståelse (Thagaard 2003). For noen hendelser og 

begivenheter har jeg søkt å få informasjon bekreftet fra flere informanter og/eller foreliggende 

studier, for å oppnå større grad av meningsmetning. Men det var samtidig vanskelig innenfor 

tidsrammen, å skulle gjennomføre et enda større antall intervjuer i hver av de tre ulike gruppene 

av informanter, og selv innenfor disse kategoriene satt informantene på ulik kunnskap. Thagaard 

(2003) nevner at en retningslinje for kvalitative utvalg, er at antall informanter ikke må gjøre at 

forskeren får mindre anledning (tidsmangel o.l) til å gå i dybden på de fenomenene som 

undersøkes. I gruppen bestående av ansatte fra Johannesburg by, var det dessuten vanskelig å få 

tilgang på tilstrekkelig antall informanter. Når det gjelder andre spørsmål har ikke menings-

metning vært like relevant, ettersom svarene får fram forskjellige og divergerende synspunkt. 

Jeg transkriberte intervjuene i sin helhet, ord for ord. Dette var tidkrevende, men ble gjort 

for å oppnå mer nøyaktige sitat og informasjon til analysen. Dataenes pålitelighet kan for øvrig 

styrkes ved en utbredt anvendelse av sitater fra sentrale aktører. Imidlertid framkommer ikke 
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kroppsspråket og det muntlige tonefallet i en transkribert tekst. Under transkriberingen var det 

ved enkelte tilfeller vanskelig å høre hva informanten fortalte. Det kunne skyldes rask prat, en 

vanskelig dialekt/slang, uheldig klang i rommet – eller som oftest en kombinasjon av disse. I 

tvilstilfeller kuttet jeg dermed ut sitater. Ved enkelte anledninger har jeg foretatt noen mindre 

korrigeringer, dersom dialekten/slangen eller den muntlige presentasjonen kunne virke uklar for 

leseren. Men fortsatt gjenstår en del dialektbruk og muntlige uttrykksmåter. Mange pratet engelsk 

relativt flytende, men ettersom de fleste informantene ikke har det som morsmål er det naturlig at 

engelsken ikke er perfekt. 

 Jeg forsøkte å være systematisk i analysen av datamaterialet, som ble kodet etter ulike 

temaer og kategorier – som forøvrig var fleksible (Thagaard 2003). Kodingen ga en god oversikt 

over datamaterialet, og viste seg å bli svært nyttig i arbeidet med analysen. Det var en tett 

forbindelse mellom gjennomgangen og kategoriseringen av dataene, som ga ideer til disponer-

ingen av ulike temaseksjoner i analysen – i samspill med aktuell teori.  

 

3.4 Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse kan være en verdifull kilde til informasjon, og er ikke kun et supplement til 

andre kvalitative metoder (Thagaard 2003, Lier 2009). Min analyse trekker på ulike former for 

dokument, blant annet som primærkilde. Det er dokumenter skrevet eller utformet av personer 

direkte involvert i (eller nær på) for eksempel hendelser og prosesser rundt det tidspunktet som 

undersøkes (Cloke et al. 2004, Finnegan 1996). Som hos Lier (2009) har dokumenter vært nyttig 

for å få informasjon om prosesser og begivenheter som lå noen år tilbake i tid. Spesielt kan jeg 

trekke fram de offentlige strategidokumentene til Johannesburg by, som omhandlet byens 

omstruktureringsprogram fra rundt år 2000 og ‖Operation Gcin‘amanzi‖ innenfor vanntjenesten 

fra 2003. Særlig i det første analysekapittelet (se kap. 4.) har ulike former for dokumenter vært til 

hjelp, for å kunne belyse den politiske konteksten. Disse kommer inn på hensikten og formålet 

med den generelle bypolitiske strategien, som kan være med å forklare innføringen av ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖ innenfor vanntjenesten. Det ville i tillegg vært en uoverkommelig oppgave å dekke 

dette med intervjuer. Dessuten var det vanskelig å få kontakt med og tilgang til informanter, siden 

mange hadde sluttet å jobbe for byen de siste åtte eller ti åra. 

 Strategidokumentene, referert til, er også det Cloke et al. (2004) benevner som offisielle 

statlige kilder. Slike dokument kan gi seg ut for både å være nøytrale og besitte autoritet. Det 

tilslører ofte deres politiske karakter. Forståelsen og fortolkningen av dokumenter må nemlig ta 

hensyn til at slike dokument som regel har en ideologisk/diskursiv slagside. I analysekapitlene 
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prøver jeg derfor å bedrive kritisk analyse av dokumenter (Jupp 1996, Cloke et al. 2004). Jeg 

bemerker avpolitiserende ‖naturliggjøring‖ i ulike strategier og sitat. For øvrig benyttes ulik 

kritisk teori for å analysere de politiske interessene og posisjonene, som prioriteres gjennom 

bestemte statlige strategier og policyer. Dette tar bl.a. i bruk den (ny)gramscianske SRT-

tilnærmingen. Den kan samtidig kaste lys over strategienes bestrebelser på å skape kulturelt 

hegemoni – ved enighet og tilslutning på tvers av ulike sosiale grupper (Jessop 1997). Foucault og 

nyfoucaultianere bidrar i tillegg, med analyse av de statlige strategienes forsøk på å innføre ny 

‖styringsmentalitet‖ og kultur, hos personer og grupper (Rose 1996, Cloke et al. 2004). 

 En annen primærkilde har vært rapporter og artikler skrevet av CAWP, så vel som til-

hørende aktivister. Det er også her nødvendig med kritisk refleksjon rundt dokumentkilden. For 

eksempel må det ses på hvem som er avsender, formålet med dokumentet og under hvilke 

forhold det har blitt produsert (Cloke et al. 2004). Ofte omhandler dokumentene beskrivelser av 

CAWPs posisjon, taktikk eller kritikk – som en del av den politiske konflikt med staten. Slike 

dokumenter kan således være politisk selektive og partiske i sine framstillinger (Cloke et al. 2004). 

Imidlertid viser de CAWPs subjektive politiske synspunkter, og strategivurderinger. Som hos Lier 

(2009), kan dokumentene bidra til å identifisere de politiske strategiene og diskursene som blir 

benyttet av aktører innenfor sivilsamfunnet.. Dessuten ga de et klarere bilde av den politiske 

dynamikken og konflikten (Lier 2009), mellom staten (Johannesburg by) og CAWP. 

 En vanlig type kilde i mange samfunnsgeografiske studier er også sekundærkilder. Det er 

informasjon som allerede er samlet inn av noen andre, som ikke selv har vært involvert i be-

givenhetene som studeres (Finnegan 1996, Clark 1997). Sekundærdataene kan bidra til å danne et 

bilde av den politiske og økonomiske konteksten som primærdataene ble til innenfor (Clark 1997, 

Cloke et al. 2004). For primærdataene, fra både intervju og dokumenter, er produsert i en 

kontekst som påvirker deres karakter og innhold. For eksempel har jeg hatt tilgang på en rekke 

publiserte akademiske bøker, artikler og studier om den nyliberale omstruktureringen i 

Johannesburg. Denne litteraturen har kunnet fortelle noe om hvorfor/hvordan strategiene, som 

blir tilkjennegjort i dokumentene til både byen og CAWP, kom i stand. Dermed tilfører 

sekundærkildene ytterligere forståelse omkring primærkildene, og konteksten de er produsert 

innenfor. De akademiske kildene har dessuten gitt informasjon om den sosiale og politiske 

effekten av strategiene, som er referert til over. De blir benyttet til å underbygge opplysninger 

som framkommer i intervjuene. Dette er triangulering, ved å anvende flere typer datakilder. På den 

måten kan funnene bli bekreftet av ulike kilder, noe som styrker kvaliteten til dataene. I tillegg 

kan flere kilder som utfyller hverandre, bidra til at en studie har mulighet til å dekke flere temaer 

(som den historiske og politiske bakgrunnen). Det skaper en bredere og mer helhetlig 
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undersøkelse. Tilgangen til flere kilder om samme forhold, er nettopp en av fordelene med 

casestudie metoden (Yin 1994). 

 

3.5 Oppsummering 

En konkretisering av kritisk realisme med en strategisk relasjonell metodologi, er med på å legge 

den analytiske rammen for resten av oppgaven. Dette ledet til oppgavens problemstillinger og 

analytiske søkelys, og skal dessuten informere caset mitt. På den ene siden, har dette forankret 

forskingsopplegget i metodologiske og vitenskapsteoretiske betraktninger. Buch-Hansen & 

Nilsen (2007) minner om at det er nødvendig å forholde seg bevisst og aktivt til de grunn-

leggende antakelsene som styrer vår vitenskaplige praksis. Det er også redelig å synliggjøre de 

kjerneforståelsene oppgaven er tuftet på. På, den annen side, har jeg forsøkt å etterstrebe en åpen 

og refleksiv tilnærming til egen metodebruk. .Særlig dreide dette seg om å styrke kvaliteten på og 

troverdigheten til dataene – spesielt gjennom forhandling av tilgang til kildene og posisjonering, i 

et politisert felt. Jeg har også vært innom triangulering, som trekker på ulike type kilder, og 

bruken av informanter fra forskjellige grupper.  
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4. Analyse – del 1: 

Selskapiseringsprosessen og ”Operation Gcin’amanzi” 

Denne delen analyserer det todelte spørsmålet: Hvordan blir selskapiseringsprosessen med 

‖Operation Gcin‘amanzi‖ gjennomført, og hvorfor? Som oppgavens hovedinnledning redegjorde 

for, trekker denne spørsmålsformuleringen og problemstillingen på en analytisk distinksjon 

(mellom ‖hvordan‖ og ‖hvorfor‖). Det ble begrunnet ut ifra en nygramsciansk strategisk 

relasjonell metodologi (Goodwin & Painter 1997, Jessop 1997, 2007, 2008).  

Sayer (2000), som tilhører kritisk realisme, anerkjenner at den strategisk relasjonelle 

tilnærmingen er velegnet til å utforske institusjoners og aktørers handlinger: ‖This is consistent 

with the realist concept of causation and requires us to ask the kinds of realist questions about 

necessary and sufficient conditions (…), so as to decide what it was about a certain context which 

allowed a certain action to be successful‖ (Sayer 2000:26). Handling og strategiske tiltak innenfor 

selskapiseringsprosessen i Johannesburg, slik som innføringen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖, skal 

således analyseres i relasjon til den konkrete urbane politiske konteksten. Den kan bestå av ulike 

diskurser, strukturer, aktørers strategier o.l. (Sayer 2000, Jessop 1997, 2008). 

Skillet mellom ‖hvordan‖ og ‖hvorfor‖ er analytisk, mens det i realiteten er mer uklart. 

Dermed vil det være vanskelig å besvare spørsmålsformuleringene i to adskilte seksjoner, 

ettersom de griper inn i hverandre. Spørsmålene vil heller bli drøftet løpende, i relasjon til 

hverandre – med særlig vekt på framveksten og gjennomføringen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖. 

Forøvrig skriver Castree (2008b) at nyliberale reformer og strategier skal studeres og forstås ut 

ifra kontekstuell praksis. De er dessuten prosesser som utvikles og endres over tid. Derfor starter 

analysen med en redegjørelse av bakgrunnen for og innføringen av selskapsmodellen i vann-

tjenesten i Johannesburg. Her tas det også opp at modellen med offentlig selskap var et strategisk 

valg framfor privatisering. Deretter kan en gjennomgang av den kontekstuelle konstruksjonen av 

et nytt statlig hegemonisk prosjekt på bynivå i Johannesburg si noe om den videre utviklingen av 

selskapiseringsprosessen. Dette fungerer nemlig som en politisk kontekst og er med på å forklare 

hvorfor, når vi senere analyserer forbindelseslinjene til hvordan ‖Operation Gcin‘amanzi‖ bruker 

statsmakt og utøver politisk dominans overfor fattige. I tillegg går gjennomgangen grundigere inn 

på hvordan slik statsmakt forsøker å påvirke hverdagspraksis – knyttet til forbruket av vann 

innenfor private husholdninger. 

Det er en analytisk bevegelse fra det urbane hegemoniske prosjektet i Johannesburg med 

koblinger til det nasjonale og internasjonale geografiske nivået, ned til mikropolitisk praksis på 
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husholdsnivå. Dette kan bidra med en økt forståelse av selskapiseringsprosessen, med ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖. 

 

4.1 Selskapiseringsreform i vanntjenesten 

Som en introduksjon og bakgrunn blir noe av den urbane konteksten selskapiseringsreformen- og 

modellen vokste ut av gjennomgått. Særskilt spilte igangsettelsen av ‖Igoli-planene‖ (nøyere 

forklart senere) en avgjørende rolle. Johannesburg hadde havnet i det som ble karakterisert som 

en finansiell krise, og dette utløste gjennomgripende reformer i byens styringssett. Etter 

avviklingen av apartheid i 1994 ble 13 administrative enheter, delt opp etter etnisk bakgrunn, slått 

sammen til én. Det resulterte i ‖Greater Johannesburg Metro Council‖ (GJMC) fra 1995, også 

referert til som ‖City of Johannesburg‖ (CoJ). I 1997 var imidlertid budsjettunderskuddet, som 

hadde vedvart i noen år, ikke lenger til å bære (GJMC 1999, CoJ 2001). De finansielle problemene 

skyldtes flere forhold. Blant annet uteble skatte- og tjenesteinntekter fra byens innbyggere, som 

fra tradisjonelt svarte og fattige områder – særlig Soweto. Men spesielt betydningsfull var 

‖betalingsboikotten‖ fra velstående innbyggere i bydelen Sandton, ledet av ‖Sandton Federation 

of Ratepayers‖ som startet i 1996 og varte i atten måneder. Dette var forårsaket av misnøye med 

politikken med å skru opp tjenesteprisene og offentlige avgifter etter 1994 (CoJ 2001, Beall et al. 

2002, Lipietz 2008). Samtidig økte kostnader og investeringer de første årene etter apartheid, som 

følge av store behov for tjenester i fattige bydeler. Det hvite mindretallet hadde i lang tid blitt 

tilgodesett med et høyt tjenestenivå, som ga et stort etterslep i disse områdene (Beall et al. 2002, 

CoJ 2001). Utgiftene økte også med den geografiske innlemmelsen av nye bydeler. De nasjonale 

finansielle overføringene til Johannesburg ble i denne perioden dessuten redusert med 85% (CoJ 

2001, De Wet et al. 2009). 

Mens studien til Beall et al. (2002) ikke betviler forekomsten av finansielle styrings-

problemer og underskudd, er det argumentert for at krisen ble overdrevet og hauset opp. Det lå 

ikke an til en dyp og langvarig krise, slik det ble gitt inntrykk av. Myndighetene på det urbane, 

regionale og nasjonale geografiske nivået blåste opp problemene. Framstillingen av at en finansiell 

kollaps var nært forestående, bidro til å rettferdiggjøre og drive gjennom omfattende reformer. I 

tillegg kom kravene fra nasjonale myndigheter og finansdepartementet, for å kunne motta 

finansiell hjelp. Byen måtte framlegge en omstruktureringsplan (Parnell & Robinson 2006, Parnell 

2007). Men tilbakeholding av penger og krav om at byen forbedret sine forslag, var midler som 

skulle sørge for tilstrekkelige kutt i offentlige utgifter og til mer kostnadseffektive tjenester (Intervju, 

CoJ lederstilling 1). Den endelige avtalen definerte og regulerte det byen skulle leve opp til, i form 
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av noen ‖hovedindikatorer for ytelse‖ og effektivitet (Parnell & Robinson 2006). Rollen til 

nasjonale myndigheter blir ytterligere tatt opp senere. 

En ny politisk linje ble tilkjennegjort i strategidokumentene som heter Igoli 2002 og Igoli 

2030/Joburg 2030 (GJMC 1999, GJMC 2000, CoJ 2001, CoJ 2002). Igoli 2002 fra 1999, er en 

overordnet plan, som består av to deler. Først, skulle Igoli 2002 på kort sikt gjennomføre 

institusjonell omstrukturering. Formålet var å ta grep om problemet – som var et uhensiktsmessig 

institusjonelt design. Det betyr å motvirke ineffektive tjenester, og skape finansiell stabilitet. 

Dernest, er dette betraktet som del av en langsiktig plan om å posisjonere Johannesburg som en 

såkalt ‖world class city‖ innen 2010, gjennom entreprenørskapspolitikk. (Dette ble videre utdypet 

i Igoli 2010, som ble omgjort til strategien Igoli/Joburg 2030) (GJMC 1999, GJMC 2000). 

Betydningen dette har hatt for bypolitikken så vel som utviklingen av selskapiseringsreformen- og 

prosessen, blir drøftet senere. For ikke å foregripe, vil redegjørelsen her kun ta for seg punktet 

om institusjonell omstrukturering og det formelle institusjonelle designet – som medførte 

innføring av selskapiseringsmodellen innenfor vanntjenesten. 

En ny institusjonell organisatorisk struktur skulle øke effektiviteten, forbedre ytelsesevnen 

og tjenesteleveringen i Johannesburg. Mye av dette ble tatt opp i Igoli 2002 strategien (Aiello & 

Govender 1999, CoJ 2001). Strukturen med fem ulike lokale administrative styringsenheter ble 

redusert til kun én i år 2000, for å skape en enhetlig by (‖the unicity‖). Styring og kontroll skulle 

utbedres ved sentralisering av makt hos borgermesteren – som fikk det strategiske og politiske 

ansvaret. Det erstattet den tidligere fragmenterte ansvarsfordelingen, og sentraliserte makt hos 

det styrende partiet African National Congress (ANC) i Johannesburg. Det samlet tjenester som 

vann og sanitær, samt definering av strategi, på ett sted (CoJ 2001, Lipietz 2008). 

Når det gjaldt reformering av tjenestelevering ble vann og sanitær, elektrisitet og 

avfallshåndtering omgjort til egne separate selskap, som innebærer en selskapiseringsmodell. Det 

medførte at et selskap ved navn ‖Johannesburg water‖ ble opprettet i 2001. I følge Johannesburg 

by vil det si: ‖It is defined in the Municipal Systems Act as a company under the ownership and 

control of a municipality, which is assigned the financial and operational authority to provide 

goods or services in accordance with ordinary business principles (CoJ 2001:57). ―Igoli 2002‖ 

strategien kommer inn på grunngivningen for valget av den nyliberale selskapsmodellen. Den er 

identifisert som en måte å bli kvitt styringsproblemer og tilføre effektivitet – gjennom en 

kommersiell styringsmåte slik som i privat sektor: 

 
By establishing separate utilities for each trading service, the flexibility to introduce 
appropriate management practices will be possible. There are no commercial imperatives. 
In other words, management and staff in current departments do not have any incentives 
to perform as efficient as possible. (...)The establishment of a utility will create 
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commercial imperatives for improved performance and efficiency. There is lack of 
business skills. Departments are not run as businesses, and skills common to private 
sector companies are often lacking. This impacts negatively on performance and 
customer focus (GJMC 1999:15). 

  

Reformen i Johannesburg passer sånn sett med beskrivelsen til Smith (2004:380) av en 

selskapiseringsmodell: ―(…) where the service is devolved to a semi-autonomous corporate entity 

that is owned by government but is governed by a board of directors and is driven by a private 

market ethos‖. Det betyr at selskapets ledelse og styre er forpliktet til å drive kostnadseffektivt, og 

blir holdt ansvarlig for økt finansiell inntjening – slik som i privat sektor. Dette er en institusjonell 

endring innenfor offentlig sektor, der et selskap skal styre den daglige driften på kommersiell 

nyliberal basis. Det anvender et prinsipp om inndekning av kostnadene til tjenestedriften – såkalt 

kostnadsinndekning. Ut over kostnadsinndekning, var ambisjonen i Johannesburg dessuten at 

tjenesten skulle generere et overskudd som kunne tilføres byens økonomi. Et sentralt virkemiddel 

for å oppnå disse målsettingene skulle være økt innkreving av betaling fra tjenestebrukerne, så vel 

som reduksjon i ‖unødvendige‖ utgifter.  (GJMC 1999, GJMC 2000, CoJ 2001, Smith 2004, 

2006). Men de ansatte manglet imidlertid relevant kompetanse for å drive tjenesten kommersielt, 

etter en logikk vi kjenner fra privat sektor. Byen inngikk derfor en femårig kontrakt med det 

flernasjonale selskapet Suez Group, som skulle overføre ekspertise og kunnskap omkring styring 

til den selskapiserte vanntjenesten. Suez Group kunne angivelig bidra med ‖international best 

practice‖ (Smith 2006, World Bank 2009).  

Administrasjonen og den politiske ledelsen (ved ANC) i Johannesburg skulle ha kontroll 

over den overordnede planleggingen, i form av den selskapiserte vanntjenestens strategier og 

budsjett. Myndighetene setter prisene kundene skal betale for vanntjenesten, godkjenner 

‖businessplaner‖ og bestemmer tjenestestandarden. Selskapet skal iverksette de målsettingene og 

kravene byen framsetter gjennom sine politiske strategiske prioriteringer. Det benytter såkalt mål- 

og resultatstyring (GJMC 1999, CoJ 2001), relatert til denne inndelingen: 

 
The primary design feature of the iGoli 2002 model was to create a dividing line between 
the client and the contractor. The client - city administration, including the council, 
executive mayor and mayoral committee - would determine the city‘s service delivery 
requirements, while ―contractors‖ [the water utility] would be given the mandate to meet 

these requirements (…) (Smith 2006:9). 

 
Det er såkalt mål- og resultatstyring (GJMC 1999, CoJ 2001). På den måten besitter Johannesburg 

by fortsatt en betydelig kontroll og autoritet overfor tjenesteselskapets styre og administrerende 

direktør (Smith 2006). 
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Selskapisering kontra privatisering – et strategisk valg 

Temaet her vil være politikken omkring hvorfor selskapisering ble valgt framfor privatisering av 

vanntjenesten i Johannesburg? Verdensbanken inntok en rådgiverrolle, og anbefalte privatisering 

– ved såkalt ‖concession‖ (konsesjonskontrakt) for tjenestene vann og sanitær, elektrisitet og 

avfallshåndtering. For vann -og sanitærtjenesten skulle det innebære at ansvaret for driften, 

inkludert planlegging og finansiering av innvesteringer, ble overført til et privat selskap. Denne 

kontraktstypen har vanligvis varighet på 20–30 år (Smith 2006, intervju, CoJ lederstilling 1). 

Studien til Smith (2006) av tjenestemodellen i Johannesburg peker på at privatisering ble 

utforsket, men avvist i samråd med den politiske ledelsen i byen. En slik løsning var nemlig 

forbundet med for stor politisk risiko siden det kunne oppstå problemer, etter å ha inngått 

kontrakt med et privat selskap. Ifølge en informant som var med å lede vurderingen rundt valget 

av tjenestereform på administrativt nivå i Johannesburg by, tillot den politiske konteksten ikke 

privatisering: 

The World Bank moved straight to concession [a type of privatization contract] and they 
were informing us why concession was good. They motivated, enlightened and influenced 
us around going for a concession – that was where they came from at the time. We had to 
look at it carefully. Given the political situation we felt the concession was not an 
appropriate model for us. It was too politicized (Intervju, CoJ lederstilling 1). 
 

Denne politiske situasjonen og avgjørelsen bygde på en erkjennelse av erfaringene ved tidligere 

vannprivatiseringsprosjekt andre steder i Sør-Afrika: ‖(…) we have the history of Nelspruit and 

The Dolphin Coast, two public-private partnerships that where water concessions that failed. So, 

we were not going to go there‖ (intervju, CoJ lederstilling 1). For myndighetene i Johannesburg 

ble disse tilfellene politisert, i betydning av å være kontroversielle. Årsaken var oppskrudde 

tjenestepriser som gjorde at privatiseringene falt i unåde i lokalsamfunn, ettersom mange ikke 

kunne betale (intervju, CoJ lederstilling 1 – for mer utførlig kritikk av de to aktuelle privatiserings-

prosjektene se: Bayliss et al. 2002, Public Citizen 2003). I så henseende framstår selskapisering 

som et strategisk valg av myndighetene i Johannesburg. 

Fremtredende for drøftingen her, er at spørsmålet om privatisering medførte en 

utfordring og belastning for den interne enigheten, om det nye statlige omstruktureringsprosjektet. 

Det framkommer her: ‖Who was discussing this [corporatization contra privatization], not just us 

as officials. Politicians was going through this, it was big fights politically within the ruling party‖ 

(intervju, CoJ lederstilling 1). Motstand innenfor det regjerende partiet ANC truet en nyliberal 

tjenestemodell innenfor omstruktureringsprosjektet. Grunnen var at selskapiseringsmodellen 

først ble forvekslet med, og sett på som det samme som, privatisering. Dermed måtte de som 

ledet planleggingen av tjenestereformen, i følge Govender, anstrenge seg for å vise at det ikke var 
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privatisering: ‖We went to great length to prove to them that it isn‘t [privatization] and that the 

mayors actually the owner at the end of the day as the shareholder. So, the municipality owns it 

and it‘s still a government thing (…)‖. Det ble argumentert med at vesensforskjellen mellom 

selskapisering og privatisering, skulle være at staten og politikerne fortsatt sitter med kontroll og 

eierskap – strategisk sett. Hensikten var ikke å overføre kontrollen til et privat selskap (intervju, 

CoJ lederstilling 1). Smith (2006:8) underbygger dette: 

 
This model [privatisation by concession contract] was explored by the city manager but 
was turned down by the city‘s politicians, as it was perceived as too risky should 
institutional difficulties arise with the selected concessionaires [private company]. 
Corporatization was therefore chosen as the compromise model that would enable the 
city to retain control by virtue of being the sole shareholder of the utilities, but would also 
devolve operational issues to the utilities to enable them to run like a business (…). 

 
Privat sektor skulle kun benyttes til å innhente nødvendig kunnskap og ferdigheter for å kunne 

drive tjenesten ut fra businesslogikk. En nærmere gjennomgang av vanntjenesten hadde nemlig 

vist at de daværende ansatte manglet business-kvalifikasjoner (World Bank 2009, intervju, CoJ 

lederstilling 1). Politikere fryktet riktignok den responsen som ville komme fra fagbevegelsen, 

som har tette forbindelser til ANC og er en alliansepartner på nasjonalt nivå. Dette hensynet ble 

likevel tilsidesatt (intervju, CoJ lederstilling 1, Barchiesi 2007). 

Hovedpoenget er at det å skjelne selskapisering fra privatisering virket overbevisende. 

Valget av selskapiseringsmodell hadde i den forstand strategisk betydning for å forhandle fram 

intern enighet innenfor staten – i prosessen med å sikre nyliberale vanntjenester i byens nye 

omstruktureringsprogram ‖Igoli 2002‖. Selskapiseringsmodellen var et nødvendig grep for å 

motvirke motstand innen det regjerende ANC-partiet, som styrer og kontrollerer byen på det 

lokale statlige nivået. Ettersom privatisering var svært politisert og problematisk ble selskapisering 

ansett som et strategisk valgalternativ i utformingen av policy. Hay (1999) framhever i den 

anledning at konstruksjonen av et nytt statlig prosjekt etter en krise, krever en viss form for intern 

enighet for å kunne handle og utforme nye strategier. Denne enigheten oppstår og forhandles fram 

gjennom en prosess med ideologisk og politiske kamp.  

Men som Hay (1999) noterer fører ikke den interne enigheten i staten om institusjonell 

reform og omstrukturering nødvendigvis til stabilitet, og overkommer ikke politisk konflikt. 

