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Forord 

Takk til alle mine informanter i Korogocho og Nairobi for deres gjestfrihet og velvillighet.  

Jeg vil videre takke veileder Hesselberg for å ha vært positivt innstilt tross det som tidvis 

framsto som svært urealistiske ambisjoner om å levere på normert tid. I tillegg vil jeg rette en 

stor takk til Svein som ga meg en Mac å skrive på og verdens mest fleksible sjef Lára som 

heller ville «ha en halv Charlotte, enn ingen Charlotte i 2 år». 

Takk til venner, familie, medstudenter, kjente og ukjente for inspirasjon, distraksjon og støtte. 

Spotify og Eilen må nevnes spesielt her for motivasjonsbiten. Takk til Ida og Trine for 

korrekturlesning og storebror Jørgen for uunnværlig teknisk bistand. 

Takk til Mamma og Pappa som tok meg inn i siste krisemåned og ga meg kost, losji og ro, og 

ikke minst, takk til meg selv, fordi jeg endelig tok grep og gjorde det som måtte gjøres for å 

komme et skritt nærmere drømmejobbene der ute. 

Ningependa kuwashukuru marafiki wote wangu na familia nchini Kenya, kwa ajili ya urafiki 

wenu na kampuni. Sikupata kiasi ya kufanya masomo mingi, lakini mlinionyeshea jinsi ya 

kuwa na muda mzuri! Asanteni sana! 
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Ordliste 

CDO – Children’s District Office/Officer. Brukes i denne oppgaven om personen som hadde 

stillingen som CDO i Kasarani. Tross det store geografiske området stillingen dekker, 

er det snakk om et lite kontor med svært få ansatte (titalls personer) samt flere 

frivillige. Fungerer omtrent som barnevernet i Norge. 

CT – Cash transfer (pengestøtte/pengeoverføring) 

CBO – Community based organisation (lokalsamfunnsbasert organisasjon) 

CBT – Community based targeting (lokalsamfunnsbasert utvelgelse/rekruttering) 

Duka – Liten bod hvor man selger kioskvarer, mat og andre husholdsartikler. Noe ferdig mat 

selges også herfra. Som oftest er det plass til en selger inni boden, og kjøperne handler 

over en liten disk utenfra.  

Fattigdomsreduksjon – Brukes i denne oppgaven om generell reduksjon i fattigdomsnivå hos 

individer/hushold (f.eks. gjennom økt inntekt), ikke om totalt antall fattige i et gitt 

geografisk område.  

Hotel – En enkel bod som er noe større enn en duka. Fungerer som en liten restaurant, hvor 

det serveres varm mat som lages i boden. Sjelden plass til mer enn 8-10 stykker. 

Serveres som regel alle dagens måltid til en svært lav pris.  

Hushold – Brukes om bolig hvor en familie eller gruppe mennesker lever sammen med en 

eller flere omsorgsgivere, gjerne flere generasjoner sammen.  

Kondisjonalitet – Betingelse. Brukes om visse krav som stilles av pengestøtteprogram som de 

fattige må følge opp, for at pengestøtten skal utbetales.  

KES – Kenyanske Shilling (100 KES tilsvarer omtrent 7 NOK
1
) 

Matatu – Privateide minibusser som opererer med faste ruter. Fungerer som offentlig 

transport. 

MDI – Multidimentional deprivation index (multidimensjonell frarøvelsesindeks) 

                                                 

1 http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=100&From=KES&To=NOK (7.5.12)  

http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=100&From=KES&To=NOK
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Miraa/khat – Plante som tygges over tid for mild form for stimuli. Svært vanlig i Øst-Afrika. 

Lovlig i Kenya, ulovlig i Norge.  

Mikrokredittaktører – Med dette menes alle aktører som tilbyr ulike former for mikrokreditt, 

altså både kommersielle bedrifter og ideologiske organisasjoner.  

NGO – Non-governmental organisation (ikke-statlig organisasjon, e.eks. veldelig org.) 

Nord/Sør – Brukes om skillene mellom utviklingsland og industrialiserte, vestlige land 

(sistnevnte hovedsaklig OECD-land). 

OVC – Orphans and vulnerable children (foreldreløse og sårbare barn) 

PMT – Proxy means test (Test av midler tilgjengelig, brukes for å måle og kategorisere 

fattigdom bl.a.) 

SMT – Simple means test (Forenklet test av midler tilgjengelige) 

USD – Amerikanske dollar (1 USD tilsvarer omtrent 6 NOK
2
) 

 

                                                 

2 http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=USD&To=NOK (19.05.2012) 

http://www.xe.com/ucc/convert/?Amount=1&From=USD&To=NOK
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1 Innledning 

Dersom du var fattig, ville du helst ønske du kunne få penger eller mulighet til å låne de? Hva 

ville gjort deg best i stand til å gjøre gode valg for å skape et godt inntektsgrunnlag?  

 I over 60 år har verdenssamfunnet gjennom ulike grep forsøkt å bistå fattige land i å 

redusere fattigdommen med en rekke tiltak som har blitt presentert som utviklingsfremmende. 

Situasjonen i dag er den at bistandspolitikken så langt ikke har ført til positive radikale 

endringer for utviklingen i fattige land. Flere vil hevde at den tradisjonelle bilaterale bistanden 

i mange tilfeller har vært mer til skade enn til hjelp ved å underminere lokale myndigheters 

selvbestemmelsesrett, og for å ha skapt en unaturlig avhengighet til donorer, være seg andre 

land eller internasjonale organisasjoner.  

 Gjennom en rekke paradigmeskifter i utviklingsdiskursen har man gjennom historien 

beveget seg mellom ytterpunkter både politisk og praktisk for hvilke instrumenter som er de 

beste for å redusere fattigdom og skape økonomisk vekst i fattige land. Forrige tiår ble 

mikrofinansielle tjenester, og da spesielt mikrokreditt, et svært mye omtalt instrument for 

fattigdomsutvikling. Mikrokreditt satte fokus på argumentet om at fattige vet best selv hva 

som skal til for å komme seg ut av fattigdom, og argumenterte for at de ved hjelp av 

startkapital i form av et lite lån, kan investere i økonomiske aktiviteter og slik ekspandere sin 

produktivitet og inntekt. De siste årene derimot har mikrokredittbransjen blitt kraftig kritisert 

for å ha ført en rekke fattige mennesker inn i gjeldsfeller som følge av en ukontrollert 

kommersialisering av tjenesten, og for manglende resultater for oppnåelse av målsetningene 

om fattigdomsreduksjon og økonomisk vekst.  

 Parallelt med dette har direkte pengeoverføringer til fattige, heretter kalt pengestøtte, 

kommet opp som et nytt og radikalt alternativ for å sikre en grunnleggende sosial beskyttelse. 

Tidligere har det å gi penger direkte til individene, særlig uten betingelser, vært et usannsynlig 

tiltak og diskusjonen har vært preget av negativt ladede begrep som almisser, klientifisering 

og ovenfra-og-ned holdninger. Det siste tiåret har likevel mange land i Sør selv foretrukket 

pengestøtte som redskap for utvikling. På eget initiativ har de utviklet en rekke lokalt 

tilpassede programmer som skal sikre grunnleggende sosial sikkerhet og adekvat levestandard 

for de mest marginaliserte gruppene i samfunnet. Mange av programmene er inspirert av de 

erfaringer som er gjort i Vesten, hvor sosial beskyttelse og velferdstilbud i mange land har 

bidratt til utvikling og vekst. 

 Denne oppgaven søker ikke å sammenligne og svare på om mikrokreditt og 

pengestøtte fører til fattigdomsreduksjon og økonomisk vekst i fattige land, da dette blir et alt 
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for vidt og komplekst spørsmål for en såpass begrenset oppgave. Så langt har empirien på 

pengestøtteprogram demonstrert en rekke positive effekter for fattige, særlig på sosiale 

faktorer som helse og utdanning. Mikrokreditt og pengestøtte har noen grunnleggende likheter 

som det å satse på direkte økonomisk støtte til enkeltindivid og ikke til bedrifter, 

organisasjoner og myndigheter, men kontrasterer samtidig til hverandre i hvorvidt de fattige 

får eller må låne pengene. Dette synes jeg er interessant å se nærmere på, og velger derfor å ta 

for meg styrker og svakheter ved et konkret pengestøtteprogram, og deretter sammenligner 

jeg deler av dette med erfaringer fra mikrokreditt. I teorikapittelet presenterer jeg to 

hovedbegrep for analysen, henholdsvis «empowerment»
3
 og entreprenørskap som relasjonelle 

prosesser og som analytisk rammeverk for oppgaven, og ser på hvordan pengestøtte kan være 

en katalysator for disse prosessene. For å avgrense oppgavens omfang har jeg med 

utgangspunkt i egne data fra feltarbeid i Korogochoslummen i Nairobi, valgt å se på om det 

nasjonale pengestøtteprogrammet i Kenya kan ha effekter som til nå har vært assosiert med 

mikrokreditt, nemlig entreprenørskap og endringer i økonomisk aktivitet. 

 

Problemstillingen for denne oppgaven er da som følger;  

 Kan pengestøtte lede til endringer i økonomisk aktivitet hos fattige? 

 

Med denne problemstillingen ønsker jeg å gå nærmere inn på hvilket potensial som ligger i 

det nye utviklingsparadigmet pengestøtte, med fokus særlig på endringer i 

inntektsgenererende aktiviteter blant mottakerne. Pengestøtteprogram har stort sett sosial 

sikkerhet som hovedmål, og har i liten grad fokusert på stimuli for økt produktivitet og 

forbedret inntekt gjennom forbedringer i inntektsgrunnlaget, slik mikrokredittaktører derimot 

er kjent for. Jeg ønsker derfor å se på om pengestøtte kan gi økonomiske gevinster på kort 

sikt, gjennom å fungere tilretteleggende for entreprenørskap, og ikke bare gjennom en 

langsiktig satsning på helse og utdanning.  

Oppgavens oppsett 

Kapittel 2 tar for seg bakgrunnen og relevansen for oppgavens tematikk i dagens 

utviklingsdiskusjon, og presenterer mikrokreditt og pengestøtte som instrument for 

                                                 

3 Ettersom det ikke finnes et norsk ord som dekker betydningen av empowerment på en god måte,   

velger jeg å bruke det engelske begrepet gjennom oppgaven. 
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fattigdomsbekjempelse. I kapittel 3 presenteres pengestøtteprogrammet CT-OVC som jeg 

baserte feltarbeidet mitt på, og dets lokale kontekst i Korogochoslummen i Nairobi, Kenya. I 

Kapittel 4 diskuteres begreper som aktør, struktur, empowerment og entreprenørskap som 

analytisk rammeverk for oppgaven. I kapittel 5 går jeg gjennom den metodiske tilnærmingen 

for oppgaven og tar for meg relevante element som feltarbeid, kvalitative intervju, 

posisjonalitet og bruk av sekundærlitteratur. Til slutt gjennomfører jeg analysen i kapittel 6, 

hvor jeg presenterer både generelle effekter av CT-OVC, og deretter gjennomgår egne data og 

benytter den analytiske rammen presentert i kapittel 4 for å svare på problemstillingen. 

Kapittel 7 inneholder konklusjonen for oppgaven og en kort diskusjon av resultatenes 

overførbarhet. 

  

 «Poor people are the most important resource in the fight against poverty.»  

   James D. Wolfensohn, president i verdensbanken (Narayan 2005:vii) 
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2 Bakgrunnskapittel 

Internasjonal utviklingspolitikk har vært et omdiskutert tema så lenge den har eksistert. 

Paradigmene har skiftet retning periodevis og de fleste utviklingspolitiske tiltak har først vært 

opphauset for sin effektivitet, for noen år senere å bli kritisert for å være til liten nytte, og i 

noen tilfeller også for å ha forverret situasjonen. Andre igjen har ment at det kun er diskursen 

som har endret seg, men at de praktiske tiltakene har forblitt de samme. På samme måte som 

utviklingstenkningen har endret seg over tid, har også fattigdomsbegrepet gjennomgått 

parallelle prosesser hvor begrepets innhold har blitt omdefinert gang på gang, fra de tidligere 

inntektsbaserte målingene til mer omfattende og sammensatte definisjoner som går langt 

utover «1 dollar om dagen».  