Fagbevegelsen ved ‖South African Municipal Workers‘ Union (SAMWU) sammen med 

sivilsamfunnsorganisasjoner, gikk til kraftig angrep på reformplanene som de oppfattet som 

privatisering (Parnell & Robinson 2006, Barchiesi 2007). Parnell (2004:395) konstaterer at: ‖Most 

obviously, debates about privatisation overshadowed all other reforms‖. Myndighetene forsøkte 

gjennom ‖konsultasjon‖ og diskusjon å overbevise motstanderne (Barchiesi 2007). På ny var et av 
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de fremste strategiske argumentene at ‖Igoli 2002‖ ikke skapte fullstendig privatisering, men 

heller interne selskaper innenfor det offentlige – der byen beholdt den overordnede styringen 

(Parnell 2004). ‖Igoli‖ ble dessuten presentert på en måte som tok avstand fra en ideologisk 

dogmatisk privatisering. I motsetning til Igoli-strategien tilsier nemlig denne dogmatismen at det 

viktigste er å unngå statlig eierskap, selv om rein privatisering hadde vist seg ikke å fungere. Til 

forskjell fra privatisering, skulle selskapisering være et godt alternativ – gitt den finansielle krisen 

byen hadde havnet i (Barchiesi 2007). Dette skulle gjøre det mulig å legitimere og gi bredere 

oppslutning om omstruktureringsplanen og det nye lokale hegemoniske prosjektet. Men 

konflikten opphørte likevel ikke, selv om SAMWU etter hvert la ned motstanden og sosiale 

bevegelser fortsatte kampen alene (se mer i kapittel 5.0) (Parnell & Robinson 2006, Barchiesi 

2007). 

 

På den ene side, var valget av selskapisering et produkt av den lokale politiske situasjonen og 

konteksten i Johannesburg. Dette sto i motstrid til privatisering, som var Verdensbankens 

daværende råd og hovedstrategi – som fulgte en bredere internasjonal trend. Castro (2004, 2006) 

omtalte privatisering som en internasjonal ‖hovedstrøms nyliberal vannpolicy‖ i analyserammen. 

Samtidig kan nok strategien i Johannesburg sies å stå i et relasjonelt forhold til utviklingen 

av det mer generelle internasjonale nyliberale hegemoniet innen vanntjenester – på tvers av ulike 

steder. Altså samsvarer det bedre med min teoretiske oppdatering og videreutvikling av UPØ-

perspektivet på nyliberalisert hovedstrøms policy innen vanntjenester (se analyserammen – 

kapittel 2.0). For vurderingen i Johannesburg er i samsvar med en økende visshet internasjonalt 

om de problemene privatiseringsprosjekter har medført, slik at selskapisering blir en alternativ 

nyliberal strategimodell. Felles erfaringer fra andre byer var: Kontraktsproblemer ved overføring 

av styringskontroll til private selskap, høye priser og betalingsvansker for innbyggere – med 

påfølgende sosiale problemer. Det ledet til politisering og motstand. Dette trekker på kunnskapen 

om det Peck & Tickell (2002) og Smith (2004) beskriver som problemene med den dogmatiske 

nyliberale avreguleringsfase – med tilbakerulling av staten. 

Selskapisering blir, slik som i Johannesburg, benyttet for å omgå motstanden mot 

avreguleringsfasen og tilhørende privatisering. Sånn sett vil selskapiseringsreformen i 

Johannesburg kunne bidra til å videreføre og konsolidere dominansen til det flernasjonale 

nyliberale hegemoniet innen vanntjenester (se Peck & Tickell 2002, Jessop 2002b). Selskapisering 

har fått stor betydning og blitt en hovedstrategi for internasjonale finansinstitusjoner – som 

Verdensbanken. I Johannesburg skulle staten beholde kontroll og eierskap i kombinasjon med en 

nyliberal styringsmåte innenfor et eget selskap. Dette refererer Peck & Tickell (2002) til som en 



65 
 

ny fase med nyliberal statlig omregulering og utrulling. Det er blant annet ved utrulling av nye 

statlige institusjoner og former for tjenestelevering (se også Smith 2004). Dette åpner i tillegg for økt 

bruk og utrulling av statsmakt, som senere blir drøftet i forbindelse med ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖. 

 

4.2 Konstruksjonen av det lokale hegemoniske prosjektet 

Det er ikke tilstrekkelig å redegjøre for valget og innføringen av en ny formell institusjonell 

modell, som om selskapiseringen slutter her. For dette sier lite om hvordan vi kan forstå den videre 

selskapiseringen som en prosess, der ‖Operation Gcin‘amanzi‖ inngår. Men før vi kommer så langt 

er det nødvendig å analysere den mer generelle statlige by-politiske konteksten, som 

selskapiserinsprosessen befinner seg innenfor. Dette berettiger en undersøkelse av statsmakten på 

bynivå, for fullt ut å kunne forstå hvorfor ‖Operation Gcin‘amanzi‖ blir fremmet og utviklet 

innenfor selskapiseringsprosessen i Johannesburg. Nettopp det er et analytisk underskudd i den 

kritiske litteraturen som teoretiserer selskapisering (les Smith 2004, 2005, Macdonald & Ruiters 

2005, 2006). Denne litteraturen underdriver ofte selskapiseringsprosessens relasjon til byens mer 

generelle politiske styringsmåte. Analysen står dermed i fare for å neglisjere relevante strategier, 

strukturer, aktører, og interesser som agerer gjennom den lokale staten og byens styring.  

Nygramsciansk SRT vil således kunne tjene som et nyttig supplement og analytisk 

verktøy. Den fokuserer på konstruksjonen av konkrete strategiske program i byen, som aktiverer 

såkalte lokale hegemoniske prosjekt6 (nærmere forklart senere). Slike generelle bypolitiske 

program har betydning for selskapiseringsprosessen så vel som mer spesifikke strategier direkte 

innenfor vanntjenesten. I Johannesburg ble det nye lokale hegemoniske omstrukturerings-

prosjektet etter krisen, konstruert gjennom strategiene ‖Igoli‖ 2000, 2010 og 2030/Joburg 2030. 

Dessuten blir selskapiseringsprosessen og ‖Operation Gcin‘amanzi‖ også påvirket av et slikt 

overordnet prosjekt, men denne koblingen blir utdypet senere. 

 Gjennom ‖Igoli 2002‖-dokumentet ble det i 1999 utarbeidet en overordnet strategisk 

omstruktureringsplan, som skulle være et rammeverk for utviklingen av Johannesburg by. Som 

tidligere antydet, besto den av to deler. Det var en kortsiktig strategi med institusjonell reform, 

som blant annet inkluderte selskapisering av vanntjenesten, og bygde på styringsprinsipp med en 

‖privat sektor logikk‖ for å oppnå effektivitet. Men desto viktigere, for gjennomgangen her, er at 

                                                           
6 Bestemte strategiske program institusjonaliserer statlig selektivitet – som vil si privilegering av noen policyformer, 
interesser og klasser. Slike programmers privilegering aktiverer og danner en dominant statlig allianse, som nettopp 
favoriserer noen interesser og klasser – altså et lokalt hegemonisk prosjekt (Jessop 1997, 2008, Keil & Kipfer 2002, 
McGuirk 2004) 
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denne reformen også var del av en mer langsiktig plan og visjon for å: ‖(…) create a world-class 

city by 2010‖ (GJMC 1999:10). Det handlet om å ‖(…) draw on international experts experience 

in transforming major cities around the world into world class, globally competitive cities.‖ 

(GJMC 1999:10). Ett hovedanliggende var å utvikle den relative konkurransedyktigheten 

sammenlignet med andre byer (se GJMC 2000:30). En videre formulering av den dominerende 

diskursen og visjonen ble lagt til ‖Igoli 2010‖, men endte istedet opp som strategien ‖Joburg 

2030‖. Den overtok som byens hovedstrategi, og ble vedtatt i 2001. Det framholder en visjon for 

Johannesburg by, som var ment å skulle oppsummere strategiens hovedbudskap i korte trekk: 

 
In 2030 Johannesburg will be a world class city with service deliverables and efficiencies 
which meet world best practice. It‘s economy and labour force will specialise in the 
service sector and will be strongly outward orientated such that the City economy 
operates on a global scale. The strong economic growth resultant from this competitive 
economic behaviour will drive up City tax revenues, private sector profits and individual 
disposable income levels such that standard of living and quality of life of all the City‘s 
inhabitants will increase in a sustainable manner (CoJ 2002:115). 

 

‖Joburg 2030‖ er således en strategi for å gjøre Johannesburg by konkurransedyktig, innenfor en 

global økonomi. Det skal resultere i økonomisk vekst, som vil gagne byens befolkning. Strategien 

tillegger: ‖This clearly promotes economic growth to centre stage and establishes a crude but 

crucial causal link – economic growth is the only sustainable road to increased quality of life‖ 

(CoJ 2002:7). Høyere levestandard er nødvendig i en by preget av stor fattigdom og arbeidsløshet. 

Dette skal komme som en følge av at byen får tilført flere jobber og høyere sysselsetting. Dette er 

i sin tur antatt å være et produkt av økte økonomiske innvesteringer, enten ved å tiltrekke 

etablering av nye private selskap i byen eller ekspansjon av allerede eksisterende firmaer. For at en 

slik målsetning skal være innen rekkevidde, er byens fremste prioritering å legge til rette for et 

langt høyere nivå av økonomiske investeringer. Innsatsen skal særlig rettes inn mot noen faktorer 

som blir løftet fram, siden svakheter her angivelig blokkerer eller begrenser selskapers 

investeringsvilje. Det gjelder blant annet svakheter i servicenivå og i offentlig infrastrukturell 

tjenestelevering. Vanntjenesten er eksplisitt prioritert, sammen med andre tjenester som 

elektrisitet og avfallshåndtering (CoJ 2002, CoJ 2006a). Betydningen dette har for vanntjenesten 

og selskapiseringen av denne blir klargjort senere.  

Når det gjelder utlegningen av strategien, kan vi dra kjensel på det Harvey (1989) så vel 

som Peck & Tickell (2002) benevner som urban entreprenørskapspolitikk. Både ‖Igoli‖ 2002 og 

‖Joburg 2030‖ vitner om en målbevisst strategi for relativ konkurransedyktighet, i forhold til 

andre byer innenfor en global økonomi. Dette stemmer langt på vei med deltagelse i det Harvey 

(1989) kalte interurban konkurranse om jobber og investeringer, som en vei til velstand. Et kritisk 
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politisk-økonomisk perspektiv mener en slik utadrettet økonomisk policy, er politisk og sosial 

regulering for å utvide muligheten for kapitalakkumulasjon (Harvey 1989, Peck & Tickell 2002). 

I følge nygramsciansk SRT konstitueres politikken på bynivå, men involverer samtidig 

aktører, institusjoner, sosiale krefter og politisk og økonomiske reguleringsdiskurser på flere 

geografiske nivå. Det nødvendiggjør en kontingent geografisk flernivåanalyse (Goodwin & Painter 

1997, Jessop 1997, 2008). 

En slik undersøkelse kan dessuten være med å besvare hvorfor noen policydiskurser, slik 

som entreprenørskapsdiskursen, blir dominante framfor andre på bynivå (McGuirk 2004, Jessop 

2008). En passende inngang kan være prosessen med å utforme strategidokumentet ―Joburg 2030‖: 

―In writing this document, the authors researched the visioning of some twenty countries and the 

writings of a number of international institutions. In the process, it became clear that the world is 

agreed on a common ‗vision‘ for a world-class city (…)‖ (CoJ 2002:7). Dette kan med strategiens 

egne ord illustrere poenget til Peck (2002), om at den politisk økonomiske entreprenør-

skapspolicyen og diskursen ikke kun blir lagt på bynivå. Regulering på bynivå er også fastsatt 

relasjonelt, på tvers av ulike rom og geografiske nivå. I så måte impliserer sitatet en diskursiv autoritet 

som befinner seg ‖utenfor‖ Johannesburg, og utøver ”ekstra-lokal” makt (Peck 2002). Deretter en 

avpolitiserende ‖naturliggjøring‖ – som en diskurs det er vanskelig å motsi, siden det er den 

internasjonale ‖normalen‖. Altså er den en mal eller rettesnor: ‖Nobody can dispute that the 

international benchmark vision statement or the refined Johannesburg 2000 Vision are worthy 

goals to pursue‖ (CoJ 2002:7). Strategien anlegger en komparativ tilnærming til reform og 

policyformulering på bynivå, med ambisjon om å importere en internasjonal modell for ‖best 

practice‖ (CoJ 2002). I Johannesburg skal dette ha svekket en lokal kontekstuell politisk 

beslutningsprosess, og innsnevret rommet for alternative diskurser ved utformingen av byens 

visjon/strategi. Det var lite reell debatt og deltagelse, ettersom policyen allerede var bestemt. I 

den politiske diskursive kampen om å konstituere det lokale hegemoniske prosjektet etter krisen, 

bidro det til å dominere andre diskurser/strategier – som hadde en mer omfordelings- og 

velferdspolitisk tilnærming (Hay 1999, Fairclough et al. 2001, Jessop & Sum 2001, Beall et al. 

2002, Parnell & Robinson 2006). Dermed kan en slik internasjonal ‖policyoverføring‖, være med 

på å gjøre policyprosessen på bynivå mer teknokratisk og avpolitisert (Peck 2002, Peck & Tickell 

2002). Når det er sagt, betyr ikke det at entreprenørskapsdiskursen helt og holdent er fortrengt 

fra strategien (se analysen av diskursiv dominans og hybriditet under). 

Studiene til Parnell & Robinson (2006) så vel som Robinson (2008) mener visjonen og 

strategien til Johannesburg by har slående likheter med og utspring i forarbeidet til den 

internasjonale konsulenten ‖Monitor group‖. Deres hovedforslag og tilråding var at: ‖(…) 
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Johannesburg‘s economic development strategy is based on positioning for competitiveness 

beyond the borders of the city and the economy‖ (Monitor Group 2000:58, i Parnell & Robinson 

2006:349). Den komparative studien til Robinson (2008) viser dessuten at konsulentselskapet har 

gitt lignende anbefalinger andre steder. En annen medvirkende internasjonal ‖konsulent‖ var 

Verdensbanken (2002). Den forberedte flere rapporter som ‖2030‖-strategien/visjonen gjorde 

bruk av, og betegnet det som et ‖partnerskap‖ med Johannesburg by mellom 1999 og 2002. 

Videre, står det at en slik strategi la større vekt på økonomisk utvikling og vekst – ved å bli et 

nærings- og investeringsområde i verdensklasse. I tillegg utøvet Verdensbanken sterk innflytelse 

på ‖Igoli 2002‖-strategien. Som vi kunne se av presentasjonen over, var Verdensbanken først ut 

med å initiere en ny kurs med entreprenørskapspolitikk etter krisen i Johannesburg (World Bank 

2000, Parnell 2007). Verdensbanken (2000) bisto ved institusjonell omstrukturering av tjenestene 

og en ny strategi for lokal økonomisk utvikling, som interessant nok ble sett i sammenheng – 

under et felles og helhetlig rammeverk. Rollen til Verdensbanken skulle være: ―Furthermore, the 

engagement with Johannesburg draws solely on the Bank`s ability to coordinate international 

experience of urban development. No lending relationship is expected. The engagement will test 

the limits and possibilities of a pure knowledge bank (…)‖ (World Bank 2000:111). Dette kan 

identifiseres som et tegn på skiftet i Verdensbankens generelle virksomhet fra 1998, fra 

hovedsakelig å være en lånegiver med kondisjonaliteter til også å bli en ‖kunnskapsbank‖. Det 

gjorde den til en ledende internasjonal aktør på ‖utviklingsekspertise‖ og overføring av 

‖kunnskap‖ (Mehta 2001, Larmour 2002).  

Verdensbankens kunnskap og råd til Johannesburg by var bundet av en såkalt global 

urban strategi, bestående av to dokument (se World Bank 2000). Strategien gir innsikt i 

Verdensbankens daværende strategi og tilnærmingsmåte – på tvers av ulike steder. Den var 

opptatt av å: ‖(…) make cities competitive and entrepreneurial in the global marketplace‖ (World 

Bank 2000:9). Et hovedtema er også ‖endrede betingelser for urban utvikling‖, ettersom ‖byer 

blir mer globale‖: 

 
By reducing the traditional market position of some cities and fostering the growth of 
others with different locational and production advantages, the liberalization of trade and 
financial flows is contributing to large spatial shifts of population and output. These 
changes imply that now more than ever, cities need to provide solid public services and a 
business-friendly environment to retain their traditional firms or to attract new ones, 
domestic or foreign (World Bank 2000:35). 

 

Verdensbanken beskriver en økonomisk kontekst med økt interurban konkurranse, mens 

Johannesburgs strategi framhever at byen er helt avhengig av å være konkurransedyktig for å 

tilføre nye jobber og mer velstand. Harvey (1989) observerer en intensivering av den materielle 

strukturelle interurbane konkurransen. Det er en sterk og nær sagt ‖tvingende‖ drivkraft, som er 
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vanskelig for byer å stå imot. For Jessop (2006) spiller materielle strukturer en konstituerende 

rolle, ved et dialektisk samspill med diskurs. ‖Joburg 2030‖ tydeliggjorde i så måte at strategien er 

tuftet på den internasjonale diskursive normen. Sånn sett kan ekstra-lokale diskurser også bidra til 

å begrense og legge føringer på byers strategiske valgmuligheter så vel som taktiske vurderinger 

(Peck 2002). I Johannesburg var entreprenørskapsdiskursen i tillegg formidlet gjennom ekspert-

isen til ‖Monitor group‖ og Verdensbanken. Institusjoner organisert på et høyere geografisk nivå 

(dvs. internasjonalt og nasjonalt) kan i egenskap av å være ‖internasjonale eksperter‖ medvirke til 

diskursiv påvirkning og policy-overføring (Dolowitz & Marsh 2000, Peck 2002). 

 Studier av det ekstra-lokale ‖regelregimet‖ og konteksten gjør det nødvendig å føre det 

nasjonalstatlige geografiske nivået tilbake i analysen (Goodwin & MacLeod 1999, Jessop 2002b, 

Peck 2002). Bakgrunnsdelen viste en sentralisert inngripen fra nasjonale myndigheter i 

forbindelse med krisen. I følge Parnell (2007) krevde finansdepartementet at ANCs lederskap i 

Johannesburg måtte kutte i offentlige utgifter, og det representerte et diskursivt skifte i retning av 

nyliberal dominans. Byen hadde hatt en langt mer ekspansiv finansiell plan for å prioritere fattige 

etter 1994. Nå fulgte en diskursiv bevegelse vekk fra en sosialdemokratiskinspirert tankegang med 

større omfordeling og ‖likhet‖ – nedfelt i det nasjonale ‖Reconstruction and Development 

Programme‖ (RDP) fra 1994. ‖Joburg 2030‖-strategien bygger dessuten på hovedtrekkene i de 

nasjonale policyene til ANC (CoJ 2002, Parnell & Robinson 2006). Den fulgte tett på endringen i 

nasjonal policy, henimot et mer nyliberalt makro-økonomisk rammeverk – jfr. ‖Growth, 

Employment and Redistribution‖ (GEAR) fra 1996. Viktige stikkord her var å styrke selskapers 

konkurransekraft for å tiltrekke innvesteringer og økonomisk vekst, reduksjon av statlig gjeld og 

kutt i sosiale utgifter (Beall et al. 2002, Parnell & Robinson 2006). Parnell (2007:148) mener dette 

henger sammen med et mer generelt bilde: ‖Despite attempts at devolution, South Africa remains 

a highly centralized state‖. I ‖Joburg 2030‖ heter det : 

 
(…) creating city level economic plans, city administrators and politicians are, in most 
crucial economic areas, policy-takers rather than policymakers. What this means is that 
the City of Johannesburg and the economic environment in which it operates is largely 
governed by policies made at national government level. (…) The paradigm presented 
below takes existing national government policies as given and attempts to mould its 
parameters accordingly (CoJ 2002:7-8). 

 

Krisen ble et strategisk vendepunkt, med sentralisering av makt som begrenset det lokale 

selvstyret (Parnell 2007). Hay (1999) observerer at det ofte skjer en strategimessig diskursiv 

ensretting og samkjøring innenfor staten etter kriser. Altså beholder nasjonalstaten avgjørende 

koordineringsfunksjoner. Det er nødvendig å avvise påstander om at all regulering og 

styringskapasitet er overført oppover til overnasjonale institusjoner, og nedover til 
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lokale/regionale nivåer. Det gir nok mer mening i vårt tilfelle, å snakke om en omgjøring av den 

nasjonale statlige reguleringen. Overgangen på nasjonalt nivå, fra programmet RDP til den 

nyliberale GEAR policyen, tydet på det. Noen reguleringsformer forsvinner, mens andre kommer 

til – for å bedre forholdene for business og marked, slik som med GEAR programmet (se 

Goodwin & MacLeod 1999, Jessop 2002b, Peck 2002). 

Ny strukturell og strategisk statsmakt i Johannesburg 

Den nasjonale kursen sammenfalt dessuten med den politiske dynamikken på bynivå. Det politiske 

lederskapet i ANC siktet mot å skape enighet om og legitimitet for et nytt urbant hegemonisk 

prosjekt etter krisen. Utformingen av en ny visjon og dominant diskurs var strategisk: ―(…) 

devising a new vision for the city became a strategic tool for the local ANC leadership to reassert 

its up-to-now fragmented control over Johannesburg‖ (Lipietz 2008:149). Konstruksjonen av en 

ny strategi/visjon skulle gjenspeile og innrette seg etter det ANC lokalt oppfattet som en endret 

balanse i diskursiv, politisk og økonomisk makt innenfor byen. Relativt velstående skattebetalere 

og næringslivets interessegrupper sto for landets mest effektive, best organiserte og mektigste 

politiske mobilisering fra noen sivilsamfunnsgruppe. De var basert i Johannesburgs velstående 

nord-østlige bydeler (for det meste Sandton). En avgjørende maktdemonstrasjon fra disse sterke 

økonomiske kreftene, var boikotten av byens offentlige avgifter i 1997 ved ‖Sandton rates 

boycott‖ – som endte med rettssak. Som tidligere forklart, var denne i tillegg med på å utløse 

byens finansielle problemer og krise. Dette var et angrep på byens ekspansive finansielle politikk 

– og den mer sosialdemokratiske omfordelende utviklingsstrategien, som hadde økt de offentlige 

avgiftene for mer velstående innbyggere (Beall et al. 2002, Lipietz 2008). Beall et al. (2002:89) 

bemerker: ‖For the council, this was a crucial lesson in the political and economic power of the 

urban elite in Johannesburg.‖ Som en fortsettelse skriver Lipietz (2008:150): ―(…) the Sandton 

rates boycott spawned a substantial revision within council about the role and sensitivities of 

these major local revenue contributors.‖ Dette var dessuten et utslag av at byen hovedsakelig var 

blitt avhengig av å generere lokale skatter, i en kontekst med nasjonal makroøkonomisk nasjonal 

innstramning og kutt i lokale subsidier (Smith 2006, Lipietz 2008). Politikken både på bynivå og 

nasjonalt nivå samvirket til at byen skulle imøtekomme businessinteressene og skrinlegge det 

konfliktfylte forholdet. Det går klarest fram av ‖Igoli 2002‖ og ‖Joburg 2030‖ (GJMC 1999, CoJ 

2002). Business/næringslivsorganisasjonene tok ikke direkte del i utformingen av den nye 

visjonen/strategien, gjennom det som ofte blir kalt ‖vekstkoalisjoner‖. Likevel kom de med 

innspill, gjennom flere konsulentrapporter laget av Verdensbanken (se over). Det sentrale er at 

businessinteressene var en del av byens strategiske tenkning, og ble innlemmet i det nye urbane 
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hegemoniske prosjektet. Det er også grunn til å notere at næringslivsorganisasjonene støttet opp 

under den nye strategien som ANC hadde lagt fram lokalt (Parnell 2007, Lipietz 2008). 

For nygramsciansk SRT kan konstruksjonen av et bestemt prosjekt nettopp løse opp 

konflikten mellom noen spesifikke interesser. Det er gjennom konstruksjonen av et konkret 

statlig program, som kan skape tilslutning blant nye grupper (Jessop 1997, McGuirk 2004). I 

Johannesburg gjaldt det omstruktureringsstrategien, ved ‖Igoli 2002‖ og ‖Joburg 2030‖. De 

skulle privilegere interessene til private selskaper og innbyggerne i velstående bydeler, for å 

mobilisere deres støtte og etablere en konsensus rundt et nytt hegemonisk prosjekt i 

Johannesburg etter krisen. Det etablerte og aktiverte således en ny statlig allianse, som er et 

hegemonisk prosjekt på bynivå. Derfor privilegerer den nye strategien i Johannesburg noen 

bestemte interesser og grupper, som er såkalt strukturell og strategisk selektivitet. Sagt på en enklere 

måte, betyr det at programmet og prosjektet bedriver en (selektiv) prioritering av 

strategiene/interessene til noen grupper (Jessop 1997, Goodwin & MacLeod 1999). Det styrende 

ANC-partiet i Johannesburg ga nettopp nyvunnet tilgang til statsmakt for nye grupper (private 

selskap og velstående innbyggere), for å konsolidere sin politiske makt på bynivå. ANC lokalt tok 

nemlig inn over seg erfaringene med kraftfull motstand mot den forutgående strategien, som var 

mer sosialdemokratisk omfordelende og velferdsorientert. Strategien og kampen til mektige 

interessegrupper hadde blitt et problem, og var med på å lede byen ut i finansiell krise. I klartekst, 

medvirket denne motstanden til framveksten av et nytt lokalt hegemonisk prosjekt og program. 

Det institusjonaliserte en ny dominant reguleringsstrategi og styringsmåte, gjennom lokal politisk 

dynamikk (Jessop 1997, McGuirk 2004). 

 

Analysen her har utforsket konstruksjonen av den nye statlige strukturen og styringen, som ble til 

i et samspill med en effektiv motstandsstrategi. Det benytter et dialektisk struktur - aktør begrep, 

som undersøker det tids- og stedsspesifikke samspillet mellom statlig struktur og aktørers 

motstand (Goodwin & MacLeod 1999, Hay 1999, Jessop 2005, 2008). Derfor er den lokale 

styringsmåten og den interne statlige strukturen (til det lokale hegemoniske prosjektet) i 

Johannesburg kontekstbestemt. Imidlertid ble byens styring også påvirket av relasjonen til aktører, 

policydiskurser og materiell struktur – på andre geografiske nivå (som ble analysert over). Det 

viser at strukturer oppstår innenfor bestemte steder på et bestemt tidspunkt, men også kan ha 

koblinger til ulike strukturer på tvers av flere geografiske nivå (Jessop 2005). I tillegg vil det si at 

struktur ikke er determinert på forhånd. Så inntreden av globale økonomiske strukturer må 

analyseres på bynivå ut ifra handlingene til en rekke ulike aktører (Jessop 1997, Goodwin & 

MacLeod 1999). 
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Lokal og nasjonal politisk hybridisering 

En nygramsciansk analyse av den kontekstuelle politiske dynamikken, kan gå videre inn i 

forhandlingene om det tids -og stedsspesifikke hegemoniske prosjektet i Johannesburg (Jessop 

1997, 2005). Det kan nyansere bildet, ettersom ANC på det lokale og nasjonale nivået inngikk 

visse kompromiss og modifiserte prosjektet for å beholde legitimitet i sin tradisjonelle velgerbase. 