 Tiltakene for fattigdomsreduksjon har vært mange og jeg vil i denne oppgaven ta for 

meg to av disse, herunder mikrokreditt og spesielt pengestøttemodellen. Med begrepet 

fattigdomsreduksjon mener jeg i denne oppgaven en reduksjon av nivået på fattigdommen hos 

det enkelte individ og hushold, men er inneforstått med at dette også kan brukes om nedgang i 

antall fattige totalt sett i et gitt område/land. Dette velger jeg å gjøre fordi aktører i 

utviklingspolitikken og akademikere tidvis bruker begrepet fattigdomsreduksjon noe upresist 

og inkonsekvent i litteraturen. Der noen snakker om å redusere fattigdommen hos den enkelte 

gjennom en liten økning i inntekt og tilgang på elementære tjenester, vil andre snakke om 

fattigdomsreduksjon som en reduksjon i antall mennesker som faller inn i mer absolutte 

kategorier som «1 dollar om dagen». 

2.1 Hva er mikrokreditt? 

I flere tiår har mikrofinanstjenester vært ansett som et viktig virkemiddel i kampen mot 

fattigdom og har blitt oppfattet av mange, også blant «mannen i gata», som et alternativ til det 

mange har omtalt som avhengighetsskapende bistand og almisser. Mikrofinanskonseptet 

inkluderer banktjenester som sparing, lån, forsikring med mer som tilbys til marginaliserte 

grupper. Dette er tjenester som tidligere kun har blitt tilbydd av det tradisjonelle bank og 

forsikringssystemet som har ekskludert fattige på grunn av manglende evne til å betale 

gebyrer, fast inntekt, sikkerhet i eiendom/verdier eller formelle ID-dokument. Mikrokreditt er 

kanskje den mest utbredte og omtalte tjenesten under mikrofinansbegrepet (Bateman 2010). 

Jeg velger å fokusere på mikrokreditt og ikke andre banktjenester i denne oppgaven, da disse 

små lånene er mest relevante i sammenligningen med pengeoverføringer som alternativ til 

tilgang på kapital for fattige. 
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 Mange har presentert mikrokreditt som det viktigste hjelp-til-selvhjelp-verktøyet fordi 

det ikke stakkarsliggjør fattige og syr puter under armene på dem, men heller tilrettelegger for 

at de kan investere og arbeide seg selv ut av fattigdom gjennom egen økonomisk virksomhet. 

Blant dem er også Dambisa Moyo (2009), en av flere akademikere som roser tjenesten og 

som også ønsker en utvidelse av tilbudet for å at mikrokreditten skal kunne nå ut til enda flere 

fattige. Moyo viser til at fattige mennesker selv ikke ønsker å få noe gratis fordi det kan være 

ødeleggende i seg selv, da det undervurderer menneskers evne til å være kreative og selv å se 

muligheter for økonomisk virksomhet og egen inntekt. Tilhengerne av mikrokreditt mener 

derfor det ligger åpenbare incentiver i mikrokredittjenesten til å bruke pengene fornuftig, fordi 

man har forpliktet seg til å betale tilbake avdrag og renter og dermed selv står som ansvarlig 

for konsekvensene. Grunntanken er at de fattige vet best selv hva som trengs, de kjenner sine 

lokale markeder og vet hvilket potensial som ligger i ulike økonomiske aktiviteter. Lånene er 

ikke utelukkende, men som oftest intendert å skulle bidra til opprettelse eller ekspansjon av 

økonomisk virksomhet. Ved å tilby lån og ikke donasjoner, motiverer man lånetakeren til å 

bruke pengene fornuftig og produktivt, fordi han/hun må betale tilbake pengene etter hvert. 

Tanken er da at dette skal videre stimulere lokal økonomi som følge av økt produksjon, 

handel og konsum og således føre til økonomisk utvikling (Moyo 2009, Bateman 2010, 

Townsend 2010).  

 Mikrokreditt dukket først opp på 1970-tallet da Mohammed Yunus, mannen som anses 

å ha grunnlagt mikrokreditt, fikk positive erfaringer med at fattige landsbykvinner i 

Bangladesh var ansvarlige lånekunder som overholdt tilbakebetalingsplaner i stor grad. 

Grameen credit viser til opptil 96 % tilbakebetalingsrate
4
. Det startet med kvinnegrupper som 

gikk sammen i solidaritetsgrupper for å skape en kollektiv sikkerhet og garantiordning, basert 

på gjensidige tillitsforhold. Selv i dag er solidaritetsgrupper den vanligste formen 

mikrokredittaktører opererer med, og et av grunnprinsippene for mange mikrokredittaktører er 

at banken skal komme til kundene for å øke tilgjengeligheten for fattige. Mikrokreditt har 

derfor hele veien vært preget av en feministisk og rettighetsbasert tilnærming, med mål om å 

styrke kvinners muligheter til økonomisk og sosial selvstendighet. Metoden har således også 

blitt trykket til sitt bryst også av både feminister og rettighetsforkjempere, til tross for 

metodens grunnleggende nyliberalistiske og markedsbaserte forutsetning som ikke 

nødvendigvis går like godt sammen med disse tilnærmingene. Modellen er derfor også 

tilpasset og opprettholdt av de internasjonale donorenes foretrukne samfunnsmodell, den 

                                                 

4 http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=175 

http://www.grameen-info.org/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=175
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nyliberal kapitalisme (Bateman 2010). 

 Per i dag finnes rundt 100 millioner mikrokredittkunder rundt omkring i verden, 

hvorav 75 % er kvinner (Armendariz 2005). FN erklærte 2005 som det internasjonale 

mikrofinansåret og Mohammed Yunus har blitt hedret med en rekke prestisjetunge priser som 

Nobels fredspris i 2006 og the Presidential Medal of Freedom av president Barack Obama i 

2009. Mikrokreditt har eksistert i ulike varianter i over 40 år og er nå adoptert av over 43 land 

(Moyo 2009). Tross sin utbredelse er mikrokreditt likevel ikke et alternativ for mange som 

lever i fattigdom, fordi den både er selvekskluderende for arbeidsuføre, eldre og barn, den 

medfører kostnader og utelukker de gruppene av fattige som lever i ekstrem fattigdom som 

for eksempel i områder rammet av katastrofer og nød som har behov for hjelp til å overleve 

fra dag til dag (Hanlon m.fl. 2010).  

Etter hvert som mikrokreditt har spredt seg over verden har også nye kreditorer 

strømmet til, menn kontrollen og regelverket for bransjen er minimal. Det rapporteres om 

skyhøye rentenivå, i enkelte land opptil 200 % hos noen aktører, og mennesker med tosifrede 

antall lån som har endt opp som gjeldsslaver og lever i stor nød
5
. Selv om det finnes mange 

seriøse veldedighetsorganisasjoner som opererer med rentetak og konstruktive programmer 

som sikrer at pengene brukes på tiltak som bidrar til sosioøkonomiske løft for den enkelte, er 

mange av de kommersielle aktørene problematiske. Retorikken om fattigdomsreduksjon er til 

stede, men realiteten er at mikrokreditt er «big business» for mange bedrifter og mange har 

tjent seg rike på rollen som kreditor for fattige. Flere aktører har høye rentenivå, spekulativ og 

aggressiv rekruttering av kunder og opererer med svært korte nedbetalingstider. Med empiri 

som viser at mye av lånene går til konsum i perioder med matusikkerhet, sier det seg selv at 

dette blir en svært problematisk situasjon for kunden når lånet etter kort tid må betales tilbake. 

En studie fra Uganda viste at kun 15 % av lånekundene brukte lånet til ekspansjon eller 

etablering av mikroøkonomiske aktiviteter (Finscope i Bateman 2010). Ikke har de fattige 

klart å generere ny inntekt og lånet har i stedet gått til mat, skole og helseutgifter (Bateman 

2010). 

 Grameen Bank
6
 viser likevel til resultater som sier at kun 20 % av deres medlemmer 

lever under fattigdomsgrensen mot tidligere 56 % og at inntektsnivået er mye høyere blant 

medlemmene enn i sammenlignbare kontrollgrupper/ikke-medlemmer (tidsperiode for 

                                                 

5 http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/688333/ (NRK Brennpunkt 2010) 

6 http://www.grameen-info.org  

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/688333/
http://www.grameen-info.org/
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utvikling ikke oppgitt). Presentasjoner av resultater som disse gjør at mikrokreditt har fått så 

stort grep om, og hatt en enorm rolle i, fattigdomsdiskursen særlig det siste tiåret. Det finnes 

noen rapporter som viser til at mikrokreditt kan hjelpe noen fattige og vi hører og ser fortsatt 

om suksesshistorier fra ulike aktører og organisasjoner som jobber med mikrokreditt som 

viser til store forandringer i fattiges liv (Armendariz 2005). Likevel er forholdet mellom 

forskningsrapporter som kan dokumentere positive effekter av mikrokreditt og rollen dette 

økonomiske instrument har fått, ikke balansert (Bateman 2010). Så hvordan kan disse 

motsetningene mellom tilhengere og kritikere forklares?  

 Kritikere viser til manglende tall som kan underbygge påstandene om mikrokreditt 

som effektivt verktøy for økonomisk vekst, mens andre mener satsningen på mikrokreditt tar 

bort fokus fra det som er mer viktig; mekanismene som skaper og opprettholder 

fattigdommen. Aktørene og tilhengerne av mikrokredittbransjen viser til empiri med 

solskinnshistorier, høy etterspørsel av lån og gode tilbakebetalingsrater hos de fattige selv 

som de viktigste argumentene for mikrokreditt som et viktig og effektivt redskap. Problemet 

med denne argumentasjonen er at det viser lite av bakgrunnen for hvorfor etterspørselen og 

tilbakebetalingen er høy. Solskinnshistoriene finnes åpenbart, men det som unnlates er 

hvorvidt de er representative for majoriteten av lånekundenes situasjon. Som fattig er mangel 

på valgfrihet en viktig årsaksforklaring, fordi der hvor det ikke finnes annen hjelp eller 

alternativer til mikrokreditt, vil lånene være eneste mulighet for å skaffe mat på bordet. I 

familier hvor man lever fra hånd til munn vil man ofte ikke ha anledning til å spare eller 

investere noe av lånet fordi basalbehovene må prioriteres og pengene går dermed til konsum.  

Realiteten er at de mest vellykkede historiene kommer fra kunder som hadde et visst 

økonomisk grunnlag som utgangspunkt og som dermed hadde større sannsynlighet for å 

lykkes. Aktørene sørger for å presentere de tall og historier som fremstår som positive og 

attraktive for investorer og donorer, uten å få frem at så mye som 50-90% av lånene faktisk 

går til konsum, og at pengene heller kunne vært styrt inn i mer konstruktive prosjekt. Hva 

gjelder høye tilbakebetalingsrater sier dette lite om effekten lånet har for den enkelte, men 

mer om betalingsviljen og i mange tilfeller også det presset lånekundene utsettes for. 

Løsningen blir for mange å ta opp nye lån, også på svartebørsmarkedet, for å betale ned 

gammel gjeld (Bateman 2010, Hanlon m.fl. 2010,
7
).  

De teoretiske mulighetene som ligger i mikrokreditt med potensial til å hjelpe 

                                                 

7 http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/688333/  

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/688333/
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entreprenører i å styrke sin virksomhet synes ikke å ha befestet seg i empirien. Frislippet av 

mikrokredittaktører verden over, som i mange tilfeller har ført til en forverring av situasjonen 

for mange fattige, fordi utviklingsmålene knyttet til mikrolån har blitt tilsidesatt av 

forretningsideen om mikrokreditt. Svært mange undersøkelser viser også at de fattige selv sier 

de ønsker noe annet enn mikrokreditt, og heller lån tilsvarende ordinære forretningslån med 

mye lavere rentesatser, lengre nedbetalingsperioder og større lånesummer utbetalt.  

Verdensbankens undersøkelse The moving out of Poverty Study fra 2009 viste at 

mikrokreditt kan hjelpe fra dag til dag, men ikke løfte mennesker ut av fattigdom (Bateman 

2010). Mikrokreditt er ikke løsning for de aller fattigste som mangler grunnleggende sosial 

sikkerhet, men heller kan ha en funksjon for mennesker som ønsker tilgang på kapital, men 

som er ekskludert fra det konvensjonelle bankvesenet. Det er ingenting i veien for at 

finansinstitusjoner kan motta subsidier for å tilgjengeliggjøre kapital til lavere renter for disse 

gruppene. Disse må likevel få tilgang på ytterligere kurs og programmer som bidrar til å 

styrke planlegging og gjennomføring av økonomiske aktiviteter. Mikrokredittaktører må rette 

seg mot de som søker lån for å investere i etablering og ekspansjon av små bedrifter, ikke mot 

de som egentlig søker å dekke elementære konsumbehov. For disse er behovet for 

grunnleggende sosiale tjenester det viktigste og dette kan ikke dekkes av kreditorer, men 

heller myndigheter og andre veldedige organisasjoner. Mikrokreditt fungerte opprinnelig som 

et alternativ til lånehaier på svartebørsen, men modellen har lidd som følge av en 

kommersialisering av tjenesten og synes å ha endt opp i å sende mange lånekundene tilbake til 

lånehaiene.  