Dette innvirket altså på utformingen av det nye hegemoniske prosjektet, som dermed fikk en 

distinkt tids- og stedsspesifikk karakter (Jessop 1997, 2005). Siden temaet vårt primært er 

betydningen dette har hatt for vanntjenesten, tar gjennomgangen i opp dette. 

 I prosessen med å utforme byens hovedstrategi oppsto det uenighet og konflikt innad i 

ANC. Spesielt var det etter kritikk fra ANC ‖councillors‖ (bystyrerepresentanter) innvalgt fra 

fattige (hovedsakelig ‖svarte‖) arbeiderklasse-bydeler med høy arbeidsløshet. Velgerskaren deres 

var naturlig nok svært opptatt av velferdstjenester, og legitimiteten stod derfor på spill ved det 

forestående lokalvalget. Det ble løst ved å enes om at et visst minimumsnivå av tjenestelevering 

skulle fortsette, men kun på en måte som prioriterte det overordnede målet om økonomisk vekst 

(Parnell & Robinson 2006, Lipietz 2008). I pakt med dette vektlegger strategien (Joburg 2030) 

økonomisk vekst, ved at konkurransedyktighet er byens primære mål. Direkte statlig utvikling av 

tilgangen til essensielle velferdstjenester er underordnet dette (CoJ 2002, World Bank 2002). 

Verdensbanken har en tilsvarende fortolkning av denne strategien, i en gjennomgang på oppdrag 

fra byen, og fastslår: ‖The CoJ [City of Johannesburg] does not consider service delivery to be its 

greatest challenge to becoming a better city (…)‖. Strategien agiterer nemlig for at entreprenør-

skapspolitisk tilrettelegging for økonomisk vekst må gå framfor et tradisjonelt sosialdemokratisk 

velferdsargument (CoJ 2002). Her er et eksempel på dette: 

 
A ‗better‘ city can be founded only on increased gross geographic product (GGP) growth. 
(…) this tenet of the paradigm (which is accepted worldwide in all market-based 
economies) is not readily accepted in South Africa. Due to the unique distortions faced by 
the post apartheid government and the very real socio-economic backlogs that accrued 
under apartheid, there is a broad public expectation that a ‗better city‘ and a ‗better quality 
of life‘ can and should be funded by direct government intervention and through the 
delivery of essential services such as water, electricity, housing and so on (CoJ 2002:8). 

 

Sitatet polemiserer mot en (dis)kurs med utjevning av sosio-økonomiske forskjeller – ved direkte 

statlig finansiering, og gjennom å sikre befolkningen basistjenester. Polemikken retter seg sånn 

sett mot den tradisjonelle sosialdemokratiske tenkemåten om sosiale medborgerskapelige 

rettigheter (sosiale ‖citizenship‖ rettigheter). T.H. Marshall mente at uavhengig av sosialt ståsted, 

hadde medborgere kollektive forpliktelser overfor hverandres velferd, formidlet gjennom statlig 

tjenesteyting. Sosial ‖citizenship”-status skulle sørge for at velferdsstaten med sine sosialtjenester 
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utbedret alles livssjanser, særlig for arbeiderklassen (Harris 1999, Heather 1999, Evans & Harris 

2004).  

En av begrunnelsene for strategien med å sette entreprenørskapsdiskursen over velferds-

diskursen, er at økonomisk vekst og jobbskaping vil minske avhengigheten av direkte velferds-

tjenester. Folk skal selv kjøpe tjenester og være uavhengig av staten (CoJ 2002). Statlig regulering 

og policy er mer opptatt av arbeid så vel som reduksjon av velferdsavhengighet, og snevrer derfor 

inn velferdsprogrammet ved å trekke mot såkalt ‖workfarism‖. Sosioøkonomisk risikoansvar blir 

i større grad overført til individet og husholdningen, vekk fra den formelle sosialdemokratiske 

ideen om kollektive velferdstjenester (Peck 2002, Jessop 2002b). 

For vanntjenesten mer konkret, innebærer denne politikken en begrenset ‖sosial policy‖ 

(også kalt ‖Free basic water‖ policy) i Johannesburg. Det er et betalingsfritak for de første 6 

kiloliterne (6000 liter) per husholdning i måneden, som er et svært lavt nivå og på ingen måte 

dekker basisbehovene til store fattige husholdninger. Policyen skyldes også et samspill med 

føringer/retningslinjer fra nasjonalt statlig nivå. Grunnloven inneholder nemlig en forpliktelse 

om ‖retten til vann‖. Men byer og kommuner har imidlertid fått fleksibilitet til selv å definere 

nivået på den sosiale policyen, gitt en minstestandard. Gratisvolumet som er implementert i 

Johannesburg, er det absolutte minimumet nasjonale myndigheter tillater (World Bank 2002, 

Bond & Dugard 2008b). En lav minimumsstandard på det nasjonale nivået, tillot Johannesburg å 

nedprioritere den sosialdemokratiske rettighetspolicyen innenfor vanntjenesten (Ruiters 2005, 

Bond & Dugard 2008a). Årsaken skal være det Ruiters (2005) beskriver som en nærmest til-

svarende tilnærming med underordning av den ‖sosiale policyen‖ for vanntjenester, innenfor et 

overordnet nasjonalt nyliberalt hegemonisk prosjekt. I den anledning er det interessant at Ruiters 

(2005:17) understreker: 

 
The state cannot simply abandon masses of people (disconnected both physically from 
services and potentially politically disconnected too). Through a mix of market and 
paternalistic developmental strategies (like Free Basic Water) rather than a simplistic 
neoliberal repressive agenda, the ANC-led government has sought an integrative, 
workable hegemonic model. The ANC has had enough space to manoeuvre to introduce 
‗tactical neoliberalism‖. 

 

På det nasjonale nivået stammer policyen om betalingsfritak, det som framstilles som ―free basic 

water‖, fra en kunngjøring fra presidenten etter politiske protester før lokalvalget i år 2000.  

(Ruiters 2005, Bond & Dugard 2008a, 2008b). For Ruiters (2005), så vel som Hall (2005), er det 

marginale velferdsprogrammet innenfor vanntjenesten, en del av en kontekstuell taktisk nyliberal 

hegemonisk strategi. Det skal ivareta og verne om prosjektets legitimitet blant fattige velgere (selv 

om det på ingen måte er garantert). 
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Samlet sett vil det være rimelig å se strategien i Johannesburg og den sosiale policyen 

innen vanntjenesten, i lys av begrepet om en dobbel bevegelse hos Stuart Hall (2005). Det er et 

hybridisert regime med to motstridende posisjoner, men med et ujevnt styrkeforhold mellom dem. 

Et nyliberalt standpunkt, som i Johannesburg kom til uttrykk i form av en entreprenør-

skapspolitikk, sto i en dominant posisjon. Det er kombinert med en sosialdemokratisk 

velferdsdiskurs, ved en sosial policy med betalingsfritak for en mindre kvote vann, som er 

underordnet. Velferdsytelsen innen vanntjenesten er holdt på et minimum, ettersom den er 

avhengig av og blir definert på premissene til en dominant diskurs om entreprenørskapspolitikk 

og nyliberal besparing. Hall (2005) skisserer en forklaringsmåte der bekymring for oppslutningen 

fra den tradisjonelle velgerbasen, trekker det kontekstuelle nyliberale hegemoniske prosjektet i to 

motstridende retninger. Det synes å ha paralleller til den politiske diskusjonen som utspant seg 

omkring den nye strategien i Johannesburg, og som dessuten står i relasjon til det nasjonale 

prosjektet til ANC. Et underordnet velferdsprogram var nødvendig for at ANC både nasjonalt og 

lokalt skulle opprettholde legitimitet gjennom stemmene og støtten fra sine fattige velgere 

(Parnell & Robinson 2006, Lipietz, 2008, Ruiters (2005). Den nygramscianske tilnærmingen ser 

dette som et forsøk på å mobilisere en bredest mulig sosial blokk med konsensus rundt det lokale 

og nasjonale statlige nyliberale hegemoniske prosjektet, som ANC har utformet. Det er en 

strategisk tilpasning – for å unngå konflikt og miste stemmer. Prosjektet er villig til å inngå 

enkelte kompromiss på kort sikt, som velferdstiltak, for å ivareta legitimitet over tid (Jessop 1997, 

Goodwin & MacLeod 1999). 

Policyen innen vanntjenesten viser dermed at det nyliberale GEAR-programmets praksis 

på by- og nasjonalnivå, ikke er et fullstendig brudd med den tidligere strategien (RDP- 

programmet). Et slikt hybridisert prosjekt passer med det Brenner & Theodore (2002) benevner 

som ”faktisk eksisterende nyliberalisme‖. Der er konkrete nyliberale prosjekt også tids- og 

stedsbestemte, fastsatt innenfor en nasjonal og lokal politisk kontekst. 

Dette er i kontrast til nyliberalisme forstått som en abstrakt og teoretisk flernasjonal 

idealtype. Dermed avkreftes nyliberale ideologiske pretensjoner så vel som overdrevne pessimis-

tiske/fatalistiske kritikker, der policy utelukkende er bestemt ‖utenfor‖ på det globale nivået 

(Larner 2000, Jessop 2002a, Castree 2005). Som vi husker gikk blant annet grunngivningen for 

Verdensbankens urbane strategi og Johannesburgs generelle visjon, med henvisning til en 

nærmest uunngåelig internasjonal ‖mal‖, langt i den retningen. Strategien på det lokale og 

nasjonale nivået er verken gitt a priori eller en politisk nøytral konstruksjon. Den er påvirket av 

sosial kamp om makt og kontroll – som medfører politisk dynamikk, kontingens og motsetnings-

fylte reguleringsformer. Konstruksjonen av hybriditet på bynivå i Johannesburg var nettopp en 
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relasjonell kombinasjon av politikken på forskjellige geografiske nivå (Jf. ‖hybridization of 

scale‖). Relativt sett kan det likevel være et asymmetrisk maktforhold dem i mellom, ved at 

prosesser med utspring på forskjellige nivå har ulik vekt (Peck 2002, Heynen & Swyngedouw 

2004). I så henseende ble en internasjonal entreprenørskapsdiskurs overordnet.  

4.3 ”Operation Gcin’amanzi” og statsmakt 

Ett hovedanliggende vil nå være å drøfte gjennomføringen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖, som er 

en del av selskapiseringsprosessen. For å forstå hvorfor ‖Operation Gcin‘amanzi‖ er igangsatt, er 

det nødvendig å se på relasjonen til den generelle bypolitikken i Johannesburg. Med andre ord, 

kommer dette både inn på forbindelseslinjer mellom det lokale hegemoniske prosjektets politikk 

på bynivå, som akkurat ble belyst, og hvordan ‖Operation Gcin‘amanzi‖ blir gjennomført – ved å 

anvende statsmakt. 

Statsmakt og prispolitikk 

Vanntjenesten var blant de prioriterte innsatsområdene for økte investeringer (CoJ 2002). Men 

lite har vært sagt om de konkrete entreprenørskapspolitiske tiltakene, og om hvordan de er 

kommet til uttrykk gjennom selskapiseringen av vanntjenesten i Johannesburg. Visjonen for 

vanntjenesten (som også gjelder elektrisitetsforsyning og avfallshåndtering) er uttrykt slik i 

‖Joburg 2030‖: ‖Our Vision for our utilities companies in 2030 is that the electricity, water, 

sanitation and waste services they offer to industry will comply with international standards of 

service and reliability. These services will be cost-effective and price competitive on a world 

scale‖ (CoJ 2002:7). Pålitelighet og konkurransedyktige priser blir særlig trukket fram, for å 

utbedre rammebetingelsene til private selskap (CoJ 2002). Drøftingen vil konsentrere seg om 

pris- og betalingsspørsmålet, ettersom det har klarest relevans for ‖Operation Gcin‘amanzi‖. 

Dessuten ville det vært vanskelig å dekke et så vidt område som ‖tjenestestandard‖ mer generelt. 

Implementeringen av entreprenørskapsstrategien kan spores til policyen som instruerer fast-

setting av de ulike tariffene/prisene på tjenesten. Det som influerer prisdannelsen er: ‖Competing 

against the market forces that dictate the direction of pricing‖ (CoJ 2007:58). De såkalt 

økonomiske kriteriene kommer inn på dette i større grad: 

 
• Tariffs should encourage relative competitiveness of the City in line the 2030 strategy. 
Tariffs should compare relatively well to other tariffs in the same industry, i.e. they must 
be relatively cheaper than, or at the same level as, tariffs in other municipalities. 
• Tariff-setting should be seen as a tool that positively influences microeconomic input 
costs facing businesses;  
• Tariff-setting should support the macroeconomic policies of the country; (…) (CoJ 
2006b:62 – se også CoJ 2007:60). 
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Det presiseres at prisnivået skal beregnes komparativt i forhold til andre bedrifter i samme 

bransje og skal kunne hevde seg i konkurransen med andre byer. Lave priser skal være et 

konkurransefortrinn (CoJ 2002, CoJ 2006b, intervju, CoJ lederstilling 1). Private selskap som 

kjøper vann i større volum, er i en egen priskategori for kommersielle selskap, og derfor får 

gunstigere pris: ‖So, they get better deals out of it. In fact, that was another issue – why the 

private sector was paying less for water than domestic users. They get better preferential rates. 

We do that with electricity as well. And it is competitive‖ (Intervju, CoJ lederstilling 1). Denne 

informanten var i egenskap av sin lederstilling i Johannesburg by både med å utforme 

tariffmodellen, og den kontinuerlige reguleringen av prisene. Sitatet forteller om at selskap får en 

fordelaktig pris, slik at entreprenørskapspolitikk privilegerer denne gruppen framfor private 

husholdninger. Studiene til Bond (2005a, 2008) poengterer at entreprenørskapspolitikken i 

Johannesburg nettopp går på bekostning av de fattiges behov for vann. Behovene kunne vært 

dekket og betalt for gjennom kryssubsidiering fra private selskap, men i stedet skapes det økte 

ulikheter innenfor byen. Det skyldes at innføring av høyere priser for private selskap kunne ha 

gjort byen til en mindre konkurransedyktig lokalitet for investeringer, innenfor en global 

økonomi (Bond 2005a, 2008). Harvey (1989:16) kommenterer at interurban konkurranse ofte får 

byer til å: ―playing to the rules of capitalist accumulation rather than to the goals of meeting local 

needs or maximizing social welfare‖. Dette kan også passe med viktige trekk ved teoretiseringen 

av post-fordistiske SWPRer. Blant annet blir sosiale velferdsutgifter betraktet som en produksjons-

kostnad for private selskap, heller enn en mulighet til omfordeling og likhet. I Johannesburg 

skulle vannprisen reguleres for å minske produksjonskostnaden for næringslivet, og dermed øke 

konkurransekraften (CoJ 2006b). På den måten privilegeres interessen til private selskaper framfor 

sosiale behov og rettigheter. Dette har tidligere vært påpekt, men har her blitt ytterliggere 

konkretisert innenfor vanntjenestens prispolicy. 

 For øvrig kan denne entreprenørskapspolitikken innen prising av vanntjenesten gagne 

mer velstående innbyggere. Beall et al. (2002) avtegner et politisk og økonomisk interessefelleskap 

mellom velstående innbyggere og private selskap. Hovedandelen av de mer velstående 

innbyggerne tilhører middel- og øvre middelklasse. De deler ofte synet på at byens styring, først 

og fremst, skal være innrettet mot global konkurransedyktighet. Politisk går det en skillelinje, der 

dette står i motstrid til krav om sosiale tjenester som kommer fra den fattige arbeiderklassen og 

de arbeidsløse. Denne elitekonstellasjonen som omfavner entreprenørskapspolitikk fikk dessuten 

størst gjennomslag i byens ‖Igoli 2030‖- strategi. 

  Dessuten var innbyggerne i de mer velstående områdene en interessegruppe, som vi 

erindrer at ANCs maktkonsolidering inkluderte i det nye lokale hegemoniske prosjekt på bynivå (i 
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likhet med private selskap). Dette var etter motstand og boikott, nettopp overfor byens avgifts- 

og prisnivå (Lipietz 2008). Dermed forsøkte myndighetene i Johannesburg å avverge en 

gjentagelse. De innledet en langt mer ydmyk og lydhør tilnærming, også mer direkte overfor 

denne gruppen av velstående husholdninger (som ikke går via entreprenørskapspolitikk) (Beall et 

al. 2000, 2003, Lipietz 2008). En leder i Johannesburg by (med prissetting som sitt ansvars-

område) underbygger at prismodellen for vanntjenesten ble innrettet for å ta hensyn til denne gruppen 

av mer velstående, og unngå konfrontasjon ved økte priser (intervju, CoJ lederstilling 1). Videre 

uttaler denne personen: ‖That was part of this model - in the early years we never went steep 

[prices] at all (…). There are lessons to be learned from the Sandton boycott.‖ Denne strategiske 

prissettingen kan relateres til en bekymring for at velstående konsumenter muligens ville komme 

til å nekte betaling om prisene skulle bli høyere fordi byen ville legge opp til mer kryssubsidiering 

av fattige. For det ble tidlig identifisert en fare for ny boikott ved: ―A rejection by the more 

affluent consumers of the idea of more crossubsidisation to support provision of services to the 

less fortunate‖ (Aiello & Govender 1999:661). Denne vegringen mot økte priser og 

kryssubsidiering fra mer velstående, ga relativt sett høyere priser å betale for de fattige. I perioden 

fra 2003 til og med 2005, var det en kraftig prisøkning på 33,5 % for de fattige. Prisstigningen for 

dem var over tre ganger så høy som for mer velstående husholdninger og tjenestebrukere, med 

kun rundt 10 % gjennomsnittlig økning i samme periode. Det kommer av en markant forskjell i 

priskategorien for et månedlig forbruk på 7–10 kiloliter som fattige med lav inntekt normalt har 

falt innenfor, og priskategoriene for velstående fra 20–80 kiloliter (se figur 1 under). Dette utgjør 

en tilleggsbyrde for fattige med lav inntekt – gjennom en kombinasjon av at den sosiale 

minimumsmengden med betalingsfritak på 6 kiloliter ikke strekker til, og at prisen de derfor skal 

betale utover dette er skrudd kraftig opp (Smith 2006). 

 

Dette kan utdype og konkretisere den foregående diskusjonen om hvorfor mengden gratis 

vann/betalingsfritak som sosial policy var såpass lav. Den nyliberale kommersielle styrings-

logikken til selskapmodellen tilsier at tjenesten skal være finansielt selvstendig. Det skal være full 

kostnadsinndekning (GJMC 1999, CoJ 2006b). Byens prispolicy nedfeller også dette: ―All costs 

related to providing the service must be recovered through the tariff‖ (CoJ 2006b:62). Det er en 

måte å unngå statlige velferdssubsidier. Den selskapiserte tjenesteleveringen skulle derved 

finansieres av brukerne, som ble sikret gjennom prissettingen. Prioriteringen av gunstige priser 

for mer velstående innbyggere og private selskap ga en tariffmodell som sterkt begrenser den 

omfordelende kryssubsidieringen av sosiale velferdstjenester for fattige (se også Bond 2004, 2005a). 

I tråd med dette skriver Bond (2005a:350): ―In general, the obvious reason for limiting water 

supply to poor people is to keep prices for rich people and big business as low as possible‖. 
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Med andre ord kan det virke som om det generelle lokale statlige hegemoniske prosjektets 

selektive statsmakt også ble realisert og forankret innenfor selskapiseringsprosessen, i form av 

pris-policyen til vanntjenesten. Dette skjedde ved (strategisk) selektiv prioritering av noen 

bestemte interesser, sosiale relasjoner og strategier – innen institusjonelle regler og organisator-

iske rutiner (se Jessop & Oosterlynck 2008). Dermed, utgjorde dette en såkalt handlingskontekst for 

reguleringspraksis og handling i tilknytning til prissetting (Jessop 2001). På den bakgrunn ble 

prosjektets selektivitet materialisert og gjennomført (Jessop & Oosterlynck 2008) ved asymmetrisk 

prisøkning – med relativt lave priser for velstående innbyggere og private selskap, gjennom å 

begrense kryssubsidiering av fattige grupper. Denne praksisen er altså med på å opprettholde og 

(re)produsere den interne strukturen til det lokale statlige prosjektet i Johannesburg (som har blitt 

drøftet tidligere) (se også Jessop & Oosterlynck 2008). Dette var, som vi så, dessuten i samvirke 

med selskapiseringsmodellens kommersialiseringsdiskurs og styringslogikk – med kostnads-

inndekning. Dette vil ytterligere kunne underbygges, ved en empirisk undersøkelse av ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖ (se Jessop 2005, Jessop & Oosterlynck 2008). 

 
Figur 1. Vanntjenestens kumulativ prisøkning, 2002-2005 (i prosent). 
Merknad:  CPX er ”Consumer price index”. 
Kilde:   Hazleton i Smith (2006). 
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”Operation Gcin’amanzi” 

Først vil ‖Operation Gcin‘amanzi bli presentert, så følger en nærmere analyse. ‖Operation 

Gcin‘amanzi var et nytt prosjekt/program som ble vedtatt i 2003, og utgjorde dermed en videre 

prosessuell utvikling – innenfor den selskapiserte vanntjenesten opprettet i 2001. Prosjektet er 

betegnet som et ‖flaggskip‖ innenfor den selskapiserte vanntjenesten (CoJ 2003, 2009). Det skal 

få fattige innbyggere til å betale for vanntjenesten, i tillegg til å spare vann. 

Prosjektet skulle gjennomføre en betalingskontroll, kun myntet på, og implementert i: 

‖(…) lower-income working class areas (…)‖ (CoJ 2003:1), såkalte ‖townships‖. ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖ var først et pilotprosjekt iverksatt i Phiri, et av de aller fattigste områdene i bydelen 

Soweto. Senere har det blitt innført i en rekke andre områder i Soweto, og planen har vært å 

dekke en annen ‖township‖ ved navn Alexandra (Dugard 2008, CoJ 2009). Hensikten var å sikre 

at fattige ikke kunne forbruke vann ut over den sosiale policyens betalingsfritak for de første 6 

kiloliterne, med mindre de betaler for dette. Installasjon av ”pre-paid meters” (forhåndsbetalte 

vannmålere) skulle sørge for det, i egenskap av å være en rigid elektronisk kontrollmekanisme. I 

rapporten der planene blir framlagt heter det at: ‖(…) extensive credit control procedures are 

proposed (…)‖ (CoJ 2003:4). ‖Pre-paid meters‖ er en måler festet på vannrøret til hver enkelt 

husstand i fattige nabolag og bydeler, som automatisk kutter av vannet dersom et ekstra volum 

ikke er kjøpt og betalt for på forhånd (se bilde i vedlegget). Således kan det minne om 

forhåndsbetalte kontantkortløsninger for bruk av mobiltelefon. ‖Pre-paid meters‖ skal øke 

betalingsgraden, ved å være et verktøy som kan kontrollere og styre fattige konsumenter (CoJ 2003, 

World Bank 2009). Årsaken er at mange fattige husholdninger tidligere har unnlatt å betale for 

vannet: ―Prepayment meters (…) was thought as the best way to deal with the ingrained non-

payment habit, and the fact that many residents earned irregular wages in the informal economy 

and found it difficult to deal with monthly bills‖ (World Bank 2009:31). I tillegg skal dette styre 

og redusere vannforbruket, for å kunne minske vannselskapets utgifter til kjøp av råvaren vann 

betraktelig. Det er altså et kostnadsbesparende tiltak, der: ―Prepayment can be considered to be a 

water demand management tool (…)‖ (CoJ 2003:3). ‖Pre-paid meters‖ skulle redusere etter-

spørselen av vann, ved at betaling ville få fattige til å begrense forbruket (CoJ 2003, 2009). Så mye 

som 80 % av vannselskapets totale kostnader hadde gått til kjøp av råvaren vann (CoJ 2002). Men 

tittelen ‖Operation Gcin‘amanzi‖ nedtoner det økonomiske aspektet utad. Konservering av vann 

ble ansett som et strategisk og mer politisk korrekt navnevalg: ‖This is a Zulu phrase roughly 

translated into English to mean ‗Conserve Water‘. (…) The title is considered to be politically 

correct (…)‖ (CoJ 2003:21).   
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―Operation Gcin‘amanzi‖ er en hovedstrategi innenfor den selskapiserte vanntjenesten, 

fordi: ‖The project is a key component of Johannesburg Water‘s Financial Turnaround Strategy‖ 

(CoJ 2009:61). Årsaken skal være at det:‖ (…) represents the most viable business opportunity to 

Johannesburg Water in achieving greater efficiency and effectiveness over the next eight years‖ 

(CoJ 2003:47). Det framkommer her at kommersialiseringsdiskursen til selskapiseringsmodellen, 

hadde betydning for framveksten av ‖Operation Gcin‘amanzi‖. Sitatene over representerer 

nemlig en diskursiv praksis, basert på kommersielle styringsprinsipp – slik det er teoretisert hos 

Bakker (2005). Det gjenspeilet avgjørende kriterier som økonomisk kostnadseffektivitet, ved kost-nytte 

analyse, og økt inntjening. Rapporten gjør det klart at en viktig motivasjon for ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖ er økonomisk kostnadseffektivitet, som angivelig ble svekket av at de fattige ofte 

ikke betalte for tjenesten (CoJ 2003). Spesielt var det et problem i Soweto: ―The need for 

Johannesburg Water to intervene in the Soweto water supply situation can be strongly motivated 

on financial grounds‖ (CoJ 2003:5). Kommersialisering påkrever nettopp at de som ikke betaler 

blir koblet fra vanntjenesten (les Smith 2004, Bakker 2005, World Bank 2006a). Dette var også 

beskrivende for den nye tilnærmingen i Johannesburg, ved bruk av ‖pre-paid meters‖ overfor 

fattige (CoJ 2003): ―Service terminations to support the efficiencies hoped for must, however, 

occur, regardless of who the affected individual is (…) (Aiello & Govender 1999:662)‖. Igjen har 

det klare fellestrekk med ‖ekstra-lokale‖ forutsetninger for kommersiell (diskursiv) styringspraksis 

– her framstilt av Verdensbanken (2006a:28): 

 
The utility‘s right to disconnect for nonpayment is a critical decision that needs to be 
totally left to management discretion. It is also a power that should be enforced without 
exception. Otherwise, the utility‘s revenue-generating capacity is completely undermined. 
Over the years, policy makers have come to acknowledge that indeed customers who do 
not pay their water bill should be disconnected. 

 

Det resulterer i et nyliberalt styringsprinsipp der vann og vanntjenesten er et privat/økonomisk 

gode, som innebærer eksklusjon for dem som ikke kan betale. Nyliberal teori tilsier også at den 

prisen de fattige må betale, skal gi mer effektiv vannbruk og minske sløsing (ICWE 1992, Briscoe 

1996, Smith 2004, Macdonald & Ruiters 2006). ―Operation Gcin‘amanzi‖ er en teknokratisk og 

avpolitiserende nyliberal tilnærming, ved å være mest opptatt av det ‖rette‖ tekniske designet. Det 

skal være en økonomisk kommersiell institusjonell styringsmåte. I den forstand føyer dette seg 

inn under Castro (2004, 2006, 2007b) sitt perspektiv på en hovedstrøms nyliberal synsmåte på 

vanntjenester, som tekno-økonomisk. 