2.2 Direkte pengeoverføringer - et nytt utviklingsparadigme 

Skiftet i hvordan man tenker om konseptet fattigdom har også ført til en økt skepsis til 

mikrokredittbransjen og har samtidig lagt grunnlaget for en ny tilnærming til 

fattigdomsproblemet; sosial beskyttelse i form av direkte pengeoverføringer til fattige. 

Menneskerettighetsperspektivet har fått større og større plass i utviklingsdiskursen og også i 

utviklingslandenes egne agendaer, som kom til uttrykk blant annet gjennom konferansen om 

sosial beskyttelse i Zambia i 2006 hvor 13 afrikanske stater deltok. I 2002 uttalte African 

Union at alle afrikanske land måtte lage planer for sosial sikkerhet og sosial beskyttelse for 

sine borgere (Schubert & Beales 2006, Townsend 2010). FN har uttalt at det er vår 

fundamentale plikt å bidra med fattigdomsreduserende tiltak for å sørge for at ethvert 

menneske er sikret en adekvat levestandard, og dette er det åpenbart at må sikres gjennom 

grunnleggende sosiale tjenester tilgjengelig for de aller fattigste, og ikke avgrenses til 
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rettigheter knyttet til arbeidsforhold i formell sektor som forsikringer med mer. Barnetrygd, 

alderspensjon, utdanningsstipend og støtte til funksjonshemmede er alle eksempler på 

pengestøtteprogram som også bidrar til å flytte ansvaret for fattigdommen bort fra de fattige 

selv, og viser i stedet en implisitt forståelse av fattigdom som et resultat av grunnleggende 

urettferdigheter i samfunnsstrukturene vi lever i. Med pengestøtte søker man å utjevne sosial 

ulikhet, bryte generasjonsoverførbar fattigdom og skape en grunnleggende sosial sikkerhet, og 

med dette en positiv sosial og økonomisk utvikling på sikt (Hanlon m.fl. 2010).  

 Pengestøtte startet opp i land som Sør-Afrika, Brasil, Mexico, India og Kina på slutten 

av 1990-tallet som et forsøk på å implementere de positive erfaringer mange vestlige land har 

gjort seg, ved å satse på lokalt tilpassede velferdstilbud. Pengestøtteprogram er en ny 

tilnærming, ikke bare fordi de er forankret og utformet i stor grad ut fra det enkelte lands 

kultur- og stedsspesifikke kontekst, men fordi de impliserer et ganske enkelt svar på et 

komplekst fattigdomsproblem; Å gi penger direkte til fattige mennesker. Hanlon med flere 

(2010) kritiserer konvensjonell bistand og mener man har overkomplisert løsningene og 

påtvunget myndigheter i Sør en rekke feilslåtte utviklingspolitiske og strukturelle 

restriksjoner. Tanken om å bare gi penger til fattige møter fortsatt skepsis i utviklingsfora, 

fordi man mener dette gjør fattige til avhengige klienter (Moyo 2009). Paradokset med denne 

argumentasjonen er at land i Nord har de desidert største sosiale utgiftene i sine 

nasjonalbudsjett i hele verden. Mange av de vestlige landene som gir mest i bistand er også de 

landene som har de høyeste velferdsbudsjettene for sine egne innbyggere. 

Pengestøttemodellen må derfor ikke forstås som veldedighet, men som en sosial investering 

som skal sikre grunnleggende rettigheter og løfte de aller fattigste ut av den absolutte 

fattigdommen. Per i dag står 80 % av verdens befolkning uten tilgang på adekvat sosial 

sikkerhet, men forsatt er dette likevel ikke et behov som er inkorporert i de overordnede 

tusenårsmålene
8
. Sosial sikkerhet blir likevel tatt på alvor av myndighetene i Sør og man 

finner i dag ulike varianter av pengestøttemodellen i over 45 land som dekker over 110 

millioner mennesker (Hanlon m.fl. 2010, Townsend 2010).  

 Pengestøtte gis både ubetinget og betinget, hvorav de vanligste betingelser er at barn 

må vaksineres, møte jevnlig på helseklinikker og innrulleres på skole, og også at mottakere 

må delta på informasjonsmøter om familieplanlegging, økonomi og lignende. Videre er 

målgruppene for de ulike programmene svært ulike fra land til land. Utvelgelsesmetodikk 

                                                 

8 http://www.un.org/millenniumgoals/ 

http://www.un.org/millenniumgoals/
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sammen med betingelser, er de to elementene som diskuteres mest i relasjon til 

pengestøttemodellen. Noen velger å basere rekruttering på tilhørighet til sosial 

gruppetilhørighet (alder, kjønn, sykdom/funksjonshemming etc.), geografisk plassering (f.eks. 

slumområder, områder rammet av matusikkerhet og tørke), at lokalsamfunnene selv velger 

hvem som er verdige mottakere eller ved behovsprøving blant husholdene. Sistnevnte 

inkluderer en rekke metoder som måler alt fra tilstand på helse, bolig, eiendeler, inntekt, 

utdanning, eiendom, kvalitet og kvantitet på kosthold og husholdsartikler med mer. 

 Likhetene mellom mikrokreditt og pengestøtte kan synes å være flere, fordi de begge i 

praksis handler om å gi fattige tilgang på kontanter og således også deler en grunntanke om at 

de fattige vet best selv hvordan pengene bør brukes for å skape et bedre liv for seg og sine. 

Likevel stopper også likheten på mange områder der. Hvor mikrokreditt i stor grad forutsetter 

at de fattige selv oppsøker kreditorene og deretter starter opp eller utvider virksomheten sin, 

handler pengeoverføringene i større grad om et grunnleggende og universelt 

rettighetsperspektiv. En økning i inntekt som følge av en vellykket investering av et mikrolån 

kan gjøre et menneske mindre fattig, men årsakene til fattigdommen fjernes ikke av den 

grunn, fordi mangel på kapital langt i fra er eneste årsak til fattigdom. Mikrokredittaktører 

fokuserer ikke på de sosiale behov eller de ujevne maktrelasjoner som eksisterer i de fleste 

samfunn som skaper og opprettholder fattigdom. Generelt kan man si at mikrofinansiering 

tilbyr banktjenester som de fleste vil dra nytte av og for så vidt kan dekke behov hos kundene, 

men muligheten til å åpne en sparekonto er et behov de aller fattigste som lever fra hånd til 

munn ikke prioriterer høyest.  

 Townsend (2010) viser til en årsakssammenheng mellom økt velferd og redusert 

fattigdom i mange vestlige land, i tillegg til redusert fattigdom hos spesifikke sosiale grupper 

som følge av spesialiserte pengeoverføringer. De fleste OECD-land bruker mer enn 20 % av 

sitt nasjonalbudsjett på velferdstjenester, og av dette er omkring halvparten direkte 

pengeoverføringer. Med andre ord står ikke høye utgifter til sosiale formål i motsetning til 

økonomisk vekst slik strukturtilpasningsprogrammene introdusert av Verdensbanken og Det 

internasjonale pengefondet i nyliberalismens storhetstid ga uttrykk for. Fokuset på 

internasjonal handel og markedsbaserte tilnærminger til fattigdomsreduksjon er fortsatt en 

stor del av utviklingspolitikken i Sør i dag, og få land i Nord er villige til å tillate fattige land 

de samme nasjonale, proteksjonistiske tiltak vi selv har benyttet gjennom historien for å skape 

vekst (Chang 2002). Med disse argumentene som bakgrunn, og positive resultat fra empirien 

fra en rekke fattige land, er det relevant å gå i dybden på pengestøtte som et relativt nytt 

fenomen. 
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 Det eksisterer svært mange pengestøtteprogram av varierende størrelse i land i Sør i 

dag. I Zambia valgte man å gi de 10 % fattigste 6 USD per familie per måned, mens de i 

Indonesia ga 8 USD per familie til hele 40 % av befolkningen. Programmene har ofte flere 

målsetninger og der hvor noen velger å fokusere på pensjoner for eldre, velger andre å gi 

barnebidrag. I Nicaragua gir programmet Red de Proteccion Social (Nettverk for sosial 

beskyttelse) 12 USD i måneden til utvalgte familier for å øke matkonsumet hos fattige 

familier, øke besøkene på helseklinikker for småbarn under 3 år og å redusere drop-out fra 

barneskolen. I Brasil mottar 25 % av befolkningen (12 millioner familier) pengestøtte i et 

program som har til mål å bryte generasjonsoverføringen av fattigdom.  

 Bolsa Familia i Brasil blir ofte trukket frem som et svært suksessfullt program som har 

gitt gode resultater for fattigdomsreduksjon. Tallene fra empirien viser tydelig at 

pengestøttemodeller i de fleste varianter er effektive midler for å redusere fattigdom og ofte 

oppnår de utviklingsmål som er forhåndsdefinert. Penger fra pengestøtteprogram brukes ofte 

annerledes enn penger fra den ordinære inntektskilden, og dette viser at programmene har en 

positiv effekt utover å øke inntekten generelt, fordi pengene går til barns utdanning og helse 

og dermed styrker den menneskelige kapitalen, også på lang sikt (CT-OVC 

Evalueringsrapport 2011, Hanlon m.fl. 2010).  

Mange av målene i pengestøtteprogrammene er likevel i liten eller ingen grad fokusert 

på økonomisk virksomhet og vekst, og har heller som mål at pengene skal gå til konsum og til 

å dekke grunnleggende sosiale behov. En av forklaringene på dette er at investeringer i 

utdanning og helse på sikt vil kunne gi økonomisk vekst. Likevel må man her kunne 

anerkjenne at mikrokredittbransjen i større grad har hatt fokus på å dekke et behov for kapital 

som kan være avgjørende for noen for å kunne effektivisere og øke egen produktivitet. 

Problemstillingen for denne oppgaven er derfor å se på om pengeoverføringer på noen måte 

kan fylle denne funksjonen som har vært tilskrevet mikrokreditt? Jeg har derfor valgt å ta for 

meg et konkret pengestøtteprogram fra Kenya hvor jeg innhentet data under feltarbeid med 

fokus på nettopp denne problemstillingen. 
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3 Presentasjon av CT-OVC programmet i Kenya 

Kenya er den største økonomien i Øst- og Sentral-Afrika basert på brutto nasjonal produkt, 

mye grunnet sin store servicesektor og en sterk middelklasse.
9
 Kontrastene er derfor store 

mellom de ulike økonomiske gruppene i landet, og dette kommer særlig til syne i Nairobi 

hvor slummer, villastrøk, Range Rovers og gatebarn finnes side om side. Til tross for høy 

lønnsvekst og en stor utvikling i eiendomsmarkedet, lever omtrent 45 % av befolkningen i 

fattigdom, hvorav de 20 % fattigste lever under 1,25dollar om dagen.
10

 Som i mange andre 

land i Afrika sør for Sahara, har også HIV/AIDS-pandemien rammet Kenya og andelen av 

befolkningen som lever med HIV/AIDS er på 6,3 %.
11

  

 Som følge av pandemien har svært mange barn mistet en eller begge foreldre, og 

estimatet for foreldreløse og sårbare barn er satt til 2,6 millioner, hvorav 1,2 millioner er en 

direkte konsekvens av pandemien.
12

 I tillegg har en rekke hushold opplevd en økt sårbarhet 

fordi de har mistet sine produktive medlemmer som følge av sykdommen. (Mange er også 

kronisk syke og arbeidsufør over lang tid før de til slutt dør.) Med disse tallene som 

bakteppet, valgte kenyanske myndigheter i 2004 å iverksette et pilotprosjekt for et 

pengestøtteprogram som skulle dekke behovene først og fremst for de sårbare og foreldreløse 

barna i slike hushold. 