Dette klargjør altså at en kommersialiseringsdiskurs med økt kostnadseffektivitet var med 

å fremme ―Operation Gcin‘amanzi‖. Men framveksten av dette prosjektet må imidlertid også sees 

i lys av den relasjonelle koblingen til en prispolicy med entreprenørskapspolitikk. I ‖Igoli 2030‖-
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strategien ble blant annet vanntjenesten identifisert som et sentralt satsingsområde for å øke 

private investeringer og dermed byens økonomiske vekst. Det interessante her er den klare 

ambisjonen om å unngå ineffektiv styring av vanntjenesten, ettersom det kan gi høye tjeneste-

kostnader for private selskap  – i forhold til i andre byer (CoJ 2002, CoJ 2006a). Høyt kostnads-

nivå kunne nettopp lede investorer til å vurdere det som for risikabelt eller ikke tilstrekkelig 

profitabelt å foreta investeringer i Johannesburg. Ineffektiv styring ble definert som en del av 

problemet, og har vært med å hindre gunstige priser for private selskap. Johannesburg skulle 

heller stå fram med et pris- og kostnadsnivå på vanntjenesten som private selskap ville være 

tilfredse med. Dette kunne dessuten være en lokaliseringsfaktor for noen bedrifter. Særlig er det 

grunn til å merke seg at dette blir satt i sammenheng med en plan for økt kostnadseffektivitet, 

som skal sikre minimale framtidige tarifføkninger (ut over den økningen som følger av inflasjon 

og generell prisvekst) (CoJ 2002). Dette henviser til ‖Operation Gcin‘amanzi‖, ettersom et 

hovedanliggende her altså er oppnåelse av kostnadseffektivitet – ved reduksjon av det såkalte 

kommersielle vanntapet. Dvs. at de fattige ikke lenger skal kunne bruke vann de ikke betaler for 

(CoJ 2002, CoJ 2003). 

Kort sagt ble det etablert en tett forbindelse til entreprenørskapspolitikk, ved at en plan 

om økt kostnadseffektivitet i vanntjenesten skal sørge for minimale prisøkninger for private 

selskap i fremtida. Denne tilnærmingen ble fastsatt i ‖Igoli 2030‖ strategien som utkom i 2002, og 

implementert i egenskap av ‖Operation Gcin‘amanzi‖ året etter – fra 2003 (CoJ 2002, CoJ 2003). 

Sagt på en annen måte, ser behovet for lave priser for selskaper ut til å være en viktig grunn til 

intensivering av policyen samt diskursen, om kommersiell kostnadseffektivitet i fattige bydeler. 

Dette skjer gjennom anvendelsen av mer aktiv statsmakt, for at fattige innbyggere skal betale og 

spare vann (CoJ 2003). 

Det har tidligere framkommet at en økning i prisnivået og tilhørende kryssubsidiering av 

fattige skal begrenses – for ikke å utløse motstand og boikott fra mer velstående tjenestebrukere. 

Men i tillegg til at kryssubsidieringen bør holdes på et lavt nivå, skal det samtidig være nødvendig 

at fattige starter med å betale for vanntjenesten. Det er fordi: ‖Many are not paying or are 

underpaying for the services they currently receive‖ (Aiello & Govender 1999:662). På det 

grunnlaget foreslås en plan, der: ―Installing meters and ferreting out illegal connections will 

require a block-by-block, relentless campaign (…)‖ (Aiello & Govender 1999:662). Dermed gir 

det langt på vei inntrykk av en forbindelse, der lave framtidige prisøkninger for mer velstående 

kunder blant annet avhenger av en plan om økt kostnadseffektivitet rettet mot de fattige (Aiello 

& Govender 1999). Dette innebærer effektiv innkreving av betaling og vannsparing fra denne 

gruppen (Aiello & Govender 1999, CoJ 2003). 
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En effektivitetsdiskurs om inntjening er således en årsak til prioriteringen av de velstående 

innbyggernes interesser. Men omvendt, var økt bruk av denne diskursen også en virkning av 

deres strukturelle økonomiske makt (ved trusselen om betalingsboikott). Det var, som vi husker, 

nettopp grunnen til at velstående konsumenter fikk innpass i det lokale hegemoniske prosjektet i 

første omgang. 

Beall et al. (2000) presiserer at en hovedårsak nettopp var forargelse over at fattige 

områder hadde boikottet betaling av vanntjenesten, og enkelte andre tjenester, i over 15 år. Mer 

velstående innbyggere ønsket ikke lenger å betale for og subsidiere fattiges betalingsnekt. Ved å 

trekke på perspektivet til urban politisk økologi kan dette synliggjøres som en maktkonflikt og et 

motsetningsforhold omkring vanntjenesten, mellom to ulike sosiale grupper i byen. Det er ujevne 

sosiale og materielle strukturelle maktrelasjoner dem i mellom (Castro et al. 2002, Heynen & 

Swyngedouw 2004). Velstående områder og kunder i dette tilfellet, innehar større politisk og 

økonomisk makt. Deres interesser blir privilegert framfor den fattige urbane underklassen 

(Heynen & Swyngedouw 2004, Jessop 2008). ‖Operation Gcin‘amanzi‖ var i realiteten et 

program som betydde at fattige måtte betale langt mer i tillegg til å spare vann, sammenlignet 

med tidligere – da betalingen ofte uteble (Bond & Dugard 2008b, Dugard 2008). Det skjedde på 

tross av at myndighetene i Johannesburg på forhånd var klar over at dette ville få svært negative 

konsekvenser for de fattige: ‖The GJMC [Greater Johannesburg Metro Council] is crucially aware 

that the introduction of rates and service charges, no matter how minimal, may represent a 

significant increase in living costs for the poor‖ (Beall et al. 2000:25). 

 

Dette bringer oss til en foreløpig diskusjon, og sammenfatning av noen hovedtrekk ved 

framveksten av ‖Operation Gcin‘amanzi. Kommersialiseringsdiskursen omhandlet styringskultur 

og kom til syne ved at ‖Operation Gcin‘amanzi‖ vektla kostnadseffektivitet – og inntjening, med 

eksklusjon av dem som ikke betaler. Innføring av betaling skulle også få ned fattiges forbruk av 

vann.‖Operation Gcin‘amanzi‖- programmet igangsatte og intensiverte håndhevelsen av 

kommersiell diskursiv styring i fattige arbeiderklasseområder, som så langt hadde vært nokså 

uberørt. Men det later også til å være i samspill med byens strukturelle og strategisk selektive 

tilnærming til tjenestepriser. Det framsto nemlig som om byens strategiske målsetning om fortsatt 

lav prisøkning for private selskap, samt for mer velstående innbyggere, var en del av den 

diskursive handlingskonteksten. Dette var med på å fremme økt kostnadseffektivitet, og bruken 

av kommersialiseringsdiskursen som ble iverksatt gjennom ‖Operation Gcin‘amanzi‖. Jessop 

(2004, 2008) og en ny-gramsciansk kultur politisk-økonomisk synsmåte framholder at ikke bare 

diskursiv produksjon av mening konstituerer og reproduserer sosial struktur. Men det diskursive er 
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i tillegg påvirket av ekstra-diskursive forhold som sosial struktur. Derfor er det også nødvendig å 

undersøke den spesifikke diskursive handlingskonteksten, som er med på å sørge for realiseringen av 

diskurser og gjøre dem effektive – slik at de kan bidra til å (re)produsere sosial struktur. Dette 

innbefatter dialektikk mellom diskurs og materielle strukturer. Det er forenelig med en ny-

gramsciansk antagelse om at lokale hegemoniske prosjekter (gjennom sin strategiske selektivitet) 

søker å fremme korresponderende diskurser, policyformer, og klasseinteresser – i vanntjenesten 

(Jessop 1997, 2004, 2008, McGuirk 2004). 

Imidlertid kan det være greit å minne om at det diskursive, ikke bare er avgrenset til 

kommersialiseringsdiskursen. Slik det tidligere har framkommet, var selv den strukturelle inter-

urbane konkurransen artikulert gjennom en entreprenørskapsdiskurs. Nygramsciansk SRT og 

reguleringsteori er opptatt av relasjonene mellom både økonomiske og ekstra-økonomiske mekanismer 

(sistnevnte er diskurser, styringsnormer, institusjonell kultur o.l.) (Jessop 2002a). Særlig relevant 

for funnene i drøftingen her, er at kommersialiseringsdiskursen blir kombinert med og får støtte 

fra materiell strukturell selektivitet – tilknyttet strategiske mål om prisregulering (se Jessop 2004). 

Felles, er at både denne diskursen og den materielle strukturen støtter opp under hverandre – ved 

en gjensidig fremming av betaling og vannsparing for fattige, innenfor ‖Operation Gcin‘amanzi‖. 

Samspillet dem imellom sikret således valget av en bestemt praksis, strategi og diskurs. Dette er 

en nyliberal diskurs som innebærer anvendelse av statsmakt overfor de fattige (ved en såkalt 

nyliberal utrullingsdiskurs – mer senere). Denne forståelsen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖ vil si at 

den er et: ―(… ) a relational outcome wherein multiple mechanisms act in concert to produce 

specific events (Castree 2002:202). Grunnen er at ‖Operation Gcin‘amanzi‖ ser ut til å være en 

hendelse og et fenomen som oppsto ved samhandling mellom både økonomiske og ekstra-

økonomiske mekanismer. 

Når det er sagt, er ‖Operation Gcin‘amanzi‖ et strategisk mottiltak som forsøker å 

konsolidere makten til det lokale statlige prosjektet i Johannesburg (se også Jessop & Oosterlynck 

2008). Myndighetene i Johannesburg vurderte det som et stort problem at: ‖Among the poorer 

consumers, obstacles to sustaining tariff collection include a resistance to payment arising from 

both politically motivated and condoned nonpayment and a set of cultural beliefs (…)‖ (Aiello & 

Govender 1999:662). Dette går tilbake til midten av 1980-tallet da svært fattige ikke-hvite bydeler, 

kjent som ‖townships‖, påbegynte en betalingsboikott av tjenester – deriblant vann. Det var en 

protest mot et dårlig tjenestetilbud som de heller ikke hadde råd til å betale for, så vel som 

fattigdom og ulikheter basert på rase under apartheidstyret. Motstanden oppsto særlig etter at 

vannkostnadene i større grad ble overført på fattige gjennom prisøkninger – i kombinasjon med 

at det var få sosiale forbedringer forøvrig. (Beall et al. 2000, 2003). For å styre unna ytterligere 
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politisering unnlot apartheidmyndighetene å framtvinge innbetaling ved å gjennomføre 

avkoblinger fra vanntjenesten (Dugard 2008). Samtidig som problemene med fattigdom og 

ulikhet vedvarte etter at apartheidstyret ble avviklet, har fattige fortsatt å boikotte betalingen for 

vanntjenesten. Derfor har de i følge Beall et al. (2000) gått fra å være helter under kampen mot 

apartheid, til å bli behandlet og omtalt mer som kriminelle av myndighetene – etter apartheid. 

Videreføringen av boikotten underminerte kommersialiseringsdiskursen og prioritering-

ene til det lokale statlige prosjektet, som tok sikte på økt betaling og dermed liten grad av 

kryssubsidiering. For eksempel hadde nok derfor den relativt kraftige prisøkningen for de fattige, 

i realiteten begrenset virkning. Det kommer av at mange simpelthen ikke betalte. Utrullingen av 

mer aktiv disiplinerende statsmakt (se Peck & Tickell 2002) med ‖Operation Gcin‘amanzi‖, 

fungerte derved som et avgjørende taktisk mottiltak – overfor de fattige. Dette var viktig for å 

aktivere og muliggjøre det statlige prosjektets prioriteringer (Jessop 2005, Jessop & Oosterlynck 

2008). Fordelen med ―Operation Gcin‘amanzi‖ var nettopp et: ―(…) pre-payment meters rollout 

project, which will reduce the risk of non-payment‖ (CoJ 2009:130). Rapporten som framlegger 

motivasjonen for ―Operation Gcin‘amanzi‖, skriver eksplisitt at: ―Because of an improved tool to 

manage customers, metering inevitably leads to an increase in payment percentages (…)‖ (CoJ 2003:22, 

kursiv i original). ―Pre-paid meters‖ ble vurdert som en måte å styre kunder på, og kontrollere at 

fattige betaler for vanntjenesten (CoJ 2003, World Bank 2009). Ruiters (2007:498-499) anser at 

dette er en måte å avskjære muligheten for politisk motstand, i form av betalingsboikott: 

‖Changing the ‗political opportunity‘ structure for protest is an implicit aspect of PPM [Prepaid 

Meters]. Once PPM is installed, residents cannot withhold payment. Payment boycotts, used 

before to leverage concessions, are by definition ruled out". ―Operation Gcin‘amanzi‖ og ‖ pre-

paid meters‖ ble sånn sett et virkemiddel for å overvinne motstand (Jessop 2004, Jessop & 

Oosterlynck 2008). 

Jessop (2004, 2005) presiserer at prioriteringen av bestemte strategier (jfr. strategisk 

selektivitet) også innebærer en forkasting eller undertrykking av andre praksiser, strategier og 

diskurser. Det er en fortrengning og/eller underordning av ‖upassende‖ alternativ. I tillegg til å 

være et tiltak for å avverge motstanden mot å betale i fattige ‖townships‖, var det en svekking av 

gjennomslagsevnen til en alternativ strategi – et perspektiv på vanntjenester som en universell sosial 

medborgelig (‖citizenship‖) rettighet. Dette er et perspektiv som altså har klare fellestrekk med 

den normative sosio-politiske posisjonen til Castro (2006, 2007a). Strategien til og motstanden fra 

den sosiale bevegelsen ‖Coalition Against Water Privatisation‖, som er en del av ‖Anti-

Privatisation Forum‖ i Johannesburg, blir nøyere behandlet i neste del. Men i korte trekk har de i 

tillegg til enkelte venstreorienterte akademikere framsatt krav om at vanntjenesten skal være et 
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sosialt fellesgode. De hevder et prinsipp om at borgere og spesielt fattige ikke kan ekskluderes fra 

å få dekket sine basale tjenestebehov, selv om de ikke har betalingsmulighet. Innvendingen mot 

politikken i Johannesburg er at den harde betalingskontrollen med ‖pre-paid meters‖ gjør at svært 

mange fattige er nødt til å kjøpe vann, til en pris som er langt høyere enn de har råd til (CAWP 

2004, Bond & Dugard 2008b). Et hovedankepunkt og kjerneproblem er at policyen med en 

minimal mengde gratis vann, hindrer det Castro (2006, 2007b) kaller en substansiell rett til vann. 

Det medfører at vannet i større grad blir en vare (jf. begrepet om ‖Vareligjøring‖), og et 

økonomisk gode. Et alternativt løsningsforslag ville isteden være mer progressiv kryssubsidiering 

fra velstående innbyggere og private selskap. Etter dette synet bør priskurven for husholdningene 

følge økt forbruk, slik at luksuskonsum (badebasseng o.l.) subsidierer en sosial policy – med en 

substansiell rett til vann (CAWP 2004, Bond 2005b, Bond & Dugard 2008b, Dugard 2008, 2010). 

Hegemoniserende hverdagspraksis? 

Som allerede berørt, viser bruken av det analytiske blikket til UPØ en interessekonflikt rundt 

spørsmålet om tilgang til- og betaling for vann – samt omfordeling i Johannesburg by. Det 

involverte spesielt tre ulike sosiale grupper/interesser (jf. private selskap, velstående og fattige 

innbyggere). Forholdet mellom disse er preget av ujevne sosiale maktrelasjoner, som agerer og 

utspilles gjennom staten – og innenfor vanntjenesten ved programmet ‖Operation Gcin‘amanzi‖ 

(Castro et al. 2002, Heynen & Swyngedouw 2004, Jessop 2008). Dette privilegerer mer velstående 

innbyggere og kapital som sosial relasjon, og tilsidesetter interessene til fattige. Dette er en urban 

politisk økologisk problemstilling ved at sosiale maktrelasjoner har betydning for eksklusjon, 

tilgang og kontroll – i tilknytning til vanntjenesten (Heynen & Swyngedouw 2004). Det fram-

kommer av Heynen & Swyngedouw (2004:902) at: ―(…) urban political ecology more explicitly 

recognises that the material conditions that comprise urban environments are controlled and 

manipulated and serve the interests of the elite at the expense of marginalised populations‖. Men 

drøftingen her viser også at det er nyttig å supplere forståelsen til urban politisk økologi, med et 

nygramsciansk teoretisk perspektiv, som i større grad analyserer statsmakten til lokale 

hegemoniske prosjekt. Ekers & Loftus (2008) kritiserer UPØ for å ha neglisjert teoretisering og 

analyse av statsmaktens betydning i eller overfor vanntjenesten. I likhet med drøftingen her tar de 

til orde for en gramsciansk ‖integral”, inkluderende og bred, forståelse av staten og statsmakt. 

Dominante sosiale grupper og krefter i samfunnet kan innvirke på den strukturelle og strategiske 

utformingen av statsmakten til urbane styringsinstitusjoner. Vekten på forbindelsene til 

samfunnet, motsier imidlertid et mer isolert statssentrert perspektiv (Jessop 1997, 2003, 2008, 

Goodwin & MacLeod 1999, Ekers & Loftus 2008). 
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 Studier med utgangspunkt i det teoretiske prosjektet til Ekers & Loftus (2008) kan ta den 

ny-gramscianske UPØ-analysen av vanntjenesten og statsmakten i Johannesburg enda lenger. Det 

vektlegger at Gramsci opererte med en tosidig begrepsoppfatning av ‖integral‖ statsmakt. I tillegg 

til at makten er sentralisert ved dominansen til noen sosiale grupper, er den også spredt utover 

(‖dispersed‖) i sivilsamfunnet. Et hegemonisk prosjekt forsøker å utvise ‖lederskap‖ og kontroll 

over underordnede sosiale grupper, for midlertidig å kunne fortrenge sosial konflikt. Det er ment 

å skulle reprodusere maktrelasjoner og dominansen til bestemte sosiale grupper – gjennom 

legitimering og ‖universalisering‖ av disse gruppenes interesser og ideologi (Jessop 1997, Ekers & 

Loftus 2008, Ekers et al. 2009). En implikasjon ved  gramscianske UPØ-studier er å: ―(…) 

consider power as an effect of dispersed socionatural relations in addition to power, normatively 

understood, as something that someone has (Ekers & Loftus 2008:709)‖. I følge Ekers & Loftus 

(2008) kan denne maktforståelsen dessuten danne grunnlaget for et møtepunkt og en dialog med 

Foucault, og spesielt teoretiseringen hans om ”governmentality”. Både hos både Gramsci og 

Foucault er makten muliggjørende (eller ‖produktiv‖), ved å kunne realisere gjentagende bruk av 

enkelte normer. De ser på konstitueringen av individets subjekt, deres vaner og meninger. 

Likeledes foretar Jessop (2007, 2008) en omlesning av teoretiseringen om ‖governmentality‖, 

som konkluderer med at den både er forenelig med og utfyller en nygramsciansk strategisk 

relasjonell analyse. Mens Foucault avviste marxistisk essensialisme, viste han i tre forelesninger 

om ‖governmentality‖ økt interesse for en mer kontingent og kompleks form for politisk 

økonomisk statsmakt. Derfor er det rom for dialog (Jessop 2007, 2008, Ekers & Loftus 2008). 

For Ekers & Loftus (2008) kan ‖governmentality‖ berike og informere empiriske ny-

gramscianske UPØ-studier innen vanntjenesten. Den gramscianske analysen om hege-

moniserende hverdagspraksis blir utvidet av en foucaultiansk vektlegging av kunnskap, konkrete 

praksiser og maktteknologier. Med denne utvidelsen skapes et konstruktivt analytisk redskap, 

som sier mer om konkrete maktteknikker og måten det lokale hegemoniske prosjektet blir 

gjennomført. Altså er det en spesifisering av ‖hvordan” det urbane hegemoniske prosjektet 

forsøker å styre tjenesteleveringen – og dermed fattige husholdningers daglige praksis omkring 

vannforbruk og betaling (Jessop 1997, 2007, 2008, Ekers & Loftus 2008). Fordelen er at det vil 

kunne gi økt innsikt i virkemidler, og her gjelder det særlig ‖pre-paid meters‖. 

Den foregående drøftingen vil nå videreføres og konkretiseres. Det er en utdyping av 

‖Operation Gcin‘amanzi‖, som en taktisk konsolidering av det lokale hegemoniets selektive 

statsmakt og kommersialiseringsdiskurs innen vanntjenesten i Johannesburg. 

En nyfoucaultiansk teoretisering av (ny)liberal ‖governmentality‖ (som Rose 1996, Rose 

et al. 2006), har størst forklaringskraft og kan passe på ‖Operation Gcin‘amanzi‖ så vel som ‖pre-
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paid meters‖. Spesifikke nyliberale styringsprogram kan aktiveres og gjennomføres i praksis, ved 

styringsteknologier. Hos Rose (1996:158) er teknologiene ―(…) indirect mechanisms that can 

translate the goals of political, social and economic authorities into the choices and commitments 

of individuals (…) through which they may be governed‖. Nyliberale statlige styringsprosjekt: 

―(…) encourage people to see themselves as individualized and active subjects responsible for 

enhancing their own well-being‖ (Larner 2000:11). Dermed står teknologier som kan bidra til en 

individualisert ansvarliggjøring sentralt. Personer, familien og husholdningen skal ta hånd om sin 

velferd – ved egne valg, beslutninger og vurderinger i den private sfære. Dette ansvaret kan 

disiplinere og forplikte mennesker til å utøve selv-styring i hverdagen, noe som er annerledes enn 

tvangsmakt. Nyliberale teknologier vil således kunne forme og styre subjekters vilje, ved å lære dem 

til å bedrive en individualisert og rasjonelt ‖kalkulerende” kost-nytte analyse‖ (Rose 1996, Clarke 

2004, Rose et al. 2006). I Johannesburg, og Phiri, er det rimelig å hevde at ‖pre-paid meters‖ som 

teknologi har vært med på å forme de fattiges handlinger. De fattige lærer å kalkulere inn at de må 

betale, og som følge av dette må spare vann. Intervjuet med en fattig kvinnelig beboer i Phiri, 

Soweto, kan virke illustrerende. Hun beskriver hvordan ‖pre-paid meters‖ har endret den daglige 

adferden og praksisen i husholdningen, ved å resultere i kalkulasjon omkring vannsparing: 

 
We had to reduce the water amount for bathing by half. We would make sure when 
cooking to make more food, and just warm up when eating tomorrow. Keeping the water 
after doing the dishes, so that we could flush the toilet. (…)We use to drink two liters a 
days, now it was one liter a day. (…) Down prioritizing washing the house and you know 
it should be done. (Intervju,Lindiwe). 

 

En mann fra Phiri forteller på lignende måte at: ‖After washing, we put the water aside for the 

toilet. (…) Drinking, you suppose to have eight glasses a day – but we cannot do that‖ (Intervju, 

Andile). En annen mannlig beboer uttrykte at ‖pre-paid meters‖ er fordelaktig: ―It helps manage 

the money, and not use money I don‘t have. (…) pre-paid is a way of spending more wisely – you 

have to save water. My family try to not spend so much, and know how we spend‖ (Intervju, 

Sihle). Dette viser en bevisst holdning til å spare, begrense, økonomisere, beregne, prioritere, 

disponere og gjøre avveielser – vedrørende konsumet og kjøpet av vann. Dette er endring av 

handling og daglige rutiner, framtvunget og frambrakt av ‖pre-paid meters‖. Studien til Schnitzler 

(2008) samsvarer med mine funn, og begge finner dekning for det overnevnte.  Installasjonen av 

‖pre-paid meters‖ var nok tvangspreget for noen, siden det ofte ble presentert som eneste 

alternativ – og hadde ellers ikke blitt akseptert (Schnitzler 2008). Men likevel lærer ‖pre-paid 

meters‖ også de fattige det som i følge et ny-foucaultiansk begrepsapparat er, ‖budsjettdisiplin‖ 

og ‖kalkulering‖. Schnitzler (2008:914, kursiv i original) skriver: 

 

http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
http://www.pickbabynames.com/Zulu/S/Sihle.html
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In the process, they were encouraged to subject their daily actions, and indeed their bodily 
functions, to constant (…) scrutiny. Life itself was here to become the subject of 
measurement, calculation and intervention to be carried out not by an invasive state, but 
by residents themselves.  

 

‖Pre-paid meters‖ er en styringsteknologi som tillater staten å styre subjekters handling på 

avstand og indirekte, ved selv-disiplinering (Rose 1996). ‖Pre-paid meters‖ prosjekterer og 

kanaliserer dermed statsmakten til det lokale hegemoniske prosjektet med sine ujevne sosiale 

relasjoner, inn i fattige områder (Jessop 1997). Dessuten er det altså en måte å unngå politiske 

problemer, sosial motstand og betalingsboikott. (CoJ 2003, Verdensbanken 2009). Derfor: ‖To 

support behavioral change, an exhaustive program of (…) social intervention had to be 

implemented (…) (Verdensbanken 2009:32)‖. På den måten skulle fattige tjenestebrukere 

omformes og læres til å kontrollere sitt vannkonsum, noe som kalles å ta ‖eierskap‖ over eget 

konsum (Se CoJ 2003, Ruiters 2007). I rapporten som framla ‖Operation Gcin‘amanzi‖ står det 

nettopp at: ―It is widely accepted that the metering of individual consumers leads to a stronger sense 

of ‘ownership’ of consumption amongst consumers (…)‖ (CoJ 2003:22, kursiv i original). Det muliggjorde 

―(…) helping customers take ownership of their consumption and manage their water expenses 

day to day (...)‖ (Verdensbanken 2009:32). På en ‖pedagogisk‖ måte hadde byen til hensikt å fostre 

betaling- og sparekultur blant fattige ‖konsumenter‖. Det skulle erstatte den radikale politiske 

motstandskulturen med betalingsboikott og ‖culture of non-payment‖ fra apartheidtiden (Aiello 

& Govender 1999, CoJ 2003, Ruiters 2007). Fattige skal oppføre seg mer som betalende og 

besparende konsumenter, og mindre som om vann er en sosial rettighet uavhengig av betalings-

mulighet (se Ruiters 2007, Schnitzler 2008). Dette er interessant i lys av nyfoucaultianeres 

teoretiseing av konsumerisme som en nyliberal styringsmetalitet. Den forsøker å kontre ideen om 

sosial solidaritet, medborgelige rettigheter og at staten skal garantere velferd (Rose et al. 2006, 

Clarke et al. 2007).  

Det overnevnte innebærer at ‖pre-paid meters‖ ikke kun er en administrativ og teknisk 

mekanisme, men fungerer taktisk og politisk. Som andre nyliberale mikro-teknologier forsøker 

også ‖pre-paid meters‖ å tilsløre statlig sosial kontroll og maktutøvelse, til tross for at det 

formidler statsmakt (Rose 1996, Ruiters 2007). ‖Pre-paid meters‖ ble betraktet som et bedre 

alternativ enn at myndighetene selv skulle foreta fysiske frakoblinger i Soweto – med fare for 

politisering (Bond & Dugard 2008b, Verdensbanken 2009). Utganspunktet var at: ―This option 

allowed Johannesburg Water and the city to avoid having to resort to cutting service in case of 

nonpayment (…)‖ (Verdensbanken 2009:31-32). Med ‖pre-paid meters‖ frakobles vanntilgangen 

av seg selv, og foregår dermed i det stille innenfor den private sfæren. I stedet for at myndig-

hetene utfører eksplisitt og synlig frakobling, kan det fortone seg som at konsumentene selv gjør 
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dette. For det ‖skyldes‖ at de ikke har kjøpt mer vann og bærer ansvaret for å gjøre det (jmf. 