3.1 «Cash Transfer for Orphans and Vulnerable Children» 

Pengeoverføringsprogrammet jeg har valgt å bruke i min oppgave, heter «Cash Transfer for 

Orphans and Vulnerable Children» (heretter omtalt som CT-OVC). CT-OVC er et 

landsdekkende program i Kenya, som retter seg mot fattige hushold med foreldreløse og/eller 

sårbare barn. Etter en vellykket pilot som startet i 2004, valgte myndighetene å rullere ut 

programmet nasjonalt i 2007. Hvert mottakerhushold får, uavhengig av antall avhengige barn 

og voksne som bor i husholdet, totalt 18.000 KES
13

 i året fordelt på seks utbetalinger, som gir 

et gjennomsnitt på 1500 KES hver måned. Programmet tilbyr;  

 «et system for sosial sikkerhet gjennom regelmessige og forutsigbare kontantutbetalinger til 

familier med OVC, som skal tilrettelegge for at barna kan bli i, og oppdras av sine familier og 

                                                 

9 http://www.knbs.or.ke/  

10 http://data.worldbank.org/country/kenya 

11 http://www.unicef.org/infobycountry/kenya_statistics.html 

12 http://www.unicef.org/infobycountry/kenya_statistics.html  

13 1000 KES = ca 70 NOK  

http://www.knbs.or.ke/
http://data.worldbank.org/country/kenya
http://www.unicef.org/infobycountry/kenya_statistics.html
http://www.unicef.org/infobycountry/kenya_statistics.html
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nærmiljø, og samtidig fremme deres utvikling av menneskelige kapital» - Joe, informant  

Programmet er slik ment å skulle svare på utfordringene som særlig HIV/AIDS har medført 

for mange familier. 

 Per 5.5.2011 var 105.000 hushold registrerte mottakere av CT-OVC i 47 distrikt, og 

man regner med at ca 230-245000
14

 foreldreløse og sårbare barn dekkes gjennom disse 

utbetalingene. Pengene utbetales annenhver måned og er tilgjengelig for uthenting i en 

periode på to uker på lokale postkontor. Alle mottakere må legitimere seg med nasjonalt id-

kort i tillegg til programmets eget id-kort. (For tiden er det iverksatt et samarbeid med en av 

Kenyas største banker, KCB, om et nytt og mer moderne utbetalingssystem.) 

CT-OVC er et samarbeidsprosjekt mellom kenyanske myndigheter og internasjonale donorer 

som Verdensbanken, United Nations International Children´s Fund (UNICEF), SIDA 

(Swedish International Development Cooperation Agency) og DFID (UK Department For 

International Development). Kenyanske myndigheter dekker omtrent en tredjedel av utgiftene 

selv og de administrative kostnadene er på omtrent 25 %
15

. Det operasjonelle arbeidet utføres 

av etablerte myndighetsorgan som statlige departement og av lokale offentlige kontor som 

CDO (Childrens District Office). De formulerte målene for CT-OVC programmet er: 

 å øke innrullering og varighet på elementær utdanning, 

 å øke tilgang på helsetjenester for barn fra 0 til 5 år for å redusere sykelighet og 

 dødelighet, 

 å fremme bedre kosthold og matsikkerhet,   

 å øke sivil registrering av fødselsattester og dødsattester, og 

 å bedre tilgang til andre relevante tjenester. 

I intervju med leder for CT-OVC sekretariatet i departementet og CDO i Kasarani ble det 

oppgitt flere mål for programmet utover de som er formulert over, blant annet en økonomisk 

styrking av husholdet. Alle disse målene kan plasseres inn i bredere utviklingsmål, blant annet 

empowerment
16

. Dette begrepet vil bli nærmere diskutert i teoridelen og senere benyttet i 

analysen. 

                                                 

14http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22887829~menuPK:141310~pageP

K:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html  

15http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22887829~menuPK:141310~pageP

K:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html  

16http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P111545&theSitePK=40941&piPK=64302789&p

agePK=64330676&menuPK=64282137&Type=Implementation 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22887829~menuPK:141310~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22887829~menuPK:141310~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22887829~menuPK:141310~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:22887829~menuPK:141310~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607,00.html
http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P111545&theSitePK=40941&piPK=64302789&pagePK=64330676&menuPK=64282137&Type=Implementation
http://web.worldbank.org/external/projects/main?Projectid=P111545&theSitePK=40941&piPK=64302789&pagePK=64330676&menuPK=64282137&Type=Implementation
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3.2 Utvelgelse av mottakere  

For å bli valgt ut som mottaker i programmet, gikk husholdene gjennom omfattende 

datainnsamlinger i utvelgelsesprosessen, hvor grad av fattigdom i husholdet dokumenteres i 

detalj (se vedlegg 3). Ha m.fl. (2010) går gjennom utviklingen fra de første til de siste 

rekrutteringene programmet har gjort i sin evaluering av utvelgelsesmetodikken i 

programmet. Konklusjonen deres er at det er vanskelig å finne en metode som er foretrukket 

for utvelgelse av hushold, men at PMT (Proxy Means Tests – måling av faktiske midler 

tilgjengelig i husholdet) ofte gjør det bedre enn MDI (multidimensjonell frarøvelsesindeks, 

måler et mye bredere spekter av faktorer i fattigdomsdefinisjonen) i urbane områder, fordi 

MDI ikke har blitt justert for de aktuelle stedsspesifikke forutsetningene. Prosessen for 

utvelgelse av pengestøttemottakerne blant informanter i denne studien, ble gjennomført under 

piloten i 2004 og senere under utrulleringen i 2007. I fare for å gå for detaljert inn i 

utvelgelsesdebatten rundt pengestøtteprogram velger jeg å kun kort forklare den 

rekrutteringen som ble gjort i Kenya og av informantene fra Korogochoslummen, og noterer 

noen tanker fra informantene og meg selv rundt denne prosessen. 

 Forutsetningen for å bli vurdert som mottaker til CT-OVC er at det må være ett eller 

flere barn i husholdet som faller inn i kategorien OVC. For å bli definert som OVC må minst 

en eller begge foreldrene være døde, og/eller barnet eller omsorgspersonen må være kronisk 

syk. Hele utvelgelsesprosessen og dokumentasjonsarbeidet i Korogocho ble foretatt av en 

lokalkomité bestående av åtte medlemmer og en leder, samt frivillige fra de åtte forskjellige 

små bydelene i Korogocho. Lokalkomiteen ble valgt av lokalsamfunnet for å representere sin 

bydel og læres opp av UNICEF. Fordi de representerer hver sin bydel, kjenner de også de 

aller fleste innbyggerne. Komitemedlemmene og de frivillige innhentet all informasjon ved å 

gå til hvert enkelt hushold som de anså hadde potensielle mottakere, og fylte deretter ut ulike 

spørreskjema (se vedlegg 3). Her ble alt fra hvilke energikilder som brukes for å lage mat, 

antall husdyr, eiendom, i tillegg til helse og utdanningsnivå dokumentert i detalj. De 

husholdene som scoret lavest, altså de som hadde lavest inntektsnivå, lite eiendom, sykdom 

(ofte HIV/AIDS) og lav/ingen utdanning, ble deretter plukket etter en vurdering gjort på 

nasjonalt hold hvor dataene ble levert og regnet ut. Hushold hvor unge kvinner var 

omsorgsperson ble prioritert i CT-OVC, og hovedmålet var å lokalisere og innrullere fattige 

hushold med OVC, altså ikke nødvendigvis de aller fattigste husholdene.  

 Utvelgelse av mottakere i pengestøtteprogram, er et relativt omdiskutert tema som 

nevnt i bakgrunnskapittelet. I CT-OVC har en kombinasjon av SMT (Simple Means Test- 

forenklet behovsprøvd test) og CBT (Community Based Targeting, hvor lokalsamfunnet 
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velger selv ut aktuelle mottakere, noe som svært vanlig i afrikanske pengestøtteprogram) vært 

benyttet med gode resultat. SMT innebærer, som i CT-OVCs tilfelle forklart over, at hvert 

hushold besøkes og dets inntekt, verdier og eiendeler blir notert ned. CBT utgjorde også en 

del av rekrutteringen fordi det var komitemedlemmene i Korogocho som selv valgte ut 

hushold med aktuelle kandidater som ksulle bli besøkt igjen for videre datainnhenting. Den 

aller første runden av rekruttering foregikk på den måten at komitemedlemmer og lokale 

innbyggere diskuterte og besøkte familier og hushold som hadde OVC og som også slet 

økonomisk (Ha m.fl. 2010, Hanlon m.fl. 2010). 

 Den største utfordringen for utvelgelse av mottakere for CT-OVC i Korogocho er nok 

ikke hovedsaklig på det operasjonelle plan, men synes mer å være at de opprinnelige 

rekrutteringene begynner å bli utdatert på den måten at opplevelsen i lokalsamfunnet er at 

flere og/eller andre hushold skulle vært inkludert, enn de som er innrullert per i dag. I 

etterkant av den første rekrutteringen i 2004 og ved utrulleringen i 2007, er det naturlig nok en 

rekke hushold i Korogocho som har lidd av sykdom og dødsfall, og som i flere tilfeller kan ha 

det verre enn hushold som allerede er innrullert i programmet. Dette er også et tema som ble 

nevnt av flere informanter under feltarbeidet mitt. I den grad utvelgelsesmetodikken til CT-

OVC er problematisk, er det heller at denne kombinasjon av SMT og CBT er dyr og meget 

tidkrevende fordi man ikke sitter på noe data sentralt, altså må alt innhentes manuelt. Et 

alternativ vil være en mer direkte form for CBT gjort av lokalkomiteen kontinuerlig, men med 

noen generelle behovsprøvinger. På den annen side vil en utvelgelse basert på CBT åpne for 

korrupsjon og subjektivitet, i tillegg til liten grad av kvalitetssikring og validitet for 

sammenligning, fordi man ikke innhenter data som vil være nødvendig senere ved 

evalueringer som skal måle resultater. 

3.3 Betingelser for pengestøtten  

Programmet CT-OVC stiller som hovedregel visse betingelser for omsorgspersonene i 

husholdet som mottar utbetalingene, i motsetning til mange andre program i Afrika sør for 

Sahara (Hanlon m.fl. 2010). Disse er blant annet at:  

 barna i husholdet skal få omsorg og beskyttelse 

 alle barn i husholdet mellom 0 og 5 år skal gå til helsestasjoner for oppfølging og 

 vaksinering, 

 alle barn i husholdet mellom 6 og 17 år skal innrulleres og møte på skolen, 

 det må skaffes fødselsattest for alle barna og, 
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 man må møte på programmøter for å informasjon og annen opplæring. 

I Korogocho som jeg valgte å fokusere på, stilles derimot ikke ovennevnte betingelser fordi 

denne slummen fungerer som referanseområde for å sammenligne effekten av obligatoriske 

krav og betingelser i andre områder. Jeg mener Korogocho derfor er særlig interessant fordi 

det bidrar til å gi meg svar på hvordan fattige fritt velger å investere pengene de får uten 

forpliktelser. I områder hvor betingelser styrer mesteparten av pengebruken er det 

vanskeligere å vurdere hvilke tiltak og eventuelle investeringer fattige gjør i sine 

inntektsgenererende aktiviteter og effektene av disse, fordi valgene ikke er frie. 

Årsaksforklaringer på hvorfor man velger å bruke pengene på den måten man gjør, blir straks 

mer interessant når valgene er basert på fri vilje og ikke er pålagte eller påvirket. 

 I neste kapittel vil jeg se nærmere på hvilke prosesser som finner sted både i 

samfunnet i forkant, underveis og som effekter av slike pengestøtteprogram. Hvilke prosesser 

er til stede, hvordan påvirker de det enkelte individ og hushold som mottaker av støtte, og 

hvordan kommer disse prosessene, både internt i menneskene og eksternt i samfunnet, til 

uttrykk? Det er særlig den økonomiske styrkingen av husholdet, og entreprenørskap gjennom 

investeringer som grunnlag for endringer i økonomiske aktiviteter denne oppgaven vil 

fokusere på. Dette er også interessant fordi denne innfallsvinkelen ikke er et formulert mål for 

CT-OVC. Myndighetene har i svært liten grad vurdert og evaluert slike potensielle effekter og 

en tilrettelegging av disse, og følgelig har evalueringene av programmet rapportert lite på 

temaet.  
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4 Teoretisk tilnærming  

Metateorier om fattigdom og økonomisk utvikling som avhengighetsteori og 

moderniseringsteori er lite relevante for oppgaven da de vil være for generelle til å kunne si 

noe konkret om mitt spesifikke datagrunnlag. Det finnes ingen konkrete teorier utviklet om 

pengeoverføringer og mikrokreditt som middel for fattigdomsreduksjon og/eller økonomisk 

utvikling, og dermed ei heller for min spesifikke studie om pengeoverføringer. Det er derfor 

mitt mål å se nærmere på hvordan pengeoverføringer kan fungere som middel for 

investeringer i inntektsgenererende aktiviteter og tilrettelegging av entreprenørskap. 

Litteraturen på dette feltet er i hovedsak empirisk og lite overførbar til et teorikapittel. Jeg har 

derfor valgt å lete etter andre teoretiske innfallsvinkler for å forklare og forstå dataen jeg har 

innhentet og hvordan det kan finnes koblinger til begrep som ligger på et mer teoretisk og 

abstrahert nivå.  

 I dette kapittelet vil jeg gjennomføre begrepsavklaringer og presentere det 

konseptuelle rammeverket jeg benytter i min analyse for å svare på problemstillingen. 

Litteraturen man kan velge fra her, er større og favner om flere fagdisipliner, og jeg har valgt 

å ta for meg de begreper jeg mener best kan forklare og svare på problemstillingen min.  

 Som en innledning tar jeg for meg debatten om de binære begrepene aktør/struktur før 

jeg går videre med begrepet aktørskap og hva som kan tilrettelegge eller begrense for dette. 

Herunder vil begrepet empowerment presenteres som en prosess for tilrettelegging av 

aktørskap, og videre entreprenørskap som et resultat av denne prosessen. Jeg vil videre 

presentere disse nøkkelbegrepene i et konseptuelt rammeverk for den analytiske delen av 

oppgaven.  

4.1 Struktur/aktør debatten 

I teorien strukturalisme presenteres mennesker som bærere av sosiale strukturer. Vi fødes inn 

i, og påvirkes livet ut av sosiale strukturer. Strukturer blir da forstått, ved hjelp av Marx´ teori, 

som determinerende for handling slik at mennesker kan skape sin egen historie, men kun 

under forhold som er predeterminerte og dermed må forstås som produkter av vår historie. Vi 

kan forklare strukturer til å være større institusjoner samt sosial og politisk kontekst av 

formelle og uformelle regler og normer mennesker lever i. Strukturene er altså de forholdene, 

både økonomiske og kulturelle, som enten tilrettelegger for eller hindrer mennesker fra å 

handle. Dette kan argumenteres for gjennom eksempelvis institusjonell diskriminering av 
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noen samfunnsgrupper basert på rase, kjønn, religion, etnisitet eller Marx klassiske teori om 

økonomisk utbytting basert på en økonomisk klassestruktur. I samfunnsvitenskapen omtales 

handling og endring ofte som agency, heretter på norsk oversatt til aktørskap, og innebærer 

intensjonelle, meningsfylte valg og handlinger gjort av et menneske eller en enhet (for 

eksempel en organisasjon). Jeg forstår da aktørskap som de evner og muligheter det agerende 

subjekt besitter (Cloke m.fl. 2004). 

 Struktur og aktørbegrepene ble lenge teoretisert som en binær konseptualisering og er 

en sentral del av debatten om dualisme i samfunnsvitenskapen, kanskje særlig i sosiologien. 

Poststrukturalismen som samfunnsvitenskapelig retning brakte aktørskap og sosiale nettverk i 

opposisjon til strukturalismen, i forsøk på å plassere virkeligheten inn i den svært teoretiske 

tilnærmingen strukturalismen hadde. Kritikken av strukturalisme går ut på at mennesker har 

kunnskap, rasjonalitet og sannheter og derfor ikke determineres utelukkende av strukturer. 

Giddens (1984) brakte debatten videre med sin struktureringsteori, hvor dualitet står sentralt. 

Aktøren er både et produkt av, men produserer og reproduserer også sosiale strukturer, og er 

slik er i stand til å endre sine egne omgivelser. Aktøren styres altså ikke bare av strukturer, 

men av ustabile krefter og relasjoner som makt, diskurs og praksis som de selv er med på å 

forme. Ens handlinger er derfor ikke kausale effekter av sosiale strukturer, men også valg 

basert på en grad av uavhengighet og autonomi (Long 2001, Giddens 1984). 

 Den poststrukturalistiske komplementære forståelsen av hvordan strukturer og 

aktørskap gjensidig konstrueres av, og konstituerer, hverandre er et viktig grunnlag for 

analysen i denne oppgaven, fordi den er med på å forklare hvorfor og hvordan aktørene velger 

og agerer. Når aktørene er sosialisert og innkapslet i sosiale strukturer som enten hindrer, 

tilrettelegger eller former deres evne til å agere, er det viktig å forstå disse strukturene og 

hvordan de påvirker mennesker, som i denne konteksten vil være fattige i en slum i Nairobi. 

På samme tid er det viktig å analysere hvordan tilrettelegging for aktørskapet hos menneskene 

utfolder seg gjennom valg og handlinger, og slik er med på å bryte, opprettholde eller endre 

disse strukturene. Hvis det grunnleggende målet for organisasjoner, bedrifter, myndigheter og 

andre organ som tilbyr tjenester som mikrokreditt og pengeoverføringer er å bekjempe 

fattigdom, er det relevant å vurdere hvordan disse tiltakene står i sammenheng med prosesser 

for empowerment og entreprenørskap som er viktige element for utvikling, både økonomisk 

og mer generelt i samfunnet.  

Jeg vil i analysen gå nærmere i detalj på hvilke endringer i økonomisk aktivitet som 

kan oppstå når fattige blir inkludert i slike program. Jeg vil ta utgangpunkt i egne data fra 
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pengeoverføringsprogrammet i Kenya, og dra inn erfaringer fra mikrokreditt som 

sammenligningsgrunnlag. Pengestøtteprogrammene vil dermed vurderes både som en 

institusjonell endring og som et resultat av strukturelle endringer som kan skape påfølgende 

virkninger for de fattige. I så måte er det viktig å se det relasjonelle aspektet mellom 

programmet og aktørskapet hos individene. 

4.1.1 Fattigdom og begrensninger for aktørskap 

Fattigdom innebærer fravær av frie valg, rettigheter, muligheter, forutsigbarhet, trygghet, 

forsikringer, nettverk, makt, utdanning, materielle goder, god helse, nødvendige sanitære 

forhold, tilstrekkelig ernæring og husly. At fattigdom handler om mer enn inntekt og fysiske 

verdier er lite omdiskutert i dag, og «en dollar om dagen» er ikke lenger en god nok definisjon 

når man diskuterer hvilke tilnærminger og instrument som kan redusere fattigdommen. 

Forståelsen, og ikke minst den subjektive opplevelsen, av fattigdom som et svært sammensatt 

fenomen, fremstår som universell. Nobelprisvinner Sen definerer fattigdom som «deprivation 

of capabilities» (1999:87). Hvilken tilgang et menneske har til de ressurser nevnt over, avgjør 

i hvilken grad man selv er i stand til å kontrollere, og gjøre aktive frie valg for å bedre eller 

endre på, sin egen livssituasjon. Lever man i områder hvor politisk ustabilitet, undertrykking 

og krig dominerer er mulighetene få. Fysiske forhold som tørke, pandemier eller utilstrekkelig 

infrastruktur er alle faktorer som hindrer en fri utfoldelse av et iboende aktørskap.  

 Evnen og viljen til å handle og endre egen livssituasjon vil være en iboende egenskap 

tilstede hos de aller fleste mennesker, kanskje særlig hos fattige, men fysiske begrensinger 

setter en stopper for muligheten. Likevel er det for mange kanskje mangelen på de ressurser 

som vanskeligere kan måles kvantitativt, som er den viktigste årsak til at man ikke makter å 

endre egen livssituasjon til det bedre. 

 Begrensninger for fattiges aktørskap kan komme fra både eksterne, men også interne 

forklaringsfaktorer. Mange vil umiddelbart hevde at strukturelle hindringer refererer til de 

hinder som begrenser mulighetene til fattige, og at aktørskap handler om muligheten fattige 

har til å gjøre valg og handle fritt. Etter mitt syn kan dette fort bli en forenkling for å forklare 

fattigdom og hvilke muligheter den enkelte har for å bryte ut av den onde sirkelen. Det er her 

viktig å tenke at det i mange samfunn finnes sosiale strukturer som er til det gode for den 

enkelte, som for eksempel finnes i velferdsøkonomiske system eller mer homogene samfunn. 

Det finnes samfunnsstrukturer, som eksempelvis institusjoner, som i seg selv kan være 

tilretteleggende for aktørskap. Aktører kan altså ha «allierte» i systemene. Strukturer er derfor 
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ikke utelukkende noe som må forstås som et hinder, på samme måte som tilstedeværelsen av 

aktørskap og frie valg ikke automatiserer en kausal endring til det bedre. Jeg vil diskutere 

tilretteleggende endringer i strukturer nærmere i forbindelse med figur 1 i avsnittet om 

empowerment. 

 Indre faktorer som begrenser aktørskap kan være ens subjektive opplevelse av 

muligheter og eget potensial. Her kan en følelse av mindreverdighet, mangel på sikkerhet og 

støtte, hvordan andre oppfatter og forholder seg til deg, være nok til å skape mentale hinder 

som føles uovervinnelige. Kanskje velger man ikke å ta en sjanse og investere i noe som kan 

gi avkastning, fordi man opplever å bli fortalt av samfunnet at man ikke har det som skal til. 

Hvorvidt hinder er fysiske eller bare mentale, leder til en interessant diskusjon som forsøker å 

forklare fattigdom utover de åpenbare, kvantifiserbare faktorene. 

 Et menneske lever i relasjoner til andre mennesker i sosiale nettverk. Maktrelasjonene 

i disse nettverkene påvirker tilgangen den enkelte har til ressurser, eksempelvis politiske og 

økonomiske ressurser som organisasjonsfrihet og tilgang på finansielle tjenester. Et godt 

eksempel på maktrelasjoners innvirkning på tilgang til ressurser, også sosiale sådan, er 

kvinners situasjon i forhold til menn. En viktig årsak til at kvinner rangeres høyest på 

fattigdomsratene de fleste steder i verden henger sammen med en lang tradisjon i 

patriarkalske samfunn der kvinner ekskluderes fra inntektsgivende arbeid, har lavere sosial 

status og utsettes for systematisk diskriminering i både teori og praksis. Altså handler ikke 

kvinners fattigdom om en iboende svakhet i evne og vilje til selv å sette i gang tiltak, men 

heller om hvordan de systematisk har blitt, og fortsatt blir, motarbeidet av sosiale strukturer 

rundt dem, konstruert hovedsaklig av menn, som dikterer deres handlingsrom. 

4.2 «Empowerment» 

For å bryte noen av barrierene nevnt ovenfor, har begrepet empowerment blitt mye brukt som 

en avgjørende strategi i utviklingsdiskursen for å løfte særlig kvinner ut av fattigdom. 

Tilrettelegging av aktørskap kan oppnås både gjennom bevisstgjøring på et allerede iboende 

aktørskap, samt bevisstgjøring av at mange av disse hindrende strukturene faktisk kan være 

mentale hinder mer enn reelle fysiske hinder. Disse prosessene av tilrettelegging og 

bevisstgjøring på egne muligheter og evner blir ofte omtalt som empowerment i 

utviklingsdiskursen. Begrepet ble først tatt i aktiv bruk på 70-tallet i radikale fora, i et forsøk 

på å sette behovet for sosiale endringer på dagsorden, som motvekt til strukturelle endringer i 

makroøkonomien, som for eksempel privatiseringen og internasjonal handel som inntil da 
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hadde dominert utviklingsdiskursen.  

 Hva empowerment defineres som og hvordan dette begrepet som prosess foregår, er 

likevel ikke noe det eksisterer full enighet om, og utviklingsaktører strør gjerne om seg med 

begrepet uten at innholdet nødvendigvis er så klart (Cornvall 2005). Empowerment er 

vanskelig å konseptualisere og brukes om mye og har derfor et stort rom for tolkning. 