‖self-disconnections‖). Kritikere omtaler det som.‖silent disconnections‖ (CAWP 2004, Bond & 

Dugard 2008b, Schnitzler 2008). Dette slutter seg til Ruiters (2007:499), som presiserer at 

‖Remote, depoliticized, and impersonal, prepaid meters displace the poverty ‗problem‘ from the 

state to the individual household‖. 

Ansvarliggjøringen ved hjelp av styringsteknologier var med på å lære fattige ‖selv-

styring‖ og kalkulasjon, noe Johannesburg by beskrev som at "konsumenter tar eierskap over 

konsumet‖. Den ny-foucaultianske teoretiseringen antok at dette har sammenheng med en slags 

nyliberal ‖privatisering‖, som forskyver ansvar, risiko og økonomiske kostnader fra staten og 

over på husholdninger i den private sfære. De sosiale problemene og fattigdommen blir forverret, 

i tillegg til at fattige i større grad blir overlatt til å måtte kalkulere de framtidige konsekvensene av 

sine handlinger (Rose 1996, Clarke 2004). En slik påstand har også hold i vårt tilfelle. Særlig 

gjelder dette i fattige husholdninger med høy arbeidsløshet og lav inntekt, som ofte består av 

mange personer (Bond & Dugard 2008b). Flere fattige informanter beretter om at vannsparingen 

og økonomiseringen de bedriver kommer av dårlig råd. De må betale når deres ‖pre-paid meter‖ 

automatisk avkutter og frakobler vanntilgangen. Én uttaler at ‖We run out of water and have to 

pay, on the 10th to 15th [day of the month] –  not halfways‖ (Intervju, Andile). Samme erfaringer 

framkommer i et annet intervju: ―It was so hard, we`d run out [of water] at the 14th day of the 

month. Every month. And we go and buy, and buy, and buy – up until the end of the month‖ 

(Intervju, Lindiwe). Dette viser at den sosiale policyen med en gratis mengde vann er langt fra 

tilstrekkelig, og at de fattige derfor må betale – selv om de allerede bedriver vannsparing. Dette 

skal være til forskjell fra før ‖Operation Gcin‘amanzi‖, da de som regel ikke betalte. Begge våre 

eksempler representerer store husholdninger, med henholdsvis 11 og 16 personer (Intervju, 

Andile, Lindiwe). Dette er vanlig i Phiri, der 13 personer er gjennomsnittet (Bond & Dugard 

2008b). Derfor må gratismengden av vann deles på mange personer. I tillegg er det et felles 

problem for begge husholdningene at mange av de voksne enten er arbeidsløse eller bare har 

midlertidige jobber i svært begrensede perioder. Lindiwe fra husholdningen på 11 personer 

ramser opp alle inntektskildene, og til sammen må de klare seg på 720 rand (ca. 615 kr) i måneden 

– på grunn av arbeidsløshet. Mesteparten av dette er barnebidrag, mens særdeles lite stammer fra 

lønn. Omtrent 50 rand (ca. 43 kr) går til å måtte kjøpe vann månedlig. Dette sammenfaller også 

med den gjennomsnittlige månedlige summen husholdningene i Soweto, slik som Phiri, bruker 

når de betaler for vann (CoJ & PDG 2007). For husholdningen til informanten medførte kjøpet 

av vann, i en situasjon med manglende betalingsmulighet, til at vannkjøp gikk på bekostning av 

andre basisbehov og viktige gjøremål. 

http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
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In making trade-off, if you look at things you need – I can`t stay without water, it`s no 
other way. So it`s frustrating. (…) It was hard because we had to choose between buying 
a loaf of bread for breakfast or water units. And obviously when we run out of water, and 
was called for a job interview – you can`t go dirty there (Intervju, Lindiwe). 

 

I tillegg til avveininger rundt vannsparing, gir styringsteknologien ‖pre-paid meters‖ her opphav 

til kalkulering og budsjettering som setter ulike basisbehov opp mot hverandre. Styrings-

teknologien påvirker sånn sett hverdagspraksisen til å bestå av prioriteringer, som også vanskelig-

gjør og forverrer den daglige sosiale livssituasjonen. Flere studier som foreligger tilsier at dette 

ikke kun er enkeltilfeller, men at problematikken er utbredt i Phiri og Soweto. Blant annet 

kommer Schnitzler (2008) fram til at fattige med ‖pre-paid meters‖ ofte må velge mellom 

basisbehov. Bond & Dugard (2008b:10) bemerker at: ―the majority of residents survive on 

government grants and cannot afford to spend any money on water. (…) As a result, Phiri 

residents must make undignified and unhealthy choices about basic hygiene and health.‖ 

Hazelton (2010:73) konkluderer: ―Many such families are unemployed and do not have money to 

pay for the very water that would sustain their lives‖. En konsulentrapport på oppdrag fra 

Johannesburg by, viser at den gratis tildelte vannmengden er for lav på grunn av store 

husholdninger i Soweto, og anbefaler en økning (CoJ & PDG 2007).  

Denne empirien slutter langt på vei opp om Swyngedouw (2006a), som trekker 

forbindelseslinjer mellom makt, vann og penger. Innenfor et UPØ-perspektiv på vanntjenester 

fastslås det at tilgangen til vann i urbane områder, særlig i fattige land, ofte avhenger av penger og 

betalingsmulighet. Penger er som regel en hovedregulator for fordeling av vann i byene. Vann blir 

en vare, og en del av pengeøkonomien (Swyngedouw 2004, 2006b). De sosiale og romlige forskjellene i 

tilgang til drikkevann innenfor urbane områder kan mange ganger tilskrives ulikhet i inntekt 

(Heynen & Swyngedouw 2004). I Phiri og andre lav-inntekts områder i Soweto sto nettopp 

mangelen på lønnsinntekter og penger fram som spesielt betydningsfullt for evnen til å kjøpe 

vann. Men undersøkelser bør gå dypere og avdekke strukturene bakenfor inntektsforskjellene.  

Det synet deler UPØ med kritisk realisme. Altså, er tilgangen til penger bestemt av sosiale 

relasjonelle strukturelle posisjoner – den relative maktposisjonen individer og sosiale grupper 

bærer (Porpora 1989, Heynen & Swyngedouw 2004). Dette har nok mye til felles med den kritisk 

realistiske definisjon til Porpora (1989) av sosial struktur, som et system av relasjoner mellom 

mennesker i ulike posisjoner.  



91 
 

Danermark et al. (2002) påpeker at penger er bundet til eksisterende sosiale strukturer, 

som har materielle implikasjoner for vår livssituasjon. En hovedårsak som framkom i empirien 

var arbeidsløshet, med manglende mulighet for lønnsarbeid og fast ansettelse på arbeidsmarkedet. 

Det var med å bestemme tilgangen til inntekt og derfor vann (ved lav betalingsevne og 

kjøpekraft). Dermed er dette materielle og objektivt strukturelle forhold kausalt knyttet til sosial 

posisjon (Porpora 1989). For den omfattende undersøkelsen til Beall et al. (2002) viser at 

klasseposisjon- og struktur har stor innflytelse på mulighetene for arbeid og fast ansettelse i 

Johannesburg – mer enn ‖rase”. Arbeidsløsheten har økt kraftig i arbeiderklassen og den fattige 

underklassen i forsteder som Soweto. Det blir framhevet at: ―A large propotion of 

Johannesburg‘s working-class population, mostly African, is located in a suburban location that is 

increasingly unable to offer them employment‖ (Beall et al. 2002:61). Med overgangen fra en 

såkalt rase-fordistisk (begrepet til Beall et al. 2002) til post-fordistisme fulgte avindustrialisering 

og drastisk nedgang i antall fabrikkansatte fra starten av 80-tallet, slik som i mange andre byer. 

Det gikk hardest utover innbyggerne i Soweto, som fikk merke større fattigdom og at inntektene 

minsket. Der har arbeidsløsheten vært i overkant av 50 % siden år 20007. I middel- og 

overklassen i mer velstående bydeler nord i Johannesburg (som Sandton), er derimot 

arbeidsløshet nesten ikke-eksisterende. Det skaper for øvrig en geografisk romlig sosial polarisering 

og segregasjon i Johannesburg (se kart 1), 

hovedsakelig inndelt etter klasse. For de siste 

10–15 årene har det i større grad blitt et spørs-

mål om klasse, mer enn ‖rase‖ (Beall et al. 

2002). 

 Det overnevnte tyder på at Castro 

(2007a) har rett i at eksisterende strukturelle og 

systemiske ulikheter mellom sosiale grupper, 

kan reproduseres og fordypes av nyliberal 

policy innen vanntjenesten. I Soweto og Phiri 

kan den fattige underklassen rammes av det jeg 

vil kalle en dobbel strukturell effekt. I utgangs-

punktet er det strukturell ulikhet tilknyttet den 

sosiale relasjonelle posisjonen, ved å tilhøre den 

urbane underklassen. De innehar en strukturell 

klasseposisjon – preget av høy arbeidsløshet og 

                                                           
7
 http://www.joburg-archive.co.za/2009/pdfs/economic_development/regd_plan.pdf (nedlastet 10.11.10) 

 
Kart 1: Johannesburg by, den geografiske 
plasseringen til Soweto og Sandton (Bond 2004)  
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lav inntekt, og er fattige (Beall et al. 2002). I tillegg kommer det lokale hegemoniske prosjektets 

strukturelle og diskursive selektivitet, anført av ‖pre-paid meters‖ som styringsteknologi – for å 

kontrollere den samme klassen. Det ser i sin tur ut til å gi en enda strammere økonomisk 

situasjon, slik at det kan bli vanskeligere å dekke basisbehov.   

Det fører dermed fram til ett annet hovedpoeng. Fattige ble tillært kalkulasjon og 

budsjettering, ved styringsteknologier, som skulle spre det lokale statlige prosjektets kulturelle 

hegemoniske makt utover. Men dette trenger ikke bare å være et utslag av internalisert kultur - 

ved normer, regler, ideologi og diskurs (Porpora 1989). Dette går likevel nyfoucaultianske post-

strukturalister som Rose (1996) langt i å antyde. Den nyfoucaultianske anvendelsen av 

‖governmentality‖ begrepet beveger seg nemlig i retning av idealisme, i motsetning til fortolk-

ningen som framkom i Jessop (2007, 2008). Søkelyset er på overføring av nyliberal styrings-

mentalitet, normer, kunnskap – med kultivering av nyliberale subjekter som konsumenter (Clarke 

& Newman 1997, Clarke et al. 2007). Den kritiske realisten Porpora (1989) avviser idealisme, siden 

individers handling og motivasjon også kan være påvirket av de materielle og objektive 

strukturelle forholdene/posisjonene. Arbeidsløshet og lave inntekter, er strukturelle forhold, som 

ble oppgitt som årsaker til kalkulasjonen og budsjetteringen av vann i husholdningene i Phiri med 

‖pre-paid meters‖ (Intervju, Andile, Lindiwe). Så kulturell hegemoniserende makt spres utover, i 

samvirke med mer objektive og tvingende forhold.  

En annen nyansering av og innvending mot den nyfoucaultianske teoretiseringen vil være 

relevant: Det er antatt at staten lykkes i å konstituere subjekt med en ny identitet, som nyliberale 

individualiserte konsumenter. Aktører reduseres til konsumenter. Dette overtar for og utelukker 

en politisk subjektsposisjon der aktørene kjemper for kollektive sosiale medborgerlige (‖citizen-

ship‖) velferdsrettigheter. Individualisert ansvarliggjøring av konsumenter skal angivelig overkjøre 

den kollektive tanken om både sosial solidaritet så vel som politisk deltagelse og motstand. Det er 

lite rom for aktøren. Dette underdriver muligheten for at aktører kan ha flere identiteter, yte 

motstand og være ustyrlige (Rose 1996, Rose et al. 2006, Clarke et al. 2007). Det kan nok være 

slik at en del beboere i Phiri over tid har begynt å internalisere logikken om å betale og spare 

vann (se APF & CAWP 2006, Schnitzler 2008). Men en ny titt på informantene som ble sitert 

over viser at bildet er mer sammensatt. De oppførte seg som konsumenter ved å spare vann, 

betale og bedrive individualistisk kost-nytte analyse. Derfor opphørte boikotten, som var en av 

hensiktene fra myndighetenes side. Men de behøver ikke å sverge fullstendig til en konsument-

identitet av den grunn. Eksempelvis var to av informantene motstandere av ‖pre-paid meters‖ og 

ønsket at staten skulle innfri den sosiale retten til vann. En av dem arbeidet politisk og kollektivt 

for dette innenfor den sosiale bevegelsen ‖Coalition Against Water Privatisation‖, mens en annen 

http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
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sympatiserte med dem (Intervju, Andile, Lindiwe). I tillegg skal det være utbredt med en mer 

skjult form for motstand, ved ‖tjuvkobling‖ og omgåelse av ‖pre-paid meters‖, som er kriminalisert 

(Intervju, Andile, Lindiwe, CALS & CAWP representant 1, CAWP representant 1). Scott (1990) 

mener at tankene til folk som utøver skjult motstand ikke kan være helt og holdent dominert av 

en hegemonisk ideologi (se mer om ‖hidden transcripts‖ i kap. 5.0). Så nyliberal konsumerisme 

har ikke fått noe kulturelt hegemoni blant brukerne av vanntjenesten. Rommet for boikott ble 

kanskje lukket, men nye former for motstand har til gjengjeld oppstått – som et strategisk 

relasjonelt mottrekk innenfor underklassen og i samfunnet (Jessop 2005, 2008). Det blir tatt opp i 

neste analysekapittel. 

 

4.4 Avslutning: ”Operation Gcin’amanzi” – en nyliberal ”utrulling”? 

Reguleringsteoretiseringen til Peck & Tickell (2002) av ‖nyliberal utrulling‖ av statsmakt kan være 

med å fornye den analytiske forståelsen for- og teoriene om selskapisering innen vanntjenesten, 

slik det framgikk i analyserammen. Avslutningsvis i denne delen blir dermed teoretiseringen 

drøftet opp imot resultatene av den empiriske undersøkelsen og analysen, som er blitt 

gjennomført. Dette fungerer både som en foreløpig oppsummering og en videre teoretiserende 

abstraksjon. 

Det er allerede påpekt at selskapisering innen vanntjenesten var et strategisk valg, istedet 

for privatisering. Formålet var å unngå motstand og oppnå intern enighet omkring nyliberal 

tjenestereform, innenfor det lokale hegemoniske prosjektet i Johannesburg. Selskapiserings-

reformen og en ny kommersialiseringsdiskurs passer med det som heter utrulling av nye nyliberale 

institusjoner og styringsformer. Dette er til forskjell fra nyliberal tilbakerulling av staten og privatisering. 

Dette markerer også utviklingen av en ny internasjonal fase og strategi for nyliberale vann-

tjenester (Peck & Tickell 2002, Smith 2004 – se også analyserammen).  

I begrepet til Peck & Tickell (2002) om ‖nyliberal utrulling‖ ligger også en kritisk 

teoretisering om bruk av aktiv statsmakt og statsintervensjon. Det ble ‖rullet ut‖ nye disiplinerende 

teknologier og diskurser. Empirisk var dette i kraft av ‖Operation Gcin‘amanzi‖, med ‖pre-paid 

meters‖ og en konsument-diskurs/kultur i fattige områder. Peck & Tickell (2002) karakteriserer 

dette som økt sosial styring, kontroll og påvirkning av den urbane underklassen. I vårt tilfelle var 

dette for å få fattige med en strukturell posisjon innenfor underklassen og arbeiderklassen, til å 

betale for vann og til å spare på det. Det var et strategisk relasjonelt motsvar til fattiges betalings-

boikott av vanntjenesten. Utrulling av statsmakt er nemlig en måte å overkomme motstand fra 

den urbane underklassen, ved å skulle disiplinere og individualisere ‖medlemmene‖ av denne. I 

http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
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tillegg tillater den en svekking av sosiale velferdsrettigheter som langt på vei er erstattet av ulike 

program for individuelt ansvar (Peck & Tickell 2002).  Tilgangen til vann og andre basisbehov ble 

forverret for fattige, ved individuell ansvarliggjøring og betaling. Det underminerte den 

medborgelige (‖citizenship‖) sosiale retten til vann. 

For Peck & Tickell (2002) er dette dessuten en politisk økonomisk nyliberal 

utrullingsregulering, som kan være med på å sikre interurban konkurransedyktighet og 

entreprenørskapspolitikk – som en ekstra-lokal materiell strukturell drivkraft. I Johannesburg 

skulle disiplinering av fattiges betaling og vannsparing være med å sikre at byen er 

konkurransedyktig, med lave fremtidige vannpriser for selskap – i en global økonomi.  Det lokale 

hegemoniske prosjektets strukturelle og strategisk selektive policy innenfor selskapiseringen, er 

blant annet kjennetegnet av entreprenørskapspolitikk. Samlet sett, synes selskapiseringsprosessen 

innen vanntjenesten å stå i relasjonell forbindelse til et bredere nyliberalt hegemonisk 

utrullingsprosjekt på tvers av rom. Jessop & Oosterlynck (2008:13) kan tillegge at diskurser og 

strategier ―(…) are most powerful where they operate across many sites and scales and can 

establish and connect local hegemonies into a more encompassing hegemonic project‖. Dermed 

bidro Johannesburg i tillegg til det Peck & Tickell (2002) beskriver som en omstilling av policy og 

taktikk innenfor det generelle nyliberale hegemoniske prosjektet, til å svekke motstand og befeste 

dominans. Nyliberal utrulling utgjør en omstrukturering og diskursiv justering av politisk 

økonomisk regulering (Jessop 2002b, Peck & Tickell 2002). Dette parerer forøvrig den post-

strukturalistiske kritikken til Higgins & Lockie (2007). Disse benekter at det nyliberale 

utrullingsbegrepet er en høyere form for abstraksjon, tilknyttet ekstra-lokale politisk-økonomisk 

struktur. Utrulling av statsmakt er heller utfall av lokale tilpasninger og kompromiss. Men slik som 

Jessop (2007:39), overskrider undersøkelsen min motsetningen mellom: ‖(…) micro-diversity and 

macro-necessity in power relations.‖  

Epistemologisk, kan den konkrete empiriske analysen muliggjøre det som for Sayer (1984) 

og kritisk realisme er rasjonell abstraksjon. En abstrakt reguleringsform, slik som ”nyliberal 

utrulling‖ av statsmakt, er bare befestet i konkrete romlige kontekster og sosial praksis – og må 

trekkes ut herfra. Det abstraherer også fram en fornyet teoretisering innen nyliberale vann-

tjenester, som blir klargjort i oppgavens konklusjon. Analysen her tilhører således en mer geo-

grafisk reguleringstilnærming, som vektlegger politikken på bynivå. Ontologisk framhever det 

kontingens, ettersom mye konvensjonell reguleringsteori og dens empiriske analyse av urban 

styring, ofte har tatt strukturelle forhold for gitt (Goodwin & Painter 1997, McGuirk 2004). Selv 

hos Peck & Tickell (2002) blir det uten empiriske studier, en overgeneralisert og nærmest 

økonomisk funksjonalistisk teoretisering av utviklingstrekk på tvers av det flernasjonale rommet 
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(Castree 2005, Graefe 2005). Det får ikke fram rollen ulike aktører spiller, geografiske politiske 

ulikheter og motstanden – innenfor bestemte urbane kontekster (Graefe 2005). 

Med henblikk på disse ankepunktene, viste nygramsciansk SRT seg som en velegnet 

tilnærming – ved å fungere som en analytisk og metodologisk forlengelse. Det analyserte den 

kontekstuelle politiske konstruksjonen av statsmakten og det lokale hegemoniske prosjektet på 

bynivå i Johannesburg. Først synliggjorde dette de konkrete aktørene som var med å påvirke og 

overføre entreprenørskapspolitikk innenfor byen, på tvers av rom og geografisk nivå. Ut over det 

ekstra-lokale, fanget analysen opp den kontekstuelle konstruksjonen og politiske elitekoalisjonen 

til det hegemoniske prosjektet. Den var også avgjørende for valget av en nyliberal diskursiv 

utrulling innen vanntjenesten, og er dermed et tilskudd til Peck & Tickell (2002) som langt på vei 

mangler en slik analyse. For lokal politisk dynamikk sto sentralt i uformingen av den interne 

strukturelle statsmakten til det styrende ANC partiet i Johannesburg. Det privilegerte velstående 

innbyggere samt private selskap, som sosiale relasjoner og grupper. 

Likevel søkte ANC lokalt og nasjonalt legitimitet blant sin tradisjonelle velgerbase – den 

svarte arbeiderklassen – for å oppnå bredest mulig støtte for sitt hegemoniske prosjekt. Det kan 

være med å forklare et hybrid regime, med en underordnet sosialdemokratisk policy- diskurs og en 

tilhørende sosial policy som ga noe gratis vann. Nygramsciansk SRT får altså fram geografiske 

ulikheter, ved konstruksjonen av særskilte tids- og stedsspesifikke former for nyliberal ut-

rullingsregulering (og post-fordistisk SWPR) (Jessop 1997, Goodwin & MacLeod 1999). 

Konkrete empiriske analyser kan i følge Jessop (2002a) berike og gjøre abstrakt reguleringsteori 

mer konkret, kompleks og presis. Det viser sågar fordelen med en nygramsciansk SRT-metode 

for konkret kontekstuell analyse av statsmakt (se metodekapittelet). Utrulling av statsmakt i 

selskapiseringsprosessen innenfor vanntjenesten, har heller ikke lyktes i å motvirke motstand, 

disiplinere og konstituere subjektene til fattige som er en del av den urbane underklassen. Den 

nyliberale utrullingen innenfor selskapiseringsprosessen har ikke fått kulturelt hegemoni og blitt 

legitim. Den har utløst nye former for politisk antagonisme og motstand fra sivilsamfunnet, 

dermed er det fortsatt rom for aktøren. Dette begir neste del seg videre inn på. 
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5. Analyse – del 2: 

Kampen om ”Operation Gcin’amanzi” 

 
(…) there is the possibility of seeing the subject as both the iteration of practices of 
power and also a knowing, situated and active agent, contesting the consolidation of 
hegemony (…) (Loftus 2009:959)  

 
When the state shifts, people [resistance] then shifts and engage it from that point. It‘s a 
Gramscian war of position, and this is constantly moving. It doesn‘t follow some line 
where you [social movements] engage in battle there you win or lose. Sometimes it creates 
new opportunities and sometimes setbacks – that‘s the nature of struggles. You can‘t have 
it worked out beforehand. (…) What happens is that you come up against reality, and it‘s 
messy (Intervju, CAWP representant 1). 

 

 

Denne delen viderefører og utvider drøftingen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖ og den nyliberale 

utrullingsstrategien – ved å betrakte dette som en kontekstuell politisk prosess8 over tid. 

Utviklingen innenfor en slik statlig strategi er analysert i relasjon til motstanden fra aktører i 

sivilsamfunnet. Dette kaster altså lys over det kontinuerlige strategiske samspillet, der de påvirker 

hverandres strategier. Spørsmålet som vil bli behandlet er nemlig: Hvordan og hvorfor har 

samspillet mellom staten og motstanden innen sivilsamfunnet påvirket strategiene deres over tid, 

og hvilken betydning har dette fått for ‖Operation Gcin‘amanzi‖? Det er dessuten oppgavens 

andre, og siste, problemstilling. 

Spørsmålsformuleringen har en analytisk grunngivning. Selskapisering er ikke en lineær 

eller uunngåelig prosess (Macdonald & Ruiters 2005, 2006). I den kritiske litteraturen og 

teoretiseringen er selskapisering ansett som en prosess, som kan være påvirket av sosial motstand 

og lokale politiske forhold. Likevel, er det lite empirisk analyse og teoretisering av motstand og 

den tilhørende kontekstuelle politiske dynamikken (Smith 2004, 2005, Macdonald & Ruiters 

2005, 2006). Ifølge det analytiske rammeverket var ikke denne litteraturen alene om dette. 

Teorien om nyliberale vanntjenester hadde også mangler i så henseende, noe den for øvrig deler 

med teoretiseringen til Peck & Tickell (2002) om nyliberal utrulling av statsmakt (se Castro et al. 

2002, Castro 2004, 2006, 2008, Swyngedouw 2006a). I tillegg har ny-gramscianske studier ofte 

unnlatt å undersøke relasjonene mellom staten og motstanden i samfunnet, og den vedvarende 

                                                           
8 For Castree (2008b:10) er konkrete nyliberale reformer og strategier, knyttet til naturressurser, prosesser: ―The term 

―process‖, (…) connotes this fluid enfolding of cause and effect, effect and cause. (…) In other words, a set of 
changes set in motion by nature's (attempted) neoliberalisation lead to events that, in turn, may modify or hinder the 
policies that brought about the initial changes‖. Dette sikter til kampen mellom nyliberale reformer og politisk 
motstand, som kan medføre endring over tid. 

 



97 
 

politiske dynamikken dem imellom. Formålet her er å bidra til en slik revidering og videre-

utvikling av den analytiske agendaen til ny-gramscianske studier (Goodwin & MacLeod 1999, Keil 

& Kipfer 2002, McGuirk 2004, Millstein 2008). Av det følger også en utbedret analytisk og 

teoretisk forståelse av både selskapiseringsprosessen, motstand mot nyliberale vanntjenester og 

‖utrulling‖ av statsmakt. 

Det strategisk relasjonelle struktur-aktør begrepet til Jessop (2001, 2005, 2008) vil kunne 

tilføre en nyttig epistemologi og metodologi. Dette vektlegger en kompleks tids- og stedsbestemt 

interaksjon mellom statlige strukturer og motstandsstrategien/handlingspraksisen til aktører 

innenfor sivilsamfunnet (Jessop 2005, 2008).  

Kampen om ‖Operation Gcin‘amanzi‖ kom til å løpe gjennom flere faser. Mer om dette 

ut over i kapittelet. Delen starter med en kortere gjennomgang av de første motstandsstrategiene 

den sosiale bevegelsen Coalition Against Water Privatisation benyttet, og ulike responser fra 

Johannesburg by (som inkluderer Johannesburg Water). Dette vil deretter kunne tjene som en 

bakgrunn for å forstå hvorfor Coalition Against Water Privatisation isteden valgte en 

rettighetsbasert strategi. Så utforskes resultatene av en slik strategi, de forskjellige reaksjonene fra 

Johannesburg by og hva det har hatt å si for ‖Operation Gcin‘amanzi‖. Dermed legger kapittelet 

særlig vekt på å diskutere den rettighetsbaserte strategien og tilnærmingen. Det blir satt i 

forbindelse med den teoretiske debatten omkring sosiale bevegelsers motstandsstrategi overfor 

nyliberale reformer innen vanntjenester. 