Begrepet har blitt mye brukt innen feministisk litteratur tidligere, i forbindelse med 

kvinnefrigjøring og likestilling, men har nå fått et mye bredere bruksområde og innhold for 

mange. Empowerment blir ofte brukt om det å gi stemme til de stemmeløse, og å gi makt og 

representasjon både innad i hushold og på større samfunnsarenaer. Hvis man ser på de enorme 

satsningene utviklingsmiljøet har hatt på kvinner og styrking av deres rettigheter de siste 

tiårene, vil man finne at empowerment er et hyppig tilbakevendende begrep som brukes om 

både mål og middel innen fagmiljøet i utviklingsorganisasjoner, og i utvikling som akademisk 

og politisk tema. Diskurser og tilhørende teorier følger og endrer seg ofte i takt med 

paradigmeskifter innen utviklingspolitikk, og man får perioder hvor noen begrep fremstår som 

allment aksepterte løsninger på fattigdomsproblematikken (Cornvall 2005). Et godt eksempel 

er både de nasjonale Poverty reduction strategy papers (PRSPs) og FNs Tusenårsmål for 

utvikling, hvor sistnevnte har som mål nr.3 «å promotere likestilling mellom kjønn og styrke 

kvinner»
17

 (min oversettelse). I disse strategiske verktøyene for utvikling, førstnevnte som 

instrument og sistnevnte som normativt rammeverk, er begrep som fattigdomsreduksjon, 

empowerment og deltagelse tilstede i aller høyeste grad og vitner om bred konsensus for disse 

tre begrepene som oppskrift for utvikling.
18

 

 I sin diskursanalytiske artikkelen Buzzwords går Cornvall (2005) nærmere gjennom 

disse begrepene og kritiserer nettopp bruken av dem for å skape konsensus og politiske 

dokument som det er vanskelig å være uenig i. Cornvall mener dette muliggjøres gjennom å 

bruke begrep som er positivt ladet, åpen for tolkning og som bærer mange positive 

konnotasjoner med seg. De gir en moralsk autoritet til de som bruker dem, til tross for at de 

har en upresis mening. Vag semantikk er også vanskeligere å kritisere. Verdensbanken kom i 

2000 ut med en rapport som ble navngitt Voices to the poor. Få vil være uenige i at de 

marginaliserte og stemmeløse fattige må bli hørt. Om denne rapporten førte til at de fattige 

følte seg mer lyttet til, og reelt sett har fått flere arenaer å spille på for deltakelse, politisk 

                                                 

17 http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal  
18 http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.aspx  

http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNs-tusenaarsmaal
http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.aspx
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aktivitet og innspill til fagmiljø som er «eksperter» på deres fattigdom, kan man derimot være 

mer usikker på.  

 Chambers (1997) bemerker at definisjonene av fattigdom og dårlige levevilkår fortsatt 

ikke lages av de menneskene som lever i dem, men av eksterne outsiders er en relevant 

bemerkning i denne sammenheng. Definisjonsmakt betyr mye i politiske og økonomiske 

sfærer, og mangel på den sådan er også en form for fattigdom. Så lenge majoriteten av 

utviklings- og bistandsprosjekt er «ovenfra-og-ned, etnosentriske, teknokratiske prosjekt» 

(min oversettelse) (Escobar 1994:46) vil definisjonsmakten forbli hos de samme aktører, og 

dermed skape hindringer i prosessen for empowerment. 

 Sen benytter begrepet capability i sammenheng med menneskelig utvikling og 

fattigdom, og definerer fattigdom som en frarøvelse av evner og muligheter (1999). Han 

forklarer videre empowerment som individers evne til å øke sin innflytelse og kontroll over 

eget liv. Sen forklarer at målet med utvikling i seg selv må være å utvide menneskers 

mulighet til å leve et liv med verdifulle aktiviteter og levesett. Sens capabilitytilnærming har 

medført en betraktelig økning av bruken av multidimensjonell frarøvelse som definisjon på 

fattigdom og en egen MDI (multidimensjonell frarøvelseindeks) har blitt utviklet for å måle 

fattigdom. Uten å gå nærmere i detalj på diskusjonen rundt måling av fattigdom, kan det 

nevnes at både MDI og de fleste andre metoder for måling er problematiske og diskuteres 

jevnt ut fra både faglig tilnærming, men også hva resultatene av målene skal brukes til, 

eksempelvis utvelgelse til pengestøtteprogram eller mer overordnede forklaringer på 

fattigdom (Ha m.fl. 2010).  

 Cornvall (2005) hevder at slike typer buzzwords, som empowerment, 

fattigdomsreduksjon og deltagelse, har blitt tømt for mening gjennom et overforbruk. Jeg 

velger derfor når jeg bruker dette begrepet i oppgaven, å presisere min forståelse av 

empowerment som en intern prosess som skjer i mennesker som gir en subjektiv følelse av å 

bli styrket som individ gjennom selvverd og autonomi. Denne prosessen kommer til uttrykk 

gjennom endring i hvordan individet tenker om seg selv og sine muligheter, men også i 

handlinger, både sosiale og økonomiske. Jeg legger således til grunn at det må foreligge en 

indre prosess før handlinger kan skje. Empowermentbegrepet er et relevant og viktig begrep i 

denne oppgaven nettopp fordi en ekspensjon av valgfrihet som empowerment gir, henger 

sammen med fattigdomsreduksjon og er derfor ofte også uttalte mål for mange 

pengeoverføringsprogrammer og mikrokredittaktører. 
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4.2.1 Kan man måle empowerment? 

Empowerment som en prosess er likevel vanskelig å avgrense i tid og ikke minst å måle i grad 

av suksess. Hvis et utviklingsprosjekt har som definert mål å skape empowerment hos fattige i 

en gitt målgruppe, hvordan kan denne empowermentprossessen som fører til en indre styrking 

av et individ måles, og i så fall av hvem? Empowerment er en subjektiv og sosial prosess og 

ikke alle mennesker oppfatter endringer likt, slik at det som for noen er en enorm forbedring, 

er for andre lite merkbar eller i verste fall til skade for andre. Et eksempel på dette kan være 

formalisering av en tidligere uformell markedsplass; myndighetene kommer inn og pusser opp 

området, bygger opp boder og sørger for bedre kvalitet på bygningsmaterialer, tilgang på 

offentlige toalett med mer. I gjengjeld velger myndighetene å innføre en liten leie per 

bodplass. For noen vil denne endringen være positiv, bedre sanitærforhold og hygiene der mat 

selges og bedre skjul for regn. For andre som ikke har råd til å betale leien kan det medføre en 

forverring, fordi de mister sin plass på det lokale markedet, og med det også 

samlokaliseringseffekten, og er i stedet nødt til å finne et nytt utsalgssted. Dette viser at selv 

om empowerment er en subjektiv, indre prosess, så er ikke myndigheter, organisasjoner og 

investorer uvesentlige, men kan ha en rolle som både tilrettelegger og hindrer individers 

utvikling på en og samme gang (Rowlands 1997).  

 Narayan (2005) presenterer en tverrfaglig presentasjon av ulike casestudier rundt 

nettopp dette temaet på hvordan man kan måle empowerment. Ulike kulturelle 

referanserammer og posisjonalitet gjør dette spørsmålet vanskelig å besvare, men desto 

viktigere hvis empowerment skal bli tatt seriøst i planleggingen og gjennomføringen av 

prosjekter og utviklingspolitikk. For å kunne besvare dette spørsmålet definerer Narayan først 

empowerment som «ekspensjon av valgfrihet og handling til å forme ens eget liv» og 

impliserer også kontroll over ressurser og avgjørelser (4:2005). På grunn av den 

maktesløsheten mange fattige opplever i relasjon til en rekke institusjoner som stat, marked, 

sivilsamfunn, kjønnsroller og husholdet, har man lagt til et institusjonelt aspekt definisjon;  

«Empowerment is the expansion of assets and capabilities of poor people to 

participate in, negotiate with, influence, control and hold accountable institutions 
that affect their lives.» (Narayan 2005:5) 

 

Vi kan da ved hjelp av figur 1 forstå empowerment som utfallet av interaksjonen mellom 

strukturer som tilrettelegger for muligheter og aktørskapet hos de fattige.  
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Figur 1. Empowerment som prosess (Narayan 2005)   

Jeg tar kort for meg de ulike elementene i figuren for å forklare nærmere hvordan disse kan ha 

potensial for å skape utvikling.  

A: Informasjon er makt. Gjensidig informasjon fra myndigheter til borgere og vice versa gir 

større ansvarlighet hos myndighetene og økt deltagelse hos borgerne. Økt ansvarlighet kan 

være i form av interne kontrollsystemer og frie og rettferdige valg. Borgere blir også bedre 

rustet til å utnytte de muligheter som er tilstede og bruke sine rettigheter til å få tilgang på 

tjenester. Ved å inkludere tidligere ekskluderte grupper i politiske planleggingsprosesser kan 

man utnytte den kunnskaper disse gruppene besitter for hvordan best mulig skape positive 

endringer for dem. Denne inkluderingen må ofte komme som følge av å endre lover og 

rettigheter. Et praktisk eksempel på dette kan være økt tilgang til helse- og finanstjenester for 

fattige. Videre er felles organisering og mobilisering av ressurser viktig for å løse felles 

problemer, som igjen gir større sannsynlighet for å bli hørt. Dette fordi medlemsskapsbaserte 

grupper kan representere sosiale grupper i det politiske liv ved å kunne operere på et høyere 

politisk nivå enn hva enkeltindivid kan (Narayan 2005). 

B: Samfunn er alltid delte i større eller mindre grad. Hvis sosiale skiller er dype og 
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systematiske, kommer de ofte til uttrykk som diskriminering og ekskludering av sosiale 

grupper, i større grad enn på grunn av individuelle karakteristikker. Når 

ekskluderte/diskriminerte grupper organiserer seg, endrer ikke bare denne 

organiseringsprosessen individene i gruppen, men kan også reformere myndighetene gjennom 

krav om økt informasjon fra, og opplysningsarbeid rettet mot, myndighetene. Normene for 

informasjonsutveksling endres og med det de sosiale strukturene og relasjonene mellom de 

dominerte og de dominerende. Gjennom systematisert konflikthåndtering får man mer stabile 

samfunn som igjen tilrettelegger for strukturendringer gjennom regler og normer. (Tilly i 

Narayan 2005) 

C: De individuelle verdier og evner/muligheter er både fysiske, sosiale, finansielle og 

psykologiske, og kan forklares som de faktorer (fattige) mennesker søker å støtte seg til for å 

unngå sårbarhet, risikoaversjon og konsekvenser som følge av ytre faktorer/sjokk (ulykker, 

tørke, flom, tap av arbeid) og langvarig stress (kronisk sykdom, gjeld). Menneskelig kapital 

som utdanning, yrkesopplæring, god helse og sosiale evner som sosial tilhørighet, lederroller 

og tillitsrelasjoner er alle faktorer som styrker fattiges aktørskap og følelse av indre styrking. 

Det samme gjelder for politiske evner som selvrepresentasjon, tilgang til informasjon og 

deltagelse i det politiske liv. Likevel er kanskje de psykologiske faktorene innen menneskelig 

kapital et av de viktigste elementene som spiller inn for å aktivere empowerment. Positiv 

selvoppfattelse, selvtillit og evnen til å forestille seg og ønske seg en bedre framtid, er i 

mange tilfeller avgjørende for hvorvidt handlinger hos den enkelte finner sted (Narayan 

2005). 

D: De individuelle evner og verdier fattige besitter står i en sterk relasjon til de kollektive. For 

å overkomme barrierer, er marginaliserte fattige avhengige av deres kollektive evne til å 

mobilisere og organisere seg sammen for å representere seg og sine felles mål. Gjennom 

opplevelsen av fellesskap og samhold blir man mer bevisst på egen livssituasjon, hvilke 

hinder og muligheter som ligger der, og ikke minst på hvilke rettigheter man har. Bruken av 

symbolikk og identitet er et viktig verktøy i mobiliseringsarbeid. Dette har kanskje særlig 

kommet til uttrykk gjennom kvinnegrupper som har fokusert på kvinners rettigheter. Man 

tilegner seg sosial kapital som nettverk, et viktig maktredskap, gjennom organisasjoner. 

Legitime organisasjoner kan også arbeide for de fattiges krav og holde myndighetene 

ansvarlige der resultater mangler på områder som grunnleggende tjenester (helse, utdanning 

og tilgang på finansielle tjenester). 
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Empowerment forklart over via Narayan i figur 1, er både et relasjonelt konsept, i form av å 

være et produkt av interaksjon mellom strukturer og aktører, og en subjektiv opplevelse hos 

individet gjennom en indre styrking. Som verdi og som fenomen fremstår empowerment å 

være universelt. Spørsmålet videre blir da hvordan empowerment som prosess kan lede til 

utvikling for den enkelte og for samfunnet de lever i?  