 

5.1 Bakgrunn: Deltakelse ”innenfor” og ”utenfor” staten 

Anti Privatisation Forum (APF) har gjennom arbeidet til Coalition Against Water Privatisation 

(CAWP) ledet an motstanden mot ‖Operation Gcin‘amanzi”. APF er en paraplyorganisasjon, og 

betraktes som en sosial bevegelse. Den ble stiftet i Johannesburg i år 2000, som en reaksjon på 

byens planer om nyliberale reformer og omstrukturering i form av Igoli 2000 planen (som ble 

redegjort for i kap 4.0.) AFP har i så henseende blitt koblet til framveksten av den internasjonale 

anti-globaliseringsbevegelsens motstand mot nyliberalisme. Oppslutning kom fra fagorganis-

asjoner, andre sivilsamfunnsorganisasjoner, studenter, grupperinger på venstresiden og flere 

lokale beboerforeninger i Johannesburg. Målet var en felles plattform som kunne forene kampen 

mot nyliberale reformer både på arbeidsplassen og innenfor ulike lokalsamfunn i byen (Buhlungu 

2004, CAWP 2004, Barchiesi 2007). Men fagorganisasjoner som SAMWU (South African 

Municipal Workers‘ Union) og COSATU (Congress of South African Trade Unions) forlot tidlig 
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AFP, etter press fra ANC – som de deltar i politisk allianse med på nasjonalt nivå (Buhlungu 

2004, Barchiesi 2007). 

CAWP hører inn under APF og ble startet i 2003 for å bekjempe installasjonen av ‖pre-

paid meters‖ i Phiri, Soweto – med igangsettelsen av ‖Operation Gcin‘amanzi”. En rekke sosiale 

bevegelser og det som omtales som progressive ikke-statlige organisasjoner tilsluttet seg 

koalisjonen9. Hovedformålet er å være et samlingssted for og yte støtte til lokalsamfunn, som 

Phiri, i kampen mot nyliberale reformer i Johannesburg (CAWP 2004, McKinley 2005). Ordet 

‖privatisering‖, som inngår i organisasjonens navn, er benyttet som et samlebegrep – på lik linje 

med nyliberalisme. Dermed brukes det også om selskapisering, ikke kun en privatiseringsmodell 

(Intervju, CAWP representant 1). Ett av hovedkravene til CAWP mot ‖Operation Gcin‘amanzi‖ 

var fjerning av ‖pre-paid meters‖ fra fattige lokalsamfunn. Isteden skal det offentlige sørge for en 

kryssubsidiering, der private selskap og velstående individer må betale mer for at de fattige skal få 

dekket basisbehovet for gratis vann. Dette skal sikre den substansielle retten til vann. I tillegg bør 

det foregå en substansiell politisk demokratisering over tid – der lokalsamfunn kan delta, styre og 

kontrollere byens vannpolicy (CAWP 2004, McKinley 2005). 

Den første strategiske responsen til CAWP (fra 2003) var å bruke ulike arenaer innenfor 

lokalstaten. Det var et forsøk på å påvirke de styringsorganene som var ansvarlige for å foreslå 

‖Operation Gcin‘amanzi‖. En informant fra CAWP uttrykker at: ―We took an engagement 

approach from the very beginning, and tried to sit down in meetings (…)‖ (intervju, CAWP 

representant 1). CAWP rettet en forespørsel og ba om et møte med borgermesteren for å 

diskutere ‖Operation Gcin‘amanzi‖, men ANC var motvillig og avvisende. Med jevne mellom-

rom avholdes det også åpne møter i rådhuset slik at lokale myndigheter kan drøfte politiske 

spørsmål med allmennheten. Representanter fra APF/CAWP, med sine røde skjorter, ble i følge 

dem selv nektet tilgang og bortvist (Intervju, CAWP representant 1). CAWP fikk til et møte med 

vanntjenesteselskapet Johannesburg Water, men selskapet var lite mottakelig for innspill: ‖When 

the Operation Gcin‘amanzi was first announced, we went to Johannesburg Water and asked for a 

meeting. We had an initial meeting. They were not interested at all – not to listen (…)‖ (Intervju, 

CAWP representant 1). En annen aktivist som var tilstede fra CAWP forteller: ―We went to the 

offices of Joburg Water. They tried to convince us, and didn‘t listen to us. They said, whether we 

                                                           
9 I 2004 besto koalisjonen (CAWP) av disse organisasjonene og aktivistmiljøene: ‖The Anti Privatisation Forum, 
Environmental Justice Networking Forum, Jubilee South Africa, Indymedia SA, Freedom of Expression Institute, 
Landless People‘s Movement, Khanya College, Orange Farm Water Crisis Committee, Phiri Concerned Residents 
Committee, Kathorus Concerned Residents, Evaton Working Class Crisis Committee, Soweto Electricity Crisis 
Committee, Samancor Retrenched Workers Crisis Committee, Mandelaville Crisis Committee, Thembelihle Crisis 
Committee, Thembisa Concerned Residents Association, Inner City Forum (Johannesburg), Kanana Community 
Development Forum, and the Bophelong Community Service Forum, as well as independent students academics, 
union and community activists‖ (CAWP 2004: fra introduksjonen – ikke paginert). 
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[CAWP] like it or not pre-paid meters would be installed in Soweto‖ (Intervju, CAWP 

representant 2 – framtredende CAWP aktivist og organisator i ‖Phiri Concerned Residents 

Committee‖).  

I tillegg åpnet ikke såkalte ‖ward committee structures‖ for deltagelse og diskusjoner med 

AFP/CAWP. Opprinnelig har ‖ward committees‖ vært tiltenkt å skulle være et møtepunkt 

mellom bydelsrepresentanter (‖ward councillors‖) og lokalsamfunnet de representerer (Booysen 

2007). Johannesburg Water, bydelsrepresentantene (‖ward councillors) og bydelskomiteer (‖ward 

committees‖) i Soweto, gjennomførte åpne møter ulike steder i Soweto – inkludert Phiri. Men 

hensikten med disse møtene var kun å ‖informere‖ om ‖Operation Gcin‘amanzi‖. I følge De 

Wet et al. (2009) forsøkte de å overbevise beboere og aktivister innenfor sivilsamfunnet. Dette 

kom av myndighetenes erkjennelse av at ‖Operation Gcin‘amanzi‖ var et svært sensitivt politisk 

og sosialt spørsmål. Videre, beskriver De Wet et al. disse møtene som en: ―(…) top-down 

approach to participation, instead of an empowering approach‖ (De Wet et al. 2009:107). Så i 

dette tilfellet bidro ikke møtene til deltakelse fra sivilsamfunnet og APF/CAWP. En annen 

innvending som kan tas med, er at APF/CAWP ikke er representert i ‖ward committees‖, og at 

disse derfor har manglende legitimitet blant organisasjonens aktivister (Intervju, CoJ lederstilling 

2, Fikile).  

Som vi så var CAWP/APF forhindret fra å få tilgang til eller benytte eksisterende rom for 

deltagelse fra sivilsamfunnet, på en meningsfull måte. Miraftab & Wills (2005) karakteriserer det 

som inviterte rom (‖invited space‖) for deltakelse innenfor staten. CAWP forsøkte ifølge dem selv å 

anvende slike rom, altså det som er å være strategisk beskjeftiget (‖engaged‖) i dialog med staten 

(Mohan & Stokke 2000, Oldfield & Stokke 2004, 2007). 

Manglende mulighet for deltagelse, skyldtes nok dessuten at det i utgangspunktet forelå 

en svært polarisert polemikk og et dårlig forhold mellom ANC og APF. CAWP oppsto innenfor 

en slik kontekst, og fikk merke det (Intervju, CoJ lederstilling 2). Studien til Buhlungu (2004:14) 

konkluderer: ―In general, relations between the APF and state institutions are adversarial or 

hostile‖. APF har gitt ANCs politikk skarp kritikk for å være nyliberalt, og derfor i strid med 

fattiges interesser (Beall et al. 2002, Buhlungu 2004). Det innebærer at APF står for en 

mothegemonisk diskurs, noe som dermed vil ‖(…) constitute a challenge to the present 

hegemony at the symbolic level (…)‖. Dette ved å fremme en alternativ politisk bevissthet og 

posisjon (Oldfield & Stokke 2004:31). ANC stemplet APF som ―ultra left‖ (dvs. en ytterliggående 

radikalisme, som i praksis vil skade de interessene den sier seg å ivareta) (Buhlungu 2004, Dugard 

2008). Begge grupper kjemper om å være den legitime representanten for fattige, som ønsker sosial 

rettferdighet. I følge Oldfield & Stokke (2004) er dette som regel grunnen til økende mistillit og 
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konflikt i sørafrikansk politikk mellom aktører innenfor staten (som ANC), og sivilsamfunns 

organisasjoner. Dette er motsetninger mellom den ‖gamle anti-apartheid‖ og den ‖nye post-

apartheid‖-bevegelsen. De fattiges sosiale situasjon er et felles referansepunkt for begge, men har 

medført kamp snarere enn rom for konstruktivt samarbeid.  

 

Basert på det lite konstruktive møtet med statens institusjoner, foretok CAWP en kontekstuell og 

strategisk relasjonell omgjøring av taktikk (Jessop 2005, 2008):  

 
In fact, we tried to use all the institutional avenues available initially - before we entered 
into the confrontational approach. But they shut all the doors. (…) We tried but informed 
by experience and what we learned, adapted to the context (Intervju, CAWP representant 
1). 
 

Den strategiske omleggingen innebar en mer direkte form for protest overfor staten, gjennom 

konfrontasjon og fysisk motstand mot arbeidet med å installere ‖pre-paid meters‖. Fattige 

innbyggere og CAWP/APF lanserte en kampanje i Phiri kalt ‖Operation Vulamanzi‖ (‖vann til 

alle‖/‖la vannet renne‖), som en motsats til byens ‖Operation Gcin‘amanzi‖ (‖konserver vann‖). 

Aksjonister og beboere saboterte arbeidet – med å legge ny infrastruktur for å kunne installere 

‖pre-paid meters‖. I tillegg ødela de ‖pre-paid meters‖ som allerede var installert (McKinley 2003, 

2005, Intervju Lindiwe). Lindiwe (Intervju) deltok i aksjonen, som aktivist i CAWP og beboer i 

Phiri: ‖What happened is that we closed trenches and chased workers, so that they could not do 

their job. At night we would dig up the trenches, and break their pipes (….).Those that already 

had the meters, we would go and bypass‖. Mange husstander nektet også å akseptere 

installasjonen av ‖pre-paid meters‖ (APF & CAWP 2006, Dugard 2008). CAWP og APF 

gjennomførte dessuten flere demonstrasjoner og marsjer (McKinley 2003).   

Svaret fra myndighetene var å bringe inn politiet som foretok arrestasjoner over hele 

Phiri, for hærverk på offentlig eiendom. Johannesburg by og vanntjenesten brukte også private 

vaktselskap som bevoktet og beskyttet arbeidet døgnet rundt. De innga også en anmeldelse som 

endte med en domsavgjørelse, med forbud mot at personer kunne bevege seg mindre enn 50 

meter fra der arbeid med å installere ‖pre-paid meters‖ pågikk. Forbudet samlet enda mer politi 

og flere vektere i Phiri. For dem som ble arresterte krevde påtalemyndighetene og aktor relativt 

høye kausjonssummer. De husstandene som motsatte seg installasjonen av ‖pre-paid meters‖ fikk 

vannet frakoblet (Fikile, intervju). Forbud ble nedlagt mot demonstrasjoner og marsjer i regi av 

CAWP. Det gjorde at kriminalisering, arrestasjoner og straff var virkemidler for å få slutt på 

motstanden. På den annen side, kompletterte tjenesteselskapet sammen med byen dette med en 

markedsførings- og holdningskampanje med annonser på radio, TV og i aviser, og utsending av 

brosjyrer (McKinley 2003, 2005, intervju, CAWP representant 2). I sum, kan det sies at: ―The 
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state used different tools; cohesive, legal, propaganda and media‖ (Intervju, CAWP representant 

1). 

Denne kampen foregikk i 2003 og inn i 2004. Motstanden til CAWP og deres aktivister 

opphørte etter omlag seks måneder, ettersom det til slutt ble umulig å fortsette. Aktivister fra et 

lite lokalsamfunn og en sosial bevegelse, sto overfor en stat som var langt sterkere; ―(…) over 

time, arrests, fines, intimidation, and threats have resulted in a decline in resistance‖ (APF & 

CAWP 2006:21). Arrestasjonene var en påkjenning for aktivister og skapte økonomiske 

vanskeligheter for CAWP, som betalte mange kausjoner. I tillegg fryktet mange beboere og 

aktivister å bli frakoblet vanntilførselen, og våget ikke å nekte installasjon av ‖pre-paid meters‖. 

CAWP lot seg ikke stoppe av manglende muligheter for meningsfull deltakelse i 

styringsprosessene til Johannesburg by, men skapte heller et alternativt rom for aktiv politisk 

‖citizenship‖ deltakelse utenfor staten (‖invented space‖) (Miraftab & Wills 2005). Motstanderne 

benyttet et mulighetsrom for å kjempe mot nyliberal policy ‖nedenfra‖, ved egne aksjoner – der 

CAWP organiserte ‖Operation Vulamanzi‖. For Castro (2004, 2006) har nyliberal styring av 

vanntjenester ofte innskrenket og hatt negativ innvirkning på muligheten for politisk 

(‖citizenship‖) deltakelse. Men det vil nok være riktigere å si at selv om nyliberale strategier kan 

bidra til å innskrenke rommet innenfor staten, er det samtidig andre rom for politisk 

(‖citizenship‖) deltakelse utenfor. Dette representerer en flersidig teoretisk forståelse av politisk 

‖citizenship‖ (Hickey & Mohan 2004, Miraftab & Wills 2005). Det overnevnte viser også at 

CAWP inntok ulike strategiske posisjoner, over tid, og at det dermed er snakk om en dynamisk 

prosess. CAWP forsøkte både å engasjere (‖engage‖) seg i lokale møter med myndighetene – og 

deretter på å stå i mer direkte konfrontasjon. Bevegelsen endret strategi over tid – ut ifra lokale 

kontekstuelle forhold (Martin & Miller 2003, Oldfield & Stokke 2004, Leitner et al. 2008, Stokke 

& Lier 2009). 

ANC har mange ganger besvart utfordringen fra sosiale bevegelser, slik som de direkte 

protestene til CAWP, med undertrykking. Ofte blir politiet anvendt for å obstruere og 

kriminalisere aktiviteten deres (Stokke & Lier 2009, Lier 2009). Lier (2009:115) skriver: ―In short, 

dissenting social movements and their activists are increasingly facing what Gramsci described as 

―hegemony armoured by coercion‖ (…)‖. Bruken av tvangsmakt for å kunne installere ‖pre-paid 

meters‖, er imidlertid et uttrykk for at det i dette spørsmålet ikke har lyktes å danne en bred 

hegemonisk blokk. Det er langt fra noe inkluderende kulturelt hegemoni, som sikrer aktiv enighet og 

tilslutning (‖consent‖) fra ulike klasser i sivilsamfunnet (Jessop 1997). Så også staten og dens 

institusjoner, måtte ty til ulike typer strategier og former for maktanvendelse – for å kunne parere 

de taktiske framstøtene til CAWP over tid. Jessop (1997) presiserer at lokale hegemoniske 
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prosjekt kan variere ut ifra ulike lokale kontekstuelle forhold. Det er variasjon i prosjektets 

inkluderingsgrad, aktive tilslutning og bruken av tvangsmakt. Staten benyttet en ‖mykere‖ form 

for makt ved holdningskampanjen, men det var primært tvangsbruk eller trusler om det, som fikk 

bukt med motstandsstrategien (Intervju, CAWP representant 1, CAWP representant 2). 

Tvangsmakt nedkjemper imidlertid ikke den mothegemoniske: Diskursen, bevissthet og 

identiteten. Derved vedvarte motstanden, selv om den tok andre former. Det får vi nå se. 

 

5.2 Valget av en rettighetsbasert strategi 

Den direkte motstandstaktikken ble drevet tilbake av staten, og CAWP klarte ikke å unngå 

installasjon av ―pre-paid meters‖. Det gjorde at: (…) ‖the APF and CAWP took a strategic 

decision to embark on rights-based litigation‖ (Dugard 2008:17). Dette markerte en ny strategisk 

fase. CAWP/AFP anla fra 2004 og særlig i 2005 en lovbasert og rettslig strategi for å få 

Johannesburg by og vanntjenesten til å innfri retten til vann, formalisert i den sørafrikanske 

grunnlovsteksten. Det endte med en rettsprosess (mer om dette senere) (Dugard 2008, McKinley 

2008). Det som imidlertid vil bli drøftet her er den strategiske vurderingen som lå under valget av 

den rettighetsbaserte strategien.  

Organisasjonens finansielle ressurser var knappe. Dessuten var de menneskelige ressurser 

blitt svekket. Etter hvert som staten brukte en stadig hardere hånd sank nemlig oppslutningen om 

massemøtene, blant beboere og aktivister i Phiri. I tillegg falt mange intellektuelle aktivister fra. 

Støtten fra organisasjoner som deltok i koalisjonen var også nedadgående. En kjernegruppe av 

aktivister sto igjen og måtte ta hensyn til en forminsket handlingskapasitet, relativt og relasjonelt i 

forhold til den lokale statens strategiske respons (APF & CAWP 2006, Dugard 2008, intervju, 

CAWP representant 1). McKinley (2008:16) begrunner: ―Given such an overwhelmingly uneven 

contest of power/resources, the resistance forces were never going to halt Operation 

Gcin‘amanzi‖ (…). CAWP/APF hadde begrenset evne til å kjempe videre med samme strategi, 

mot det de opplevde som en kraftfull reaksjon og undertrykking fra staten. CAWPs strategiske 

relasjonelle omvurdering av egen taktikk, hadde altså sin bakgrunn i manglende ressurser 

sammenliknet med Johanneburg by. Med terminologien til Jessop (2005, 2008) utviste CAWP 

såkalt ”kontekst-strategisk” analyse.  

Kollektive aktører har kunnskap og kjennskap til den særskilte konteksten, som inngår i 

vurderingen av hva som er mest taktisk og strategisk hensiktsmessig. Disse aktørene har en 

lærings- og refleksjonsevne, der de gjør nytte av sine erfaringer fra å fremme ulike taktikker og 

strategier innenfor bestemte kontekster. Dette bygger blant annet på avveiningene til individuelle 
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eller kollektive aktører, som CAWP, rundt egen handlingskapasitet (ressurser o.l.) eller mangel på 

sådan (Martin & Miller 2003, Jessop 2005, 2008). 

 Sosiale bevegelser reflekterer over lokale kontekstuelle muligheter for motstand (Leitner et 

al. 2008). Det gikk også tydelig fram av avgjørelsen til CAWP: 

 
The legal case was one, among different tactics. People [CAWP activists] wanted to test 
the space, because we got a progressive constitution. (…) it was predominantly driven by 
the realities on the ground, not some pre-conceived notion that we should follow the 
legal tactic at the expense of everything else. This was a tactical response to the context 
with repression on the ground making it difficult. So, when intellectual activists ask why 
we abandoned the direct confrontational struggle in Phiri, it was a new tactic due to this 
(Intervju, CAWP representant 1). 

 

CAWP skulle bruke retten til vann i lovverket, som en potensiell mulighet for å synliggjøre og 

skape gehør for problemene med nyliberal policy. En rettighetsbasert strategi skulle gjøre det 

mulig å presse staten til å realisere folks rettigheter, enten ved folkelig mobilisering eller gjennom 

en domsavsigelse i rettsapparatet (Dugard 2008). CAWPs strategi gjennomgikk en bevisst endring 

for å unngå statlige begrensinger (omtalt som undertrykking i sitatet), og benyttet heller et 

tilgjengelig mulighetsrom. Sånn sett er ikke begrensninger og muligheter absolutte, men relative 

og strategisk relasjonelle. (Jessop 1997, 2005, 2008). En forutsetning i dette tilfellet var at det 

forelå en progressiv grunnlov i Sør-Afrika. Et annet viktig moment er den kapasiteten 

CAWP/APF fikk tilført, med juridisk hjelp og ekspertise – først fra ‖Freedom of Expression 

Institute‖ og deretter ‖Centre for Applied Legal Studies‖ (CALS) (Dugard 2008, Bond & Dugard 

2008a , McKinley 2008).  

Den rettighetsbaserte strategien ble dessuten valgt for å ta hensyn til situasjonen til 

CAWP-aktivister og beboere i Phiri. De intellektuelle aktivistene som tilhørte venstresida var, 

som antikapitalister, skeptiske til en rettighetsbasert strategi. Hovedargumentet deres var at 

rettighetene vil være en del av og tilpasset det sosiale, politiske og økonomiske systemet, som de 

er motstandere av. Men det var ikke disse personene som ble utsatt for statens harde maktbruk i 

Phiri. Mange av aktivistene og beboerne i Phiri, følte de hadde måttet betale en høy pris for den 

konfrontasjonspregede motstanden (McKinley 2008, Intervju, CAWP representant 1, CAWP 

representant 2, CALS & CAWP representant 1).  

Strategien til CAWP måtte relateres til synspunktene framsatt av aktivister og beboere fra 

Phiri – om den skulle være relevant og ikke henfalle til sekterisme: 

 

I as an individual might have read and therefore got a fundamental critic of the rights-
based discourse. But as a movement we understand the people on the ground [in Phiri], 
saying hang on for a minute. They say, we fought for this constitution and we got certain 
rights – what‘s wrong trying to access does rights and try to make them real. You [can‘t] 
tell that person: ―no, you got false consciousness‖. We [CAWP] got to relate to where 
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people are at. So, embracing the constitutional rights discourse was and still remains an 
area to relate to people themselves and where they are. Otherwise you become a small 
sect that is so pure and principal on the outside, with no impact on the ground 
whatsoever (Intervju, CAWP representant 1).  

 

Strategien til CAWP måtte gjenspeile oppfatningene til aktivister og beboere. Guidry (2003) 

poengterer at strategier skal skape resonans og identifikasjon. Det er viktig for mobilisering og 

kollektiv handling. I følge sitatet over var aktivistene og beboerne i Phiri opptatt av at de hadde 

en formell rett til vann, og ville prøve å virkeliggjøre den. Manglende innfrielse av retten til vann 

var noe som engasjerte, og bidro til å mobilisere aktivister og beboere i Phiri til politisk aktivitet 

(Intervju, Fikile, CAWP representant 1, CAWP representant 2, CALS & CAWP representant 1). 

Den rettighetsbaserte strategien legitimerte kampen til CAWP – noe som skyldes en sørafrikansk 

kontekst, med grunnlovsrettigheter (Intervju, CAWP representant 1, CAWP representant 2). En 

beboer og ledende organisator for CAWP i Phiri presenterer det slik: 

 
According to the ANCs promises in the first election in 1994, it was going to be free 
basic services for all. But at the end of the day who is getting the free basic services. (…) 
If the pre-paid meters where good, as they say, they should started to install them in the 

[wealthy] suburbs, we feel they use a lot of water. (…) The constitution [with the right 
to water] did it easier for us to mobilize, a lot so (Intervju, CAWP representant 2). 

  

En ANC-veteran fra antiapartheid kampen som valgte å bli CAWP-aktivist i Phiri, fokuserer også 

på geografisk forskjellsbehandling – ettersom ―pre-paid meters‖ bare ble installert i fattige 

områder: ―They [the ANC led local government and Johannesburg Water] did a bad thing, 

because they came to the poor communities. Why can‘t they go to the [wealthy] suburbs like in 

Sandton and install meters there, because those people can afford to pay‖ (Intervju, Fikile). 

Det framkom at grunnloven og ANCs retorikk konstruerte en oppfatning om at alle 

borgere har lik rett til å få dekket basisbehovet for vann, uten å måtte betale for det. Som vi så i 

sitatene over strider dette med innbyggeres praktiske erfaringer, gjennom installasjonen av ‖pre-

paid meters‖ – slik at de likevel må betale og spare vann. I tillegg ble denne praksisen 

sammenliknet med mer velstående bydeler, der ‖pre-paid meters‖ ikke ble installert. Det skaper 

altså en erkjennelse av romlig geografisk sosial ulikhet og urettferdighet innenfor byen. Disse 

erfaringer kan i følge Guidry (2003) nettopp utvikle lokale romlige klagemål (‖grievances‖) og øke 

mobiliseringen for sosiale bevegelser innenfor fattige bydeler, som Phiri. For de romlige ulik-

hetene (mellom bydeler) viser nemlig at ideen om lik rett til vann ikke er blitt realisert. Lefebvre 

(1991) karakteriserte det som ‖trial by space‖, der erfaringer fra konkrete rom innenfor byen 

påviser et misforhold, mellom ideer/diskurser (om like sosiale rettigheter) og praksis (se også 

Guidry 2003, Martin & Miller 2003).  
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For CAWP skapte den rettighetsbaserte strategien et engasjement og økt mobilisering, 

som var positivt for den svekkede organisasjonen: ‖The litigation re-energized the movement and 

the struggle, it gave it a spark – that was something to mobilize around again. (…) people went to 

the meetings again. It was also marches and other tactics going on (Intervju, CALS & CAWP 

representant 1)‖.  

 

Denne gjennomgangen som har sett på CAWPs strategiske vurdering og valg, kan drøftes opp 

imot kritikk av en rettighetsbasert strategi og tilnærming. Kort fortalt, blir det argumentert for at 

sosiale bevegelser verken skal fremme en rettighetsbasert strategi, eller inngå i rettighetskamper 

overfor staten (Bakker 2007, Bond 2010). Den sosiale retten til vann vil være formulert og 

fortolket av statlige institusjoner som er forankret i det politiske, sosiale og økonomiske status quo 

(Bond 2010). Derfor legitimerer rettighetene angivelig nyliberale policyer, og vil ikke gagne sosiale 

bevegelsers kamp mot den samme policyen. Dette benevnes her som ‖commons-kritikken‖. 

Kritikerne er tilhengere av en ‖commons‖-strategi, der vannet og vanntjenesten skal styres 

kollektivt og solidarisk av lokalsamfunnet (Bakker 2007, Bond 2010). 

Min analyse tilkjennegir isteden behovet for en lokal kontekstuell forståelse av den 

vurderingen og det valget som ligger bak den rettighetsbaserte strategien. Som notert, hadde 

CAWP erkjent sin manglende kapasitet – ettersom menneskelige og økonomiske ressurser var 

blitt svekket. Denne mangelen på kapasitet var relasjonelt og relativt sett – i forhold til 

erfaringene med statens kraftige motreaksjon og maktbruk. CAWPs endring av strategi og taktikk 

er altså et resultat av kontekstuelle politiske og strategiske begrensninger, etter interaksjon med 

staten. I tillegg var det en oppfatting om at grunnloven kunne benyttes til å mobilisere for retten 

til vann, og utgjorde et mulighetsrom ”innenfor‖ staten. Sånn sett var det både konkrete begrens-

ninger og potensielle muligheter, i relasjonen mellom staten og CAWP, som ledet til valget av en 

rettighetsbasert tilnærming og strategi. Dermed blir den kritikken for kategorisk, som hevder at 

sosiale bevegelser i sivilsamfunnet ikke skal innta en rettighetsbasert strategi – siden rettighetene 

befinner seg innenfor staten. I spørsmålet om rettigheter, danner dette altså et kunstig dikotomisk 

skille mellom sosiale bevegelsers strategi og staten. Det fortrenger de lokale kontekstuelle relasjonene 

dem imellom. CAWPs vurdering viste nettop at: ‖(…) activism is defined in local contexts and 

through particular sets of relationships between organisations and a range of state institutions and 

officials‖ (Oldfield & Stokke 2004:13–14). Kritikken tar i liten grad hensyn til at strategier blir til 

innenfor konkrete lokale kontekster og er en prosess, der sosiale bevegelser handler ut ifra de 

mulighetene og begrensingene som foreligger – i relasjon til staten (Oldfield & Stokke 2004, 

Stokke & Lier 2009). Min analyse imøtekommer sånn sett den litteraturen som kritiserer analyser 
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av sosiale bevegelser for ofte å underteoretisere og underdrive betydningen av lokale romlige og 

kontekstuelle forhold (les Martin & Miller 2003, Leitner et al. 2008). Analysen her understreker 

tvert imot at teoretiske argumenter må relateres til og være informert av de empiriske og praktiske 

politiske realitetene til sosiale bevegelser i kamp. Med andre ord:  

 
We criticize the rights based approach, but it‘s not useless. People are there [on the 
ground] and want to test this space. (…) those making the critic [of the rights based 
approach] have no understanding of how it actually is to work with people and what the 
real issues are on the ground. You can come with a model, because it makes theoretical 
and strategic sense. But, when you go into the communities they say ―this is what we 
need‖. Either you engage with that, or you stand outside and say ―no that is not the most 
revolutionary‖ (Intervju, CAWP representant 1). 