Narayan lister opp følgende punkt som potensielle utviklingsresultat gjennom empowerment; 

 Forbedret styring, fred og rettferdighet, 

 Fungerende og inkluderende grunnleggende tjenester, 

 Bedre fordeling av tilgang til marked og finansielle tjenester, 

 Styrket sivilsamfunn, 

 Styrkede organisasjoner av/for fattige, og sist, men ikke minst; 

 Forbedret inntekt og eiendom/verdier. 

 

Sistnevnte punkt vil være av særlig interesse for min analyse fordi det innebærer økonomiske 

effekter som følge av empowerment. Gjennom figuren viser Narayan hvor kompleks og 

sammensatt empowermentkonseptet er og at dette også skjer i parallelle prosesser over flere 

dimensjoner. Med andre ord betyr dette at empowerment kan måles helt fra individnivå til 

statlige myndigheter, og dermed vil også studier av empowerment som har ulike 

tilnærmingspunkt kunne få ulike resultater.  

 Hva bør man så måle for å få reelle resultat? Hvis empowerment eksisterer som et 

latent fenomen hos mennesker, men først kommer til uttrykk gjennom handling og eventuelle 

effekter av disse handlingene, vil en observasjon av disse handlinger være nærliggende som 

utgangspunkt for måling. Likevel må man understreke at et individ gjerne kan gjennomgå en 

prosess som øker deres selvverd og kunnskap, uten at de nødvendigvis opplever at det 

tilrettelegges for nye, praktiske muligheter som de kan agere og bruke sin nye kunnskap og 

selvoppfattelse på. Hvis målet med et utviklingsprosjekt er at deltagerne skal oppleve en indre 

styrking, kan man for så vidt bare konkludere med at målet er nådd dersom målgruppen sier at 

de har opplevd dette i form av økt selvtillit, kunnskap og engasjement. Hvis empowerment 

derimot er definert som et middel for å nå mål som for eksempel høyere inntekt eller økt 

skoledeltakelse for barn, kan man konkludere med at empowerment er tilstede først når disse 

effektene har kommet til syne. Det er derfor viktig å trekke inn flere element for å kunne måle 

grad av suksess i empowerment og samtidig klargjøre hva som er middel og hva som er mål. 
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Narayan nevner blant annet disse faktorene for måling; bevissthet rundt kulturell kontekst, 

hvilken samfunnsdimensjon man legger seg på (individuell eller kollektiv), om man skal 

evaluere statlig effektivitet, sivilsamfunnets styrke eller hva slags regime man har. De 

psykologiske evnene hos de fattigste kan fortsatt være uendret selv om den etniske 

sammensetningen av sentrale myndighetsorgan er endret til å være mer representativ, eller 

den gjennomsnittlige lønnsveksten har økt i et lokalsamfunn med mange fattige beboere. Igjen 

ser vi at subjektiviteten i empowerment som prosess er tydelig fordi den foregår også på 

individnivå. 

 Jeg velger å bruke Narayans modell presentert over som utgangspunkt for det 

konseptuelle rammeverk for analysen av pengeoverføringsprogrammet i Kenya, og vil 

fremheve det siste punktet av økonomisk art som Narayan viser til som utviklingspotensial 

som følge av empowermentprosesser. Jeg vil derfor i analysen se nærmere på hvilke 

institusjonelle, sosiale og politiske strukturendringer som kan påvirke empowermentprosessen 

og hvilke utviklingsresultat det kan gi for økonomiske faktorene som økt inntekt, endringer i 

økonomiske aktiviteter, økt produktivitet, endring i økonomisk status og andre relevante 

faktorer.  

4.3 Empowerment som grunnlag for produksjon og profitt 

Hvis empowerment som utviklingsmodell har mennesket i sentrum, hvor plasserer vi da inn 

økonomisk produksjon og profitt som til syvende og sist skal dekke det elementære behovet 

for økt inntekt som fattige har? For å svare på dette velger jeg å se nærmere på Friedmanns 

(1994) tilnærming til empowerment i forhold til økonomisk utvikling. Friedmann starter med 

å forklare hvordan nyklassisk økonomisk teori benytter modeller hvor det økonomiske individ 

besitter rasjonalitet og optimal utnytting av ressurser i et marked. I det han kaller alternativ 

utvikling er husholdet utgangspunktet for analyser, og hushold forstås som produserende 

enheter som eksisterer i relasjon til samfunnet rundt og til hverandre. For at husholdet og dets 

individer skal kunne handle «riktig» slik at effektene er positive, trengs det empowerment av 

det han omtaler som tre typer makt hushold kan besitte; 

 sosial makt: Informasjon, kunnskap, evner, deltagelse i sosiale organisasjoner og 

 finansielle ressurser. 

 politisk makt: deltagelse i bestemmelsesprosesser for anliggender som særlig påvirker 

 ens eget liv, altså ikke bare stemmegivning under valg men deltagelse i ordskifte og 

 politiske grupper.  
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 psykologisk makt: individets opplevelse av egen innflytelse, som gjerne kommer til 

 uttrykk som trygg/selvsikker handling. 

Den alternative utviklingen krever en styrking av disse tre makttypene for å skape utvikling, 

og skiller seg derfor tydelig fra de upersonlige, dehumaniserte vekstteoriene for økonomi som 

dominerte utviklingsdiskursen tidligere, særlig under de nyliberalistiske tiltakene på 1980 og 

1990-tallet med strukturtilpasningsprogram og privatisering. Friedmann går til angrep på de 

tradisjonelle målene for utvikling og forklarer at mål for økonomisk vekst og utvikling ikke er 

de samme, og nasjonal inntekt også er misvisende som mål for økonomisk vekst. De forteller 

oss lite om sosial og territoriell fordeling av inntekt eller akkumulasjonen av denne, og 

ekskluderer ofte uformell sektor, som i den fattige delen av verden dominerer som 

arbeidsplass. Videre forteller det oss lite om den sosiale valueringen av inntekten og hvilke 

sekundære kostnader veksten gir i form av eksempelvis ødeleggelse av miljøet.  

 Friedmann fremhever altså husholdsøkonomien foran det mer abstrakte begrepet 

arbeidere når brukt som økonomisk faktor, og viser til Polanyi (1977) som påpeker hvordan 

ikke-marked- og markedsrelasjoner kommer til uttrykk i husholdet. Husholdet er ikke bare en 

arena for konsum og reproduksjon, men en pro aktiv og produktiv enhet. Hushold er videre 

med i nettverk med andre hushold gjennom sosiale relasjoner, men har også linker til 

eksempelvis små bedriftsorganisasjoner, lånegrupper og eksterne arbeidsmarked som har 

eksplisitte økonomiske formål. Blandingen av selvforsyning og uformelle økonomiske 

aktiviteter med formelle markeder og kapitalakkumulasjon er interessant for denne analysen, 

og kommer til uttrykk blant annet gjennom entreprenørskap, som jeg vil ta for meg under 

neste punkt. Det er likevel viktig å presisere at jeg ikke ser på uformelle og formelle marked 

som adskilte, men heller som ledd i økonomiske (produksjons-)kjeder med gjensidige 

avhengighetsrelasjoner og overlappinger. 

4.4 Entreprenørskap 

Aktørskapet hos den enkelte arbeider har i lang tid vært nedprioritert i økonomisk geografi 

frem til arbeidsgeografien så dagens lys på 1990-tallet. Behovet for å studere arbeiderne som 

aktører fremfor passive faktorer i økonomiske modeller, ble mer og mer tydelig, og man 

begynte å se hvordan individene selv både aktivt og passivt påvirker utvikling. Som jeg har 

diskutert tidligere rundt empowermentbegrepet, vil man gjennom en styrking av individ kunne 

få påfølgende handlinger, både sosiale og økonomiske. Slike økonomiske handlinger omtales 

ofte som entreprenørskap, særlig i småskalaøkonomien, men hva er egentlig 

meningsinnholdet i dette begrepet? Mole og Mole (2010) foreslår definisjonen av 
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entreprenørskap som studiet av interaksjonen mellom strukturer i et samfunn og aktørene i 

det. Denne definisjonen er så og si identisk til Narayans definisjon av empowerment forklart 

ovenfor og viser oss en klar sammenheng mellom disse to konseptene. 

 Hvis man velger å forholde seg til disse to definisjonene som adekvate, fremstår 

empowerment og entreprenørskap som mer eller mindre et produkt av de samme 

prosessene/interaksjonene. Jeg velger derimot å forstå entreprenørskap heller som et av flere 

mulige resultat som befester en empowermentprosess, og at definisjonen til Mole og Mole slik 

sett blir for vid. Entreprenørskap kommer av det franske ordet «entreprendre» som betyr å 

gjøre noe, og jeg velger således å bruke entreprenørskapsbegrepet om økonomisk handling. 

Entreprenørskap vil i denne oppgaven være et nøkkelkonsept for å forklare hvilke 

økonomiske ringvirkninger, både bevisste og ubevisste, pengeoverføringer kan ha for individ, 

hushold og lokaløkonomi.  

 Til tross for at entreprenørskap er et mye brukt begrep, også i dagligtale, er det få 

analyser og modeller rundt entreprenørskap i økonomiske fag, ettersom entreprenøren ofte 

ikke passer inn i de matriser og kalkuleringer tradisjonell økonomisk teori har (Swedberg 

2000). Swedberg hevder Schumpeter er en av få som virkelig har teoretisert entreprenørskap 

og det på en tverrfaglig måte, uten at teorien nødvendigvis har vært normativ. Schumpeter var 

av den oppfatning at entreprenørskap handler om å gjøre noe nytt og dermed står som 

motsetning til tradisjonell økonomi som baserer handlinger på rasjonalitet og automatikk. Han 

definerte entreprenørskap som «the making of a new combination of already existing 

materials and forces» (Schumpeter i Swedberg 2000:15). Jeg vil likevel hevde at man ikke 

skal sette likhetstegn mellom innovasjon og entreprenørskap, fordi entreprenørskap brukes og 

forstås bredere enn kun å omhandle nyskaping, også i denne oppgaven.  

To forfattere som underbygger denne påstanden er Marris og Somerset (1971:2) som 

velger å definere entreprenøren ikke som en innovatør i seg selv, men en som «gjør 

innovasjoner om til profitt, uten nødvendigvis selv å stå bak innovasjonen» (min oversettelse). 

De forklarer denne definisjonen med at der hvor utvikling i et samfunn er tilstedeværende, 

finnes også elementer av originale adapsjoner og søken etter muligheter som ikke utelukkende 

skyldes tilgjengelige verdier og ressurser. Det er denne praktiske kreativiteten som 

kombinerer ressurser og muligheter på nye måter de velger å kalle entreprenørskap. 

Originaliteten kan vise seg gjennom nye produksjons- eller salgsmetoder, nye marked, ny 

organisering av bedriften eller ny arbeidskraft, som på en eller annen måte danner nye 

økonomiske relasjoner. Hvordan dette talentet (som Marris og Somerset velger å omtale 
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entreprenøren som) hindres eller tilrettelegges for, er dermed fokus for analysen de gjorde av 

entreprenørene i Kenya, på samme måte som i denne oppgaven. Et av flere viktige poeng 

forfatterne gjør i sin studie er hvordan entreprenører er nødt til å tilpasse seg strukturelle 

endringer. I dette tilfellet var overgangen fra kolonialisme til selvstendighet en utfordring. 

Lovendringer, reguleringer, formalisering med mer er alle med på å endre det økonomiske 

miljøet aktører og entreprenører opererer i. Et annet poeng er at entreprenørskap ikke bare 

handler om økonomisk vekst/utvikling, men også er redistribusjon av makt som følge av disse 

strukturelle endringene (Marris og Somerset 1971). 

 Barth (1963) presiserer at entreprenørbegrepet må forstås som et aspekt av en rolle 

relatert til handlinger og aktiviteter, ikke rettigheter eller plikter. Barths modell av 

entreprenørskap viser også til relasjonen mellom entreprenøren og samfunnet han lever i og 

hvordan samfunnsstrukturene tilrettelegger eller hindrer slike aktiviteter og handlinger. 