 
CAWP sluttet opprinnelig opp om målsetningene til den alternative ‖commons-strategien‖, og er 

enig i at det er problemer forbundet med en rettighetsbasert strategi og tilnærming. Men 

konteksten gjorde ‖commons-strategien‖ politisk urealistisk. Den innebærer krav om overføring 

av styringen av vanntjenesten til lokalsamfunnet, som skal bedrive en solidarisk fordelings-

politikk. Dette ville krevd en langt mer radikal transformasjon. (Intervju, CAWP representant 1, 

CALS & CAWP representant 1). Valget av den rettighetsbaserte strategien kan likevel oppnå 

konstruktive resultat, samtidig som staten kan avvise og motvirke den. Det rettes blikket mot nå. 

 

5.3 Resultatene av en rettighetsbasert strategi 

Denne seksjonen skal se videre på debatten om sosiale bevegelsers strategi for å motvirke 

nyliberale reformer innen vanntjenester gjennom en rettighetsbasert strategi. Et sentralt tema i 

debatten, er hvilke resultater eller konsekvenser sosiale bevegelsers rettighetsbaserte strategi kan 

eller vil få for statens policy innenfor vanntjenester. I debatten går det et skille mellom dem som 

mener denne strategien kan fremme de sosiale bevegelsenes kollektive kamp, og dem som mener at 

strategien bare vil virke hemmende (se Bakker 2007, Bond & Dugard 2008a, Bond 2010). Dette 

spørsmålet blir belyst i fortsettelsen om noen hendelser, som var resultatet av den relasjonelle 

dynamikken mellom CAWPs rettighetsbaserte taktikker og statens ulike responser – over tid. 

Dette samspillet får dessuten fram hvordan CAWPs strategi, på forskjellige måter, har påvirket 

selve ‖Operation Gcin‘amanzi‖.  

Den første antydningen til en rettighetsbasert strategi kom i 2004. CAWP/APF og deres 

advokater framsatte da rettslige krav overfor tjenesteselskapet Johannesburg Water og 

Johannesburg by. Her het det at mange innbyggere i Phiri ikke fikk noe alternativ til ―pre-paid 
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meters‖, som er lovstridige!10. Med høy sannsynlighet for å unngå å bli felt i en domstol, bestemte 

dermed bymyndighetene og vanntjenesten at beboerne skulle kunne velge ‖standpipe” som et 

alternativ. Det er en stående vannkran plassert utenfor huset, innenfor en avstand på 200 meter 

(se bildet på forsiden av oppgaven og i vedlegget). ‖Standpipe‖ fører ikke vann til toalettet, 

dusjing, matlaging, vasking o.l. De fattige må bære vann til disse formålene. Det er heller ikke 

tilgang på varmtvann, fordi en eventuell varmtvannsbeholder blir frakoblet. For CAWP 

representerte ikke dette en ønsket og nødvendig forbedring, men at beboerne måtte velge mellom 

to onder. Årsaken er begrensningene og ulempene som er forbundet med et slikt alternativ (Bond 

& Dugard 2008a, intervju, CALS & CAWP representant 1, CAWP representant 2).‖Standpipe‖-

alternativet er nemlig utformet på en slik måte at det blir en form for straff for ikke å velge ‖pre-

paid meters‖. Dette er lite attraktivt, og noe få beboere ønsker å velge. En CAWP aktivist og 

beboer i Phiri argumenterer med at: 

 
The standpipe is outside the house and it cuts-off you‘re sanitation, so it‘s not necessarily 
an option. They [Johannesburg Water] also started saying that ‖if you apply for a 
standpipe and then want to change to a pre-paid meter you got to pay a certain amount – 
so you rather have a pre-paid meter, because the standpipe will make your life a living hell 
because it cuts off your sanitation‖ (intervju, CAWP representant 2). 

 
Dette søkte å avskrekke beboere fra å velge noe annet enn ‖pre-paid meters‖. Derved kan 

‖ordningen‖ være med å (re)produsere den ønskede handling hos de fattige, gjennom at de velger 

‖pre-paid meters‖ – som innebærer betaling og vannsparing. Dette er handlinger som samsvarer 

med intensjonen til ‖Operation Gcin‘amanzi‖. Dermed fortoner ‖standpipe‖ seg mer som en 

strategisk relasjonell justering som forsøkte å verne om den nyliberale strategien med ‖pre-paid 

meters‖. 

Men selv om folk skulle velge ‖standpipe‖, var det et alternativ designet for ikke å bryte 

med ‖Operation Gcin‘amanzi‖ (og prioriteringene innenfor prosjektet). En baktanke med dette 

alternativet var nemlig å muliggjøre fortsatt vannsparing – og unngå konsum ut over det volumet 

som var gratis: ‖For customers who rejected prepayment metering, the project would offer as an 

alternative the installation of a standpipe in the yard, not connected to the toilet to reduce the risk 

of their consuming substantially more than the 6 free cubic meters a month (Verdensbanken 

2009:32)‖. Dette følger opp hovedprioriteringene i ‖Operation Gcin‘amanzi‖, om å spare penger 

ved å minske vannforbruket i fattige områder (CoJ 2003). Konsumpsjonen av vann begrenses 

med ‖standpipe‖, som følge av at husholdningene er avhengige av å bære vann til gjøremålene i 

huset. I følge sitatet begrenses forbruket særlig av at vannet ikke er tilkoblet toalettet. På den 

                                                           
10 ‖Final Letter of Demand to Johannesburg Water‖, 6 August 2004.  Brev med krav rettet til Johannesburg water fra 
CAWP/APF og deres advokater. Nedlastet mars 2009: http://apf.org.za/spip.php?article146 
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måten kan ‖standpipealternativet‖ i stor grad betraktes som en slags styringsteknologi for å spare 

vann (jfr. statlig ‖nyliberal utrulling‖ av styringsteknologier). I en periode ble sågar ‖flow 

restrictors‖ eller ―trickeler mechanism‖ installert i vannkranene for å regulere og begrense flyten 

av vann (Intervju, CALS & CAWP representant 1, CAWP representant 2). Ruiters (2007) 

beskriver dette som en del av en ny generasjon ‖smarte‖ teknologier, på lik linje med ‖pre-paid 

meters‖. Sosiale kontrollfunksjoner fra den nyliberale staten skal hindre misbruk av velferdsgoder 

og styre fattiges atferd. Dette står i et spenningsforhold til en mer sjenerøs grunnlov, med sosiale 

rettigheter. 

 

For å få gjennomslag for sine krav innledet CAWP en rettsprosess i 2006, der organisasjonen gikk 

til sak mot Johannesburg by og Johannesburg Water. Det var med støtte fra ‖Centre for Applied 

Legal Studies‖. CAWP/APF og tilhørende aktivister ville vise at ‖Operation Gcin‘amanzi‖ var et 

brudd på de fattiges sosiale rett til vann. I starten av 2008 avsa lagmannsretten en kjennelse, der 

viktige sider ved ‖Operation Gcin‘amanzi‖ ble erklært grunnlovsstridig. Det var ulovlig kun å 

tilby et valg mellom ‖pre-paid meters‖ og ‖standpipes‖. Innbyggerne måtte ha muligheten til å 

velge innlagt vann – uten forhåndsbetaling eller automatisk frakobling, slik som i mer velstående 

områder. Dommeren vektla at ‖Operation Gcin‘amanzi‖ var diskriminerende, ved at ‖pre-paid 

meters‖ bare blir installert i svarte fattige områder og ikke de historisk hvite og velstående 

bydelene. Byen ble videre kritisert for å bedrive en ‖storebror ser deg‖ tilnærming, med sosial 

kontroll. I tillegg var den begrensede ‖sosiale policyen‖ med seks tusen liter til hver husstand (25 

liter daglig for en husstand på åtte personer) i måneden for lav, og ble underkjent. De fattige 

måtte få dekket sitt basisbehov for vann på 50 liter om dagen (CALS 2008, McKinley 2008, Mail 

& Guardian online 30.04.0811).  

 Johannesburg by og vanntjenesten anket avgjørelsen til høyesterett. Den fastslo i 2009 at 

store deler av dommen skulle opprettholdes. Til slutt ble saken anket inn for grunnlovs-

domstolen, som er den høyeste rettsinstansen i Sør-Afrika. Her tapte imidlertid CAWP/APF, noe 

som satt de to tidligere domfellelsene til side (APF 2009, CoJ ewebsite 08.10.0912). En grunn til 

dette var blant annet at Johannesburg by virket overbevisende på domstolen, med innføringen av 

en ‖ny‖ utvidet sosial policy for fattige personer i forkant av siste rettsrunde. Den fikk tilnavnet 

‖Siyasizana‖ (som betyr ‖sammen hjelper vi‖). Det innebærer at fattige kan søke om å stå i et 

fattigdomsregister, der det er mulig å motta 10 tonn vann gratis per måned istedenfor 6. Den 

‖sosiale‖ policyen med begrenset gratis vann hadde lenge vært kritisert og politisert, og var derfor 

                                                           
11 Nedlastet januar 2011: http://www.mg.co.za/article/2008-04-30-court-finds-prepaid-water-meters-
unconstitutional 
12 Nedlastet januar 2011: 
http://www.joburg.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=4391&catid=183&Itemid=300 
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under vurdering av bymyndighetene, men presset fra de to første domsavgjørelsene var nok den 

utløsende faktoren (De Wet et al. 2009). Den nye sosiale policyen ble, fra byens side, brukt som 

taktikk for å vinne siste runde i rettsapparatet. Dette bekreftes av to interne dokumenter13, der det 

framkommer at byens advokater på det sterkeste oppfordret til å foreta enkelte endringer som 

skulle styrke myndighetenes sak i retten. I et av dokumentene heter det: ‖We will try to avoid a 

judgement that says 50 liters per person per day minimum (…) we need some remedial measures 

help us to address these gaps and weaknesses. They strengthen our case considerably!!!!‖. 

Advokatene anbefalte det som ble til den nye politikken – med utvidet kvote: ‖Without this, 

CoJ‘s [City of Johannesburg‘s] approach to FBW [Free Basic Water policy] and ppms [Pre-paid 

meters] could be declared unlawful and unconstitutional!‖. Men samtidig er det framhevet at 

dette ikke betyr at motparten (CAWP/AFP) får oppfylt sine krav. De nye kvotene skulle nemlig 

bare gjelde dem som er registrert i fattigdomsregisteret, og vil ikke bli universalisert i de fattige 

områdene14.  

Studien til De Wet et al. (2009:76) kritiserer policyen sterkt: ‖One of the problems is lack 

of awareness of the social package, leaving the register totally inadequate (…)‖. Policyen tar 

utgangspunkt i et eksisterende fattigdomsregister som ikke har fungert, og som svært få er 

tilknyttet (De Wet et al. 2009). Johannesburg by vedgår selv at registeret er problematisk: ―(...) 

coming to register as an indigent is problematic. Because not everybody comes and register, they 

see it as a stigma to say that they are poor‖ (Intervju, CoJ lederstilling 3). Likevel valgte byen 

denne løsningen framfor anbefalingen i sin egen konsulentstudie, som nettopp konkluderte med 

en universell økning til 10 tonn (CoJ & PDG 2007). Analysen til De Wet et al. (2009) konkluderer 

med at dette er en videreføring av samme linje, ettersom valget av den ‖ny‖ sosiale policyen 

skjedde på premissene til den nyliberale diskursive styringsmåten – med økonomisk effektivitet 

og besparing. En økning av den gratis vannmengden til alle de fattige beboerne, ville gitt mindre 

betaling og større utgifter til vann. Som vi så var dessuten policyen framfor alt et relasjonelt 

taktisk tiltak for å skåne ‖pre-paid meters‖ – fra å få enda en dom mot seg i rettsapparatet 

(Intervju, CALS & CAWP representant 1, CAWP representant 1). Dette viser at byen motsetter 

seg reelle endringer av ‖Operation Gcin‘amanzi‖, og en mer strukturell sosial omfordeling.  

Stuart Hall (2005) minner om at lokale (og nasjonale) hegemoniske prosjekt ikke er 

statiske, men må sees som en prosess – med kontinuerlig ‖fornyelse‖ av styring. Han framholder 

imidlertid at en slik endring (som i dette tilfellet handlet om en viss utvidelse av gratiskvoten for 

                                                           
13 1. Power point presentation: Where to from here? A New Strategy for the Social Package. 20. April, 2007. Upublisert 
dokument, City Of Johannesburg. 2. The Phiri Court Case – Power point presentation for MMCs (Members of the 
Mayoral Committee). October 2006. Upublisert dokument, City Of Johannesburg. 
14 The Phiri Court Case – Power point presentation for MMCs (Members of the Mayoral Committee). October 2006. 
Upublisert dokument, City Of Johannesburg. 
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noen av de fattigste), kan skje innenfor prosjektets hybridiserte karakter og dermed opprettholde 

det. Det sosialpolitiske aspektet forblir nemlig underordnet, ved å avhenge av og ‖forandres‖ på 

betingelsene til den dominante nyliberale diskursen (dette viser tilbake på drøftingen av hybriditet 

i kapittel 4.0, der et sosialdemokratisk perspektiv var underordnet et nyliberalt perspektiv). Den 

nye policyen gjør nemlig at ANC kan fortsette med ‖nyliberal utrulling‖ og ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖. 

 

Så langt, har kun det CAWP anser som negative eller lite konstruktive responser på den 

rettighetsbaserte strategien blitt trukket fram. Men dette gir et ufullstendig bilde. Strategien har 

vært med å forsinke, hindre og blokkere den nyliberale utrullingen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖ – 

og dermed også aktiveringen av det lokale statlige prosjektet innenfor vanntjenesten. På grunn av 

seieren til CAWP i lagmannsretten i 2008 måtte Johannesburg by sette ‖Operation Gcin‘amanzi‖ 

i bero. Byens ‖Water services development plan‖ fra 2009 konstaterer: ―A judgement by the 

Johannesburg High Court [lagmannsrett] in April 2008 interrupted the [Operation Gcin‘amanzi] 

programme (…) The roll-out of prepayment meters has been influenced by the court judgement‖ 

(CoJ 2009:12&149). Det forhindret den videre utspredningen av ―pre-paid meters‖. ―Operation 

Gcin‘amanzi‖ startet i 2003 og skulle vært fullført i Soweto, en ‖township‖ med 1,5 millioner 

mennesker, innen fem år (CoJ 2003). Men åtte år etter har den ikke engang halve Soweto dekket. 

Dermed er arbeidet med å innføre programmet i andre fattige ‖townships‖, som Alexandra, 

heller ikke påbegynt – slik den opprinnelige planen var (CoJ 2003, intervju CAWP representant 

1). En representant for CAWP mener: ―In fact, if you look at the initial outlay of operation 

Gcin‘amanzi and what they [the city] said they were going to do – it have failed‖ (intervju, CAWP 

representant 1). Den rettighetsbaserte strategien og rettsprosessen skapte store problemer for 

statens strategi. Dette kommer i tillegg til den direkte konfrontasjonstaktikken i Phiri i de første 

seks månedene, som også forsinket installasjonen av ‖pre-paid meters‖ noe (Verdensbanken 

2009, intervju, CAWP representant 1). 

 Seieren til Byen i grunnlovsdomstolen tilrettela imidlertid for gjenopptagelse av 

―Operation Gcin‘amanzi‖. På tross av det besluttet borgermesteren og ANC rundt årsskiftet 

2009/2010 at programmet ikke skulle igangsettes. Rettsaken hadde ikke bare forsinket 

―Operation Gcin‘amanzi‖, men ledet i tillegg til at byens politiske ledelse selv vurderte det som 

mest hensiktsmessig å stoppe den på ubestemt tid. Det skyldtes at rettsprosessen ledet til kraftig 

politisering, og skapte store problemer for borgermester Amos Masondo og ANC (Intervju, CoJ 

lederstilling 1, CoJ lederstilling 3). Rettsprosessen gjorde at opinionens mening begynte å snu seg 

mot ANC, fordi vannpolitikken ble sett på som urettferdig og urettmessig (intervju CAWP 
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representant 1). Strategisk sett, fryktet ANC å miste velgerstøtte og vurderinger tok hensyn til det 

kommende lokalvalget året etter – våren 2011 (Intervju, CoJ lederstilling 1, CoJ lederstilling 3). 

En informant, i en ledende posisjon innenfor Johannesburg by, formulerer seg slik:  

 
(…) this thing blew out of proportion because it went to court. So, obviously then you 
are getting political involvement because it effects the votes of someone [the ANC]. In 
this case specifically there was a lot of political involvement. I think from a business point 
of view we would have moved forward if it was not for the protests (intervju, CoJ 
lederstilling 3). 

 

Dette bekrefter at CAWPs rettighetsbaserte strategi stod helt sentralt i å politisere og avlegitimere 

―Operation Gcin‘amanzi, gjennom mobilisering av støtte – som ledet til protester overfor 

borgemesteren fra ANC. Dette står i motsetning til den teoretiske kritikken hos Bond (2010), 

som hevder at en rettighetsbasert tilnærming lukker rommet for politikk. Spesielt beskyldes 

domstoler og rettslige prosesser for å virke avpolitiserende. Tilgang til vanntjenesten og dekning 

av basisbehov blir angivelig gjort til et privat (familien) og individualisert ansvar, heller enn et 

offentlige og politisk anliggende. Dette levner lite politisk rom for aktøren – og for mobilisering, 

som kan legge press på staten. Derfor ligger empirien om politiseringen i Johannesburg tettere 

opptil den teoretiske posisjonen som mener at den rettighetsbaserte strategien har et potensial for 

å styrke motstanden. Der blir det hevdet at strategien skal være et verktøy i politiske kamper – for 

å avsløre, motsette seg og påkalle gehør omkring diskrimineringen til nyliberal statlig policy. 

Strategien kan tilføre sosiale bevegelser maktmuligheter, medføre sosial mobilisering, generere 

folkelig støtte, gi håp og utvide muligheten for å påvirke staten (Jones & Stokke 2005, Bond & 

Dugard 2008a, Dugard 2008).  

Det vil være nødvendig å ta med at avgjørelsen til borgermesteren og ANC om å stoppe 

―Operation Gcin‘amanzi‖ også skjedde innenfor en bredere kontekst. For det var nemlig kraftige 

opptøyer mot det som ble ansett som for dårlige basistjenester, og sosiale ulikheter – kalt ‖service 

delivery protests‖. Disse fant sted i Johannesburg og over hele Sør-Afrika (Mail & Guardian online 

22.07.0915, Sowetan live 28.12.09). Opptøyene hadde nådd en topp i 2009 og bidro til ytterligere 

politiserting som satt ANC i Johannesburg under et sterkere press. Avisa Sowetan (fra Soweto) 

oppsummerte det blant annet slik: ―The year 2009 will go down as a year of service delivery 

protests that kept the government and ANC councillors on edge‖ (Sowetan live 28.12.0916). 

―Tjenesteprotestene‖ gjorde at byen og vanntjenesten i større grad enn tidligere må ta hensyn til 

den sterke misnøyen – spesielt med tanke på valget våren 2011 (Intervju, CoJ lederstilling 1, 

CAWP representant 1). Således synes begge sider i den teoretiske debatten å være for ensidig 

                                                           
15 Nedlastet april 2011:  http://mg.co.za/article/2009-07-22-sa-hit-servicedelivery-protests 
16 Nedlastet mars 2010: http://www.sowetanlive.co.za/sowetan/archive/2009/12/28/a-year-of-protests 
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opptatt av en rettighetsbasert tilnærming. Analytisk sett kan en slik strategi nemlig opptre i et 

kontekstuelt samspill med andre former for motstand, som skaper en synergi – ved sammen å bidra 

til en politisering av temaet. 

Men etter å ha avventet situasjonen et knapt år, bestemte Byen at ―Operation 

Gcin‘amanzi‖ skulle starte opp igjen, og den fortsatte i Soweto september 2010. Det var på tross 

av at valget ennå ikke var avholdt. ANCs ‖Member of Mayoural comitee‖ med ansvar for 

infrastruktur og Johannesburg Water hadde arbeidet for at borgermesteren skulle gjenoppta 

―Operation Gcin‘amanzi‖ (Intervju, CoJ lederstilling 3). I tillegg tyder det på at den politiske 

situasjonen ble vurdert som roligere. Til sammen hadde det gått 2,5 år siden arbeidet opphørte 

(CoJ online 14.09.1017). Det hegemoniske prosjektets strategi var blitt blokkert i og med 

utsettelsen av ―Operation Gcin‘amanzi‖, men bare midlertidig. Den rettighetsbaserte strategien 

var dessuten med å bidra til en annen form for motstand, som blokkerer ―Operation 

Gcin‘amanzi‖. Det er skjult motstand fra fattige beboere og aktivister, ved tjuvkobling og omgåelse 

av ‖pre-paid meters. På den måten lykkes ikke byen i å begrense vanntilgangen. Det finnes ulike 

teknikker, men felles er en omkobling av vannrøret i ‖pre-paid meter‖-boksen for å kunne unngå 

sperringsfunksjonen fysisk. Denne motstandsformen økte drastisk med rettsaken i lagmanns-

retten 2008. Særlig var det en kraftig oppgang etter rettskjennelsen. Byen og vanntjenesten 

observerte at: ―people thought they won the case and started bypass [the pre-paid meter]‖ 

(intervju, CoJ lederstilling 1). En annen informant forteller: ―I think what is very interesting is 

that a lot of people waited until the high-court decision to destroy [bypass] their meters, it gave 

them authority and the legitimacy because the judge said they were unlawful – something that 

resonated‖ (intervju, CALS & CAWP representant 1). Mange fattige mente de hadde vunnet 

rettsaken, noe som var med å legitimere og oppmuntre til ‖tjuvkobling‖/omgåelse – selv om det 

fortsatt var høyst ulovlig (Intervju, CALS & CAWP representant 1, CoJ lederstilling 1). 

‖Tjuvkoblerne‖ trakk på domstolens lovbaserte autoritet. Det ga motivasjon til å endre og 

motsette seg statens manglende realisering av ‖medborgerskap‖ (‖citizenship‖). 

Fattige sørget dermed på egenhånd for virkeliggjøring av sin rett til vann. Det har klare 

fellestrekk med Guidry (2003), ved at fattige tar saken i egne hender og utøver en annen sosial 

(romlig) praksis innenfor bestemte nabolag/bydeler –og realiserer rettigheter som er garantert i 

grunnloven. De fattige velger en alternativ hverdagspraksis, og handler ikke som ‖Operation 

                                                           
17 Nedlastet februar 2011: 
http://www.joburg.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=5681&catid=113&Itemid=195 
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Gcin‘amanzi‖ forutsetter. (Se Lefebvre 1991, Martin & Miller 2003). Omgåelsen av ‖pre-paid 

meters‖ er en praksis som må foregå i det stille: 

 
(…) if you want to bypass the meter you have to do it silently (...) People started to say we 
will do this on our own, and we don‘t want people to know about it. Because they were 
threatened to be arrested if they [the city] found out about it. And a lot of people at the 
end of day have bypassed (Intervju, CAWP representant 2). 

 

‖Tjuvkoblingen‖ utføres både på individuell basis og ved mer systematisk bistand fra 

organisasjoner. CAWP støtter en slik motstandsform. De vektlegger at ‖tjuvkoblingen‖ ikke kan 

skje åpenlyst. De kan for eksempel ikke invitere media til å overvære beboere som tjuvkobler: 

‖(…) because they are going to be arrested immediately‖. Det er heller ikke gjennomførbart å: 

―(…) gather a lot of people and announcing that you go around in the townships reconnecting – 

because it will immediately expose you‖ (Intervju, CAWP representant 1).  

Teoretiseringen til Scott (1990) om infrapolitikk er relevant her. Tjuvkobling er ‖hidden 

transcript‖, ved å være det underordnede grupper sier og gjør utenfor den offentlige sfære – og 

dette er ikke observerbart for den dominante parten (Scott 1990). For beboere i Soweto handler 

det om å unngå arrestasjoner med påfølgende bøter og erstatningskrav for skade på byens 

eiendom. Skjult motstand skjer i relasjon til ‖public transcript‖, som er verbale og ikke verbale 

handlinger utøvet av den dominante parten (Scott 1990). Etter domfellelsen i lagmannsretten ble 

det tydeliggjort at byen fortsatt anså ‖tjuvkobling‖ som kriminelt: ‖Removal of City property is 

considered a criminal act‖ (CoJ online 10.09.0818). Frykten for arrestasjoner går også tilbake til 

den første fasen med direkte og åpne protester der ‖hærverk‖ på ‖pre-paid meters‖, ble slått 

hardt ned på. Som vi så, hadde Johannesburg by støtte fra politiet og statlige påtalemyndigheter 

til bruk av tvangsmakt (McKinley 2008, intervju, Lindiwe). Derfor er ‖tjuvkoblingen‖ en såkalt 

‖undergrunnsstrategi‖. Tilsynelatende føyer nemlig de fattige beboerne og CAWP-aktivistene seg, 

men: (…) people have gone underground. There are accusations that we‘re not on the streets 

actually fighting things, and are losing the battle. Operation ―Vulamanzi‖ is; reconnecting and 

reclaiming of the water. That resistance can‘t be done openly (…) (Intervju, CAWP representant 

1). Sitatet illustrerer at det er feil å anta at motstanden har spilt fallitt, fordi den ikke er åpen og 

synlig. Noe av prosjektet til Scott er nettopp å motbevise at konformitet overfor den 

dominerende hegemoniske ideologien, er det samme som at aktører ikke er kapable til å 

formulere kritikk eller bedrive motstandshandlinger. Mangelen på åpne protester og opprør fra 

arbeiderklassen betyr ikke at deres bevissthet  ‖er dominert‖.  

                                                           
18 Nedlastet februar 2011: 
http://www.joburg.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=2949&catid=116&Itemid=197   
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En annen analytisk feilslutning ifølge Scott, er at motstandens skjulte karakter tilslører 

politisk og ideologisk kamp. Det har blitt hevdet at denne motstandsformen svekker ‖ekte‖ 

kamp, og derfor bevarer status quo. Men skjult motsand kan være hverdagspraksis som strider med 

den diskursive og strukturelle dominansen. Slik dominans er ofte forankret i konkrete handlinger, 

som innkreving av betaling og avgifter av ulike slag (Scott 1990). Informanter forteller at 

‖tjuvkoblingen‖, medfører en tilsvarende handlingspraksis som før installasjonen av ‖pre-paid 

meters‖ (Intervju, Andile, Fikile, Lindiwe). Dette bryter med og reproduserer ikke den nyliberale 

konsumentdiskursen, som er styringsmentaliteten til det lokale hegemoniske prosjektet. Sånn sett 

klarer ikke strukturelle maktrelasjoner å dominere/styre handlingen til de fattige.‖Tjuvkobling‖ er 

relativt utbredt. I mange kvartaler og nabolag kan det omfatte så mange som halvparten av alle 

husholdningene (Intervju, Andile, CAWP representant 2). 

Det kan argumenteres for at tjuvkobling og den skjulte motstanden ble ansett som en 

mulighet etter møtet med statlige strukturelle begrensninger (se Mittelman & Chin 2000). 

Dessuten kan det se ut som om domfellelsen i lagmannsretten ga næring til forestillingen hos 

beboere i Soweto om at de har rett til vann (Intervju, Lindiwe, CALS & CAWP representant 1). 

Scott (1990) etablerer i likhet med dette en forbindelse mellom det fattige oppfatter som deres 

rettighet, og utøvelsen av denne retten i smug og illegalt. I tillegg fungerer dette som en 

mestringsstrategi, for å få endene til å møtes i det daglige. (Intervju, Andile, Fikile, Lindiwe). 

 

På bakgrunn av denne analysen er det mulig å videreutvikle forståelsen innenfor den nokså unge 

litteraturen og debatten, om anvendelse av en rettighetsbasert strategi i kampen mot nyliberale 

vanntjenester. I debatten står ‖commons-kritikken‖ mot et perspektiv som mener den rettighets-

baserte strategien kan være progressiv. Den progressive forståelsen av en rettighetsbasert strategi, 

går ut på at en slik tilnærming kan få fram motsetninger mellom nyliberale policyer innen 

vanntjenester på den ene side – og realisering av retten til vann på den annen. Dette muliggjør 

mobilisering av politisk støtte, som kan holde staten ansvarlig og presse den til å oppfylle de 

fattiges basisbehov for vann. Følgelig har strategien et potensial for å oppnå en substansiell 

(sosio-økonomisk) rett til vanntjenester, for fattige. Denne posisjonen er imidlertid ikke like 

lineær og mekanisk i sin antagelse som det blir framstilt som i ‖commons-kritikken‖, for den 

rettighetsbaserte strategien kan fremme retten til vann, men dette er ikke noe som tas for gitt på 

forhånd (Bond & Dugard 2008a). Samlet sett, står debatten mellom to alternative posisjoner. Særlig 

går dette tydelige fram i innleggene til: Bakker (2007), Bond & Dugard (2008a), Bond (2010). 

Bond & Dugard (2008a:12) sier for eksempel: 

 

http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
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That scepticism is often framed in terms of the way rights-based rhetorics disempower 
social movements and reify state and capital. But what if the reverse is true, in this case? 
(…) we conclude from South Africa that a justice-based rights rhetoric, particularly in the 
context of struggles against the state, can have a beneficial impact in unveiling core 
contradictions behind commercialisation and other cost-recovery related state 
malfeasance in the water sector, and enhancing local accountability and responsiveness to 
community needs.  

 

Debatten bærer altså i hovedsak preg av en kategorisk analytisk inndeling – en rettighetsbasert 

strategi som hemmende, mot en oppfatning om at den kan være enten fremmende eller 

hemmende. Sett under ett, er det med andre ord snakk om en dikotomi, med to motpoler som 

ikke sameksisterer (Les Cloke & Johnston 2005).  

Dermed risikerer det å angi et overforenklet og kunstig analytisk skille – som er for 

teoretisk og abstrakt. Den kontekstuelle empiriske drøftingen av erfaringene fra Johannesburg 

synliggjorde nemlig en mer dynamisk politisk praksis og prosess over tid (jf. Castree 2008b). I 

Johannesburg ble den rettighetsbaserte strategien møtt med statlige strategiske begrensninger, som 

forsøk på å kontre motstanden. Det viste introduksjonen av ‖stand pipe‖ alternativet og den ‖nye 

sosiale‖ policyen (med utvidede gratiskvoter for enkelte), som var en videreføring av ―Operation 

Gcin‘amanzi‖. Den rettslige prosessen førte heller ikke til en endelig dom til fordel for de fattige. 

Men strategien frambrakte også økt mobilisering og politisering. Således kan den rettighetsbaserte 

strategien både hemme og fremme den rettighetsbaserte kampen til sosiale bevegelser. De virkelige 

hendelsene gikk på tvers av de to motpolene i debatten, og prosessen vil derfor kunne 

karakteriseres som motsetningsfylt og mer kompleks. Effekten av strategien og responsen(e) til 

staten var ikke kategoriske, slik debatten kan gi inntrykk av. Dessuten er det lite nyansert å 

analysere strategien utelukkende ut fra om den får staten til å innfri den sosio-økonomiske retten 

til vann, eller ikke. For dette fanger ikke opp aktørers evne til å blokkere, hindre og forsinke 

nyliberale reformer (som ―Operation Gcin‘amanzi‖). Riktignok oppnådde ikke protestbevegelsen 

en transformasjon av staten med fullstendig oppnåelse av den substansielle retten til vann for 

fattige, men den rettighetsbaserte motstanden hadde likevel analytisk og politisk betydning, og 

påvirket staten. Strategien blokkerte utrullingen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖ til fattige områder i 

Johannesburg, og forsinket den kraftig. I tillegg ledet den til at aktører unnlot å (re)produsere den 

nyliberale strukturelle og diskursive handlingspraksisen, ved å praktisere retten til vann skjult – og 

uavhengig av staten. Dette betoner også nødvendigheten av å rette blikket utover en snever 

analyse og isolert bedømmelse av den rettighetsbaserte strategien. Den kan nemlig opptre i 

samspill med andre former for motstand. I Johannesburg ble ‖Operation Gcin‘amanzi‖ stoppet 

innenfor en kontekst med opptøyer og politiserting, også tilknyttet mer generelle tjeneste-

protester. Videre legitimerte og medvirket den rettighetsbaserte strategien til at fattige kan utøve 
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skjult motstand. Dugard (2008) påpeker nettopp at en rettighetsbasert strategi kan generere støtte 

til og ha betydning for, andre politiske taktikker. 
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6. Konklusjon 

Oppgaven avsluttes med å vende tilbake til de to problemstillingene som ble formulert i 

innledningskapittelet. Utformingen av problemstillingene og analysen av dem, var blant annet 

informert av det teoretiske og metodologiske rammeverket som er presentert i kapittel to og tre. 

Her ble det identifisert et behov for en fornyet og utvidet analyse av nyliberale vanntjenester, og 

særlig selskapisering – som politisk prosess. Dette skyldes at eksisterende teori (og tilhørende 

metodologi) lider av et underskudd i sin forståelse av lokal kontekstuell politikk – knyttet til 

statsmakt, og motstanden mot denne. Siktemålet har derfor vært å føre slik politikk bedre inn i 

analysen, gjennom en todelt forståelse av prosess. Konklusjonskapittelet har til hensikt å 

sammenfatte hovedfunnene fra denne todelte analysen, som forøvrig er strukturert etter 

oppgavens problemstillinger. Dette skal i tillegg klargjøre analysens bidrag til revidering og 

videreutvikling av eksisterende teori. Kort sagt betyr dette at problemstillingene og undersøkelsen 

av dem i Johannesburg ikke bare har vært teori- og metodologiinformerte, men også teori- og 

metodoligiinformerende. Dette knytter an til en kritisk realistisk og nygramsciansk strategisk 

relasjonell metodologi (se kap. 3.0).  

 

(I) Statsmakt – hvordan og hvorfor? 

Den første problemstillingen som ble behandlet var: Hvordan blir selskapiseringsprosessen med 

”Operation Gcin’amanzi” gjennomført, og hvorfor? I det første analysekapittelet framgikk det hvordan 

‖Operation Gcin‘amanzi‖ ble forsøkt gjennomført ved å ty til ‖pre-paid meters‖. Dette represen-

terte bruk av statsmakt, der en bestemt styringsteknologi skulle motvirke de fattiges langvarige 

motstand mot å betale for vanntjenesten. Den urbane underklassen skulle styres og kontrolleres 

til å betale for og spare vann, altså påvirkes til en nyliberal selvstyringsmentalitet. En del fattige i 

bydelen Phiri begynte også å oppføre seg som kalkulerende, betalende og besparende konsu-

menter. Men analysen drøftet også hvorfor ‖Operation Gcin‘amanzi‖ ble gjennomført, ved slik 

anvendelse av nyliberal statsmakt? En del av forklaringen ligger i en nyliberal kommersialiserings-

diskurs, med vektlegging av kostnadseffektivitet og kostnadsinndekning. Bruken av statsmakt 

overfor de fattige ble i tillegg satt i sammenheng med en prioritering av lave framtidige vannpriser 

– for mer velstående innbyggere og for private selskap. Privilegeringen av interessene til disse 

gruppene må betraktes ut ifra strukturen til det lokale hegemoniske prosjektet og en elitekoalisjon 

i Johannesburg – som ga selektiv tilgang til statsmakt. Det regjerende ANC søkte nemlig å 

konsolidere sin makt på bynivå gjennom en ny elitekoalisjon. Samtidig ble det nye styrings-



118 
 

programmet konstruert med koblinger til aktører, diskurser og strukturer på andre geografiske 

nivå – som var dominert av entreprenørskapspolitikk, og tilrettelegging for interessene til private 

selskap. 

 Denne oppsummeringen danner grunnlaget for å utkrystallisere analysens bidrag til den 

eksisterende teorien om selskapisering, og nyliberale vanntjenester mer generelt. Først, var det 

grunnleggende nødvendig å omarbeide den kritiske teorien om urbane nyliberale vanntjenester 

(både et såkalt ‖hovedstrøms‖-perspektiv og et UPØ-perspektiv), som kun har vært opptatt av 

privatisering. Jeg har i så måte foreslått et korrigert og oppdatert UPØ- perspektiv på nyliberal 

vannpolicy (se analyserammen – kap. 2.0). Det tar høyde for og teoretiserer utviklingen i retning av 

selskapisering, som følge av problemene med privatiseringsprosjektene mange steder. Selskap-

isering var, som i Johannesburg, et nyliberalt alternativ. Samtidig, medvirker denne styringsformen 

til å videreføre og konsolidere dominansen til det internasjonale nyliberale hegemoniet innen 

vanntjenester. 

 Dernest, kan analysen av selskapisering i Johannesburg tilføre et nyliberalt ‖utrullings-

begrep‖ til den overnevnte teorien om nyliberale vanntjenester. Heller enn å ‖rulle staten tilbake‖, 

‖rulles nyliberal statsmakt ut‖ – ved nye former for offentlig tjenestelevering og nye styrings-

teknologier. Denne styringen skal konstituere en individualisert adferd hos personer og familier i 

den urbane underklassen i bruken av vanntjenesten, og disiplinere dem som ikke føyer seg.  

Ekers & Loftus (2008) etterlyste UPØ studier av urbane vanntjenester, som både analyserer 

bruken av spesifikke maktteknikker og eventuelle koblinger til statlige hegemoniske prosjekt. Min 

studie fra Johannesburg viste nettopp at en slik analyse av statsmakt på bynivå, gjorde det mulig å 

frambringe ny teoretisk forståelse – spesielt gjennom utviklingen av et konkretisert utrullings-

begrep. Videre fikk denne studien fram nytten av en teoretisk og analytisk tilnærming til statsmakt 

som kombinerer nygramsciansk strategisk relasjonell metodologi og et foucaultiansk perspektiv 

(se Jessop 1997, 2007, 2008, Ekers & Loftus 2008). Dette står i kontrast til litteraturen som 

teoretiserer nyliberale vanntjenester, der statsmakt er underteoretisert og for lite studert (les Castro 

et al. 2002, Castro 2004, 2006, 2008, Swyngedouw 2006a). 

Dette bringer oss videre til en kritikk av den eksisterende teorien om selskapisering, mer 

spesifikt. Min analyse av lokal statsmakt utvidet det analytiske blikket og dermed forståelsen av 

politikken – som påvirker selskapiseringsprosessen. Foreliggende teori tar i liten grad opp (hvordan 

og hvorfor) spørsmål knyttet til konstruksjon og anvendelse av statsmakt på bynivå (Smith 2004, 

Macdonald & Ruiters 2005, 2006). Slike spørsmål kan, som vist i analysen min fra Johannesburg, 

være med på å skape økt teoretisk forklaringskraft.  
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I tillegg er teoretiseringen av utrullingsregulering en reguleringsteoretisk revidering av 

eksisterende teoretiske forklaringer om selskapisering. Teoretiseringen til Smith (2004) av 

selskapiseringsprosessen var langt på vei innsnevret til utrulling av en nyliberal kommersiell 

styringskultur og diskurs (innenfor statlige selskap). Men som min analyse viste, var det heller en 

dialektikk mellom en slik diskurs og materielle politisk økonomiske strukturer. For entreprenør-

skapspolitikk på bynivå i Johannesburg ble blant annet drevet fram av en globalisert interurban 

strukturell konkurranse. Analysen min ligger sånn sett nærmere utrullingsbegrepet til Peck & og 

Tickell (2002) enn Smiths (2004). Teorien om selskapisering hos Macdonald & Ruiters (2005, 2006) 

kommer riktignok inn på politisk økonomi, men ikke entreprenørskapspolitikk og interurban 

konkurranse. 

Til slutt, kan denne fornyede politisk økonomiske forståelsen av selskapisering gjøre det 

mulig å innarbeide mer historisk og geografisk variasjon i teoretiseringen av nyliberale vann-

tjenester (altså på et lavere abstraksjonsnivå) (Cox & Mair 1989, Castree 2002). Årsaken er 

introduksjonen av et nytt begrep, om utrullingsregulering. Dermed tilføyer det nemlig diversitet 

og økt forståelse til UPØ-teoretiseringen av nyliberalisme, som ikke lenger blir begrenset til teori 

om privatisering (se analyserammen – kap. 2.0). Sayer (1992) minner om at ytterligere empiriske 

studier er nødvendig for å undersøke om dette er abstrakt teori, om selskapisering som én form 

nyliberalisme, som har relevans flere steder. Det vil si ut over den steds- og tidsspesifikke 

konteksten i Johannesburg. Bakenforliggende strukturer og diskurser, som interurban konkur-

ranse og kommersialiseringsdiskursen til selskapisering, opererer på tvers av ulike steder og 

geografiske nivå. Likevel vil styringen av vanntjenesten avhenge av den lokale politiske praksisen, 

og prosessen innenfor ulike byer (Goodwin & Painter 1997, Jessop 2002a, McGuirk 2004). 

Videre bør empiriske studier belyse kontingente og komplekse lokale politiske forhold. 

Det kan gi mer nyanserte og presise teoretiseringer av utrullingsbegrepet enn det som framkom 

over (Jessop 2002a, McGuirk 2004). Den politiske styringspraksisen i Johannesburg illustrerte 

dette ved sin tids- og stedsspesifikke hybridisering av nyliberal utrullingsregulering. Den besto 

nemlig i tillegg av et underordnet sosialt demokratisk perspektiv, noe som medførte et 

minimumsnivå av velferdsytelse og et gratisvolum med vann. Jessop et al. (2008) etterlyser i 

tillegg studier av hvordan både lokal statlig regulering og motstandstrategiene blir formet av 

dialektikken dem imellom. Mer om dette følger nå. 
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(II) Statsmakt og motmakt  

Det andre analysekapittelet tok for seg problemstillingen: Hvordan og hvorfor har samspillet mellom 

staten og motstanden innen sivilsamfunnet påvirket strategiene deres over tid, og hvilken betydning har dette fått for 

”Operation Gcin’amanzi”? Analysen tydeliggjorde at motstandstrategien- og taktikken til den sosiale 

bevegelsen CAWP, gjenomgikk dynamisk endring (fra omlag år 2003 – 2010). CAWP forandret i 

stor grad strategien ut ifra det bevegelsen anså som lokale kontekstuelle muligheter og 

begrensninger – i relasjon til statlige institusjoners strategi og respons på motstand.  

CAWPs forskjellige strategier og taktikker ble på ulike måter begrenset og motvirket av de 

statlige myndighetene i Johannesburg, som prioriterte gjennomføringen av en nyliberal utrullings-

strategi og ‖Operation Gcin‘amanzi‖. Statlige institusjoner tok i bruk ulike virkemidler og former 

for makt over tid, for å kontre motstandsstrategiene. Ved siden av påvirkning for å sikre aktivt 

samtykke (‖consent‖), gjorde motstanden det blant annet nødvendig å benytte tvangsmakt. Det 

resulterte i at flere typer maktmidler måtte anvendes for å kunne gjennomføre ‖utrullingen‖ av 

styringsteknologien ‖pre-paid meters‖. Dette synliggjør at en analyse av lokal politisk dynamikk 

kunne si mer om den kontekstuelle nyliberale utrullingen av statsmakt og ‖Operation 

Gcin‘amanzi‖. Som svar på motstand gjorde for øvrig myndighetene noen mindre korrigeringer i 

sin policy. Disse var mest av taktisk karakter, og skulle gjøre det mulig å kunne videreføre og 

beskytte den nyliberale utrullingen av ‖Operation Gcin‘amanzi‖. 

Analysen pekte også på at CAWPs rettighetsbaserte strategi førte til at utrullingen av 

‖Operation Gcin‘amanzi‖ og strukturen til det lokale statlige prosjektet, ble forsinket, hindret og 

blokkert. Det skyldtes også handlingspraksisen til et stort antall fattige, som trosset reproduk-

sjonen av den nyliberale konsumeristiske styringsmentaliteten.  

Et annet hovedanliggende i oppgaven har vært en videreutvikling av den analytiske 

agendaen for studier innen ny-gramsciansk SRT. Derfor ble analysen anført av Jessops (2005, 

2008) strategisk relasjonelle struktur-aktør begrep. Dette ga dessuten en bedre analytisk og 

teoretisk forståelse innen den kritiske teoretiseringen av selskapisering, urbane nyliberale 

vanntjenester mer generelt og nyliberal utrulling. Årsaken var en analytisk beskjeftigelse med den 

komplekse interaksjonen mellom nyliberal statlig styring/utrulling og motstand – som en 

kontinuerlig politisk prosess. Først, viste dette at nyliberale styringsprogram vil kunne ta 

uforutsigbare vendinger og gi uventede resultat, på grunn av motstand. Heller enn å ‖rulle ut‖ et 

nyliberalt program slik det var tenkt, vil det formes underveis – ettersom det er behov for ulike 

maktformer, tiltak, virkemidler o.l. Gjennomføringen vil i tillegg kunne bli forhindret og be-

grenset. Så det er mer komplisert enn bare å ‖rulle ut‖ en, ‖totaliserende‖, nyliberal styrings-
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mentalitet (Se også Larner 2000, 2003). I likhet med funnene i Johannesburg, framhever Larner 

(2000) således at nyliberale styringsprogram ofte ikke blir implementert rett fram og fullt ut i 

praksis.  

Et annet tilskudd i denne oppgaven er teoretiseringen av ulike politiske rom og former 

for motstand, som kollektive og individuelle aktører kan benytte mot nyliberal statlig styring. 

Dette har betydning fordi det ikke er tilstrekkelig behandlet i teorien om nyliberale vanntjenester 

generelt og selskapisering mer spesifikt (se analyserammen – kap. 2.0). Aktører kan forsøke å 

benytte politiske rom både ‖innenfor‖ staten ved å prøve å delta i møter med myndighetene, men 

også ‖utenfor‖ gjennom å stå i mer direkte konfrontasjon. I tillegg kan en rettighetsbasert strategi 

forstås som et potensielt politisk mulighetsrom, for økt mobilisering og påvirkning av staten. Det 

er dessuten mulig å bedrive en skjult form for motstand og alternativ handlingspraksis utenfor 

staten – i fattige områder som Phiri. 

Analysen fra Johannesburg utfordret også to analytiske dikotomier innenfor debatten om 

sosiale bevegelsers strategi overfor nyliberale vanntjenester. Først ble den rettighetsbaserte 

strategien avvist av ‖commons-kritikken‖, ettersom den involverer staten. Men heller enn en 

normativ separasjon og løsriving, må sosiale bevegelsers strategivurderinger og valg, forstås ut 

ifra de lokale kontekstuelle relasjonene til staten. Deretter, har det vært en tendens til at debatten 

dreier seg om den rettighetsbaserte strategien enten fremmer eller hemmer interessene til de 

sosiale bevegelsene. Erfaringen fra Johannesburg er imidlertid at framtidige studier ikke skal låse 

seg til et enten eller, men isteden må bryte opp, et slikt rigid analytisk skjema. Dette vil dessuten 

kunne ha politiske implikasjoner og nyansere den pågående strategidebatten i Sør-Afrika og 

internasjonalt (Se Bakker 2007, Bond & Dugard 2008a, Dugard 2008, 2010, Bond 2010, Conant 

2010). Som Conant (2010) observerer, har det vokst fram en aktiv og motsetningsfylt strategi-

debatt om den rettighetsbaserte strategien internasjonalt – blant sosiale bevegelser, fagforeninger 

og andre organisasjoner19. 

 

Jeg har konkludert med at funnene mine er av en teoretisk forklaringsmessig, men også analytisk 

metodologisk, karakter. Her tilbys en metodologi for nye undersøkelser, som spør om teorien 

som er presentert i denne oppgaven har forklaringskraft for et bredere antall byer og ulike  

 

 

                                                           
19 Denne internasjonale strategidebatten foregår innefor ett felles globalt nettverk som slutter sammen forskjellige 
typer organisasjoner fra ulike steder og land, i kampen mot nyliberale vanntjenester. Nettverket heter: Reclaiming 
Public Water Network. 
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politiske kontekster. En naturlig oppfølging av funnene i denne oppgaven vil være å påkalle flere  

studier om statsmakt og motmakt innenfor ny-gramsciansk SRT generelt, og i analysen av 

nyliberale urbane vanntjenester – med særlig vekt på selskapiseringsprosessen. 
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8. Vedlegg 

Vedlegg 1: Liste over informanter 

Jeg intervjuet til sammen 13 informanter, slik det framkom i metodekapittelet (kap. 3.0). Men i 
løpet av prosessen med å utforme oppgavens søkelys og analyse, ble det kun relevant å bruke 11 
stk. Derfor er bare informanter referert til i oppgaven oppført på listen under.   
 
Informant Dato Kommentarer 

CoJ lederstilling 1 (dvs. Ledende 
styringsposisjon, City of Johannesburg). 

17.03.10 
 

Båndopptak 

CoJ lederstilling 2 16.03.10 Båndopptak 

CoJ lederstilling 3 01.04.10 Båndopptak 

CAWP representant 1 (dvs. Coalition Against 
Water Privatisation) 

18.02.10 Båndopptak 

CAWP representant 2 22.02.10 Båndopptak 

CALS & CAWP representant 1(dvs. The 
Centre for Applied Legal Studies & Coalition 
Against Water Privatisation). 

26.02.10 Båndopptak 

SANCO representant 1 (dvs. South African 
National Civic Organisation, Gauteng). 

  

Lindiwe (beboer i Phiri og CAWP aktivist). 22.02.10 Båndopptak 

Fikile (beboer i Phiri og CAWP aktivist). 31.03.10 Båndopptak 

Andile (beboer i Phiri). 31.03.10 Båndopptak 

Sihle (beboer i Phiri). 31.03.10 Notert 

 

http://www.pickbabynames.com/Zulu/A/Andile.html
http://www.pickbabynames.com/Zulu/S/Sihle.html
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Vedlegg 2: Bilder  

 
”Pre-paid meter” – type 1. 

 

        
”Pre-paid meter” – type 2.                         ”Standpipe”, plassert utenfor husholdningene.  
 
Alle bildene er fra Phiri, Soweto (av: Jørgen E. Magdahl). 
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Vedlegg 3: Intervjuguider 

 
Intervju med: Beboere i Phiri (enkelte av disse var også aktivister i CAWP). 

 

- Did you pay for water before the pre-paid meters was installed? 

- In what ways have the pre-paid meter influenced the everyday life of you and your 
household? 

- Do you ever run out of the free amount of water you receive at the beginning of every 
month? If so, A) when does this normally occur - at what time of the moth? And, B) 
what do you normally do when the free water amount runs out? C) Does this create 
problems for you and your household (if, so what kind of problems?). 

- Are you normally able to pay for extra water when the free amount is finished? 
5. Do you have any idea how much money your household normally spends buying water 
every month? 

- How many people in the household have to shear the free amount of water? 

- Are there more people on the property that you have to shear your free water with? 

- Can you elaborate a bit on how Johannesburg water approached you and your household 
to install the pre-paid meter?  

- Were you notified in advance before the pre-paid meter was installed, and were you 
provided with an alternative option to this?  

- Did Joburg water and the municipality put any pressure on you and your household to 
accept the pre-paid meter? 

- Before installing the pre-paid meters - was it any form of consultation, so your voice 
could be heard about ‖Operation Gcin‘amanzi‖. 

- What do you think about the pre-paid meters? 
 
 
Intervju med: CAWP aktivister.  
 

- Can you tell me about the background of both APF and the CAWP – why and how were 
they established? A) Who established CAWP, and who is currently part of CAWP? 

- What are the main strategic demands and goals of the CAWP? 

- Can you describe the first phase of resistance by the CAWP, and what it was like? (What 
actions, activities and resistance did the CAWP and residents of Phiri undertake after the 
launch of ‖Operation Gcin‘amanzi‖ in 2003?). 

- Have CAWP in any way been invited to participate or take part in consultations by 
Johannesburg water or the city of Johannesburg? 

- Have the city and/or Joburg water made any concessions due to your resistance?  

- Have Johannesburg water and the municipality responded to CAWPs resistance? (if so, in 
what way?) 

- Can you elaborate on the different phases of CAWPs strategies and tactics? 

- In what way have CAWP had to adjust their strategy to new measures put in place by the 
Joburg water and the city? 

- Why did you adopt the rights-based and legal strategy? 

- Looking back at the court case: what came out of it, and has it impacted your struggle? (if 
so, in what way?). 

- What do you think about the standpipe option?  

- At the time being, how widespread is the illegal reconnecting of water and bypassing of 
the pre-paid meters? 
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- Did the ‖Operation Gcin‘amanzi‖ make you join CAWP, or were you a part of CAWP 
previous to this?   

 
 
Intervju med: Personer i ledende stillinger og posisjoner i Johannesburg by.  

- What is your position in the Joburg municipality, can you describe your area of 
responsibility and the tasks you perform? 

- What was the main content of the igoli reforms? In what way did it influence the reform 
of the water and sanitation services more specifically? 

- Can you fill me in on the process of shaping the content of the igoli 2002 strategy– which  
actors participated, and what roles did they play?  

- What role did the national and regional government play in the igoli reform process? 

- Why was there a corporatization reform of the water utility, and what was the 
consideration behind this decision? 

- Does the corporatization ring-fencing of Joburg water mean that the utility is no longer 
being subsidized? 

- Does the water service receive any national subsidies?  

- Is the corporatized Joburg water utility practicing full cost recovery? 

- What are the main objectives of the water and sanitation policy? 

- What is the key performance indicators emphasized by the municipality in regulating 
Joburg water? 

- Is the policy or practice of the city of Johannesburg in any way diverting from the ideal  
coporatisations model do you think? (if so, can you describe the local contextual 
circumstances resulting in this?) 

- Some have said that the city of Johanneburg have avoided prices hikes on water for 
private corporatizations – do you believe this is true? (if so, why is that done?) 

- Some have also said that the city of Johanneburg have avoided prices hikes for more 
wealthier residents in the northern suburbs, do you believe this is true? (if so, why is that 
done?) 

- Is it correct that the city of Johannesburg have stopped, ‖Operation Gcin‘amanzi? (if so, 
way is that?) 

 
 