Dermed er endringer i samfunnsstrukturer avgjørende for å skape empowermentprosesser som 

gjør fattige i stand til å bruke sitt entreprenørskap. Endringer i samfunnsstrukturer kan være, 

eller komme til uttrykk da som pengestøtteprogrammer som har til intensjon å redusere 

fattigdom eller skape økonomisk vekst. Disse varierer fra sted til sted, og der noen 

myndigheter satser på grunnleggende tjenester som ubetinget direkte pengestøtte til fattige, vil 

andre fokusere på betingede program som rett til arbeid.  

 For at et entreprenørskap skal være suksessfullt må man stille seg i en gunstig posisjon 

overfor de mulighetsstrukturer som er tilstede. For å kunne gjøre dette, lister Swedberg (2000) 

opp Schumpeters typologi for viktige motivasjonsfaktorer hos entreprenøren: 

 Ønsket om makt og uavhengighet, 

 vilje til å lykkes, og 

 tilfredsstillelsen ved å få ting gjort.  

Schumpeter har blitt anklaget å ha glorifisert entreprenøren som en aristokrat, hevet over den 

ordinære forretningsmann, og fraviker således fra min bruk av begrepet i denne oppgaven, og 

disse tre punktene må likevel sies å være universelle og ikke bare gjelde for entreprenører. 

Kanskje er det første punktet særlig relevant i forhold til fattige, som ofte opplever å mangle 

makt og uavhengighet, samtidig med det konstante ønsket om et bedre liv for seg og sine. 

Dermed er det naturlig å tenke på entreprenørskap som en viktig faktor for 

fattigdomsreduksjon, fordi de samme funksjonene/motivasjonene ligger til grunn for både 

entreprenøren og fattige. 
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 I arbeidsgeografien er Soto en teoretiker som gjennom sitt legalistiske perspektiv har 

belyst entreprenørskap hos fattige arbeidere som et uutnyttet potensial. Han mener en 

deregulering for å forenkle det å drive forretninger bør komme på plass. Soto argumenterer 

for en reduksjon i statens involvering og er derfor også imot en økt formalisering av uformelle 

marked og økonomiske aktiviteter. I stedet bør tilgangen for fattige til formelle marked økes 

sammen med tilgang til eiendomsrett og Soto hevder dette er nødvendige forutsetninger for at 

entreprenørskap hos fattige skal kunne realiseres og føre til en forbedring av deres liv. Ved å 

inkludere aktørskapet fattige har, ikke bare sosialt, men også politisk og økonomisk, og 

tilrettelegge for dette, vil man kunne se positive endringer (Soto 2003). 

 Et av de viktigste argumentene som har blitt brukt for mikrokreditt som instrument for 

fattigdomsreduksjon, er nettopp potensialet for entreprenørskap hos fattige. Et problem for 

fattige er manglende tilgang på finansielle tjenester fordi man har blitt utestengt fra det 

tradisjonelle banksystemet som følge av kostnadsnivå og manglende sikkerhet og 

dokumenter. Aktører innen mikrofinansinstitusjoner og bedrifter har så lenge mikrokreditt har 

eksistert hevdet at ved å tilgjengeliggjøre små lån til fattige mennesker, så stimulerer man til 

entreprenørskap hos dem. Med andre ord finnes det en antagelse hos mikrokredittaktørene om 

at det finnes potensial for entreprenørskap hos alle fattige. Tilretteleggingen av dette skal føre 

til økt selvstendighet og påfølgende investeringer og innovasjon i inntektsgenererende 

aktiviteter lokalt, som igjen skal gi økt inntekt, ekspansjon av marked og sysselsetting. 

Begrunnelsen for dette entreprenørskapspotensialet er at nettopp fordi investeringene skjer 

lokalt har de fattige et fortrinn fordi de sitter på unik kunnskap om det lokale markedet og selv 

vet best hvordan og hvor investeringene bør gjøres. De fattige selv ønsker å utnytte de 

mulighetene som er tilstede både i form av innovasjon, ekspansjon og investeringer, uten at de 

fattige blir gjort til klienter og mottakere av almisser. Selvstendighet og uavhengighet er 

prinsipper også fattige mennesker verdsetter og således mener man at mikrokreditt 

tilrettelegger for nettopp dette, fordi incentivene for å bruke lånene fornuftig er tilstede (Soto 

2003, Moyo 2009).  

 Problemet med denne type argumentasjon er premisset om entreprenørskap som en 

latent egenskap hos fattige, hvor kreditt skal komme inn som en magisk katalysator. Dichter
19

 

spør i en NRK-dokumentar om mikrokreditt, hvorfor vi forventer at alle verdens fattige skal 

være innovative entreprenører når de fleste av oss er ansatte arbeidere selv? Enhver 

                                                 

19 http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/688333/ (NRK Brennpunkt 2010) 

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/688333/
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økonomisk rådgiver vil kunne fortelle at å starte opp en bedrift for seg selv, er svært 

vanskelig, spesielt hvis man mangler sikkerhet som egenkapital. Arbeidsmengden er ofte stor 

og det tar tid før eventuell fortjeneste begynner å vise seg. Dette krever altså kunnskap og 

forutsetter at forretningsideen man har er god nok og basert på et reelt potensial i markedet. 

Selv om det er åpenbart at noen fattige har forutsetninger for å klare seg fint som 

entreprenører ved hjelp av kreditt, er kombinasjonen høy rente på kortsiktige lån og små, 

irregulære inntekter fra en nyoppstartet forretning for mange et regnestykke som er vanskelig 

å få til å gå i pluss.  
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5 Metodisk tilnærming 

Hvorfor kvalitativ metode? 

Valg av metode for denne oppgaven kom naturlig som følge av dens tema og problemstilling. 

Mitt mål var å innhente bakgrunn for, og vurdere de investeringer mottakere av pengestøtte og 

mikrokreditt gjør. Muligheten til å kunne gjennomføre et feltarbeid og utføre dybdeintervju 

med informanter i Øst-Afrika var også en stor motivasjonsfaktor for meg når jeg begynte på 

masterprogrammet, så det metodiske valget fremsto som ganske åpenbart.  

 Kvalitativ metode er likevel ikke en konkret teknikk alene, men kan inneholde flere 

tekniske tilnærminger. Begrep som case studie, feltarbeid, observasjon, tekstanalyse og 

kvalitative intervju av enkeltpersoner vil kunne nevnes i forbindelse med denne oppgaven, 

gjennom mitt feltarbeid i Nairobi og hjemme i etterkant. Kombinasjonen bidrar til variasjon i 

datamaterialet og innfallsvinklene man analyserer fra. I mitt tilfelle har det kvalitative 

metodevalget vært basert på flere elementer. 

 Datainnhentingen har et sterkt fokus på konteksten fenomenet eksisterer i. Hvilken 

kontekst mottakerne av pengestøtte som jeg har snakket med, befinner seg i, er viktig for den 

kvalitative datainnhentingen til analysen, fordi fenomenet jeg ønsker å studere både dannes og 

påvirkes av sin spesifikke kontekst som gir et unikt meningsinnhold basert på det 

stedspesifikke. I mitt feltarbeid var dette slummen Korogocho i Nairobi. For det andre er 

kvalitativ metode viktig for å se helheter og større årsakssammenhenger ved fenomen, og er et 

holistisk utgangspunkt som søker å beskrive og/eller forklare komplekse fenomen i dybden og 

gjennom menneskers erfaringer, definisjoner og forklaringer av disse (Marshall og Rossman 

2010). I mitt tilfelle er helhetsperspektivet relevant for forståelsen for konteksten mottakerne 

handler og lever i, selv om fokuset for analysen er relativt smalt. 

 For det tredje er feltarbeid i stor grad en interaktiv læringsprosess, som gir rom for 

endringer underveis i arbeidet. Kvalitativ forskning er grunnleggende subjektiv og fortolkende 

i sin form. Min rolle, ikke bare som forsker, men som menneske med en unik posisjonalitet, er 

derfor svært relevant, fordi det påvirker hvordan materialet blir fortolket. Videre er det viktig 

å påpeke at jeg i interaksjon med informantene aldri opplevde en utelukkende enveis 

informasjonsinnhenting fra min side, men en dialog mellom to aktører som påvirker og 

fortolker hverandre. Denne prosessen bidro naturlig nok til å forme den informasjonen jeg ble 

sittende igjen med til analyse. Nettopp derfor er det viktig å evaluere selve metodearbeidet 

underveis og i etterkant, da samtlige bevisste og mer ubevisste valg jeg tok underveis vil ha en 



44 

større eller mindre innvirkning på datamaterialet og analysen min. 

 En av de største utfordringene med kvalitativ metode er at mye fremstår som svært 

intuitivt ut fra de elementære kommunikative og sosiale evner man besitter, men likevel er 

mye vanskeligere å gjennomføre bevisst i praksis. Man blir utfordret på egne fordommer, 

kunnskap, verdenssyn og antagelser samtidig som disse er utgangspunktet for 

fortolkningsrammen. En god kvalitativ forsker må derfor være i stand til å skrive om alle mer 

eller mindre bevisste prosesser som skjer, og valg som tas, i møte med informanter, i mitt 

tilfelle i en relativt ukjent kontekst. 

 Marshall og Rossman (2006) velger å dele kvalitative genre inn i tre strategier, hvorav 

case studie fremstilles det mest komplekse metodisk sett pga kombinasjonen av metoder for 

informasjonsinnhenting som nevnt over. Jeg har i mitt case valgt å gå ned på individnivå med 

dybdeintervju for å forstå årsakene og forklaringene på hvordan pengestøtten som utbetales til 

hushold i Korogocho påvirker enkeltmenneskers økonomiske liv. Samtidig sammenligner jeg 

med erfaringer og argumentasjon fra mikrokredittaktører, uten at jeg vil kalle dette en 

komparativ analyse, ettersom jeg kun har egne data på pengestøtteprogrammet fra Kenya.  

Feltarbeid som metode  

Mye av litteraturen om feltarbeid handler om antropologiske etnografistudier og omtaler ofte 

ulike typer observasjon og deltagelse i et samfunn over lang tid (ofte mer enn seks måneder), 

gjerne med et studiefelt på ukjent territorium for forskeren, hvor målet er å bli kjent med 

noens verdenssyn og gå inn i og forsøke å forstå det som tas for gitt. Den bredere forståelsen 

av feltarbeid som metode i samfunnsgeografien åpner for en videre definisjonsramme av hva 

det innebærer. Min forståelse er at feltarbeid er en prosess hvor forskeren samler inn 

dybdeinformasjon og produserer kunnskap utenfor eget arbeidsmiljø, uavhengig av 

tidsperiode. Feltarbeid kan også sies å omhandle in-situ forskning, forskning som utføres der 

fenomenet for forskningsprosjektet finner sted, og man kan dermed unngå den smalere og mer 

tradisjonelle etnografiske definisjonen, som også forutsetter en friere økonomisk situasjon og 

tidsramme enn hva et masterprosjekt som dette har tilgjengelig (Hammersley 2007).  

5.1 Min felterfaring fra Nairobi 

Jeg valgte å reise til Nairobi av flere grunner, fordi jeg har bodd i Øst-Afrika, både Uganda og 

Kenya i bortimot to år relativt nylig. Jeg har mange kenyanske venner i Nairobi og kjenner 

storbyen godt med alle dens sider, både gode og dårlige. Jeg er godt integrert i det sosiale og 
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kulturelle miljøet sammenlignet med mange andre «expats» (utlendinger som bor og jobber i 

Kenya). I tillegg snakker jeg noe swahili som har gitt med mange fordeler i flere situasjoner, 

både økonomisk og sosialt. Jeg innså derfor fort at fordelene ved Nairobi var så mange og så 

nyttige for feltarbeidet at det ville være dumt av meg å ikke reise dit. Jeg reiste ned 2. mai 

2011 og feltarbeidet varte i omtrent seks uker. 

5.1.1 Tilgang i felt  

Et feltarbeid vil alltid starte med å forsøke å få tilgang til steder i felten, ulike 

deltagere/hjelpere og informanter til prosjektet. I mitt tilfelle inkluderte dette praktiske ting 

som å skaffe økonomiske midler gjennom søknader om stipend, flybilletter og bolig, og det å 

formidle et forskningsprosjekt til såkalte portvoktere som kan gi kontakter og skaffe 

informanter. En portvokter kan sies å være noen man må gjennom for å få tilgang på 

informanter og data, og i slike situasjoner må man være bevisst på hvilken rolle portvokteren 

har og hvilke relasjoner personen har til den/de du ønsker å få tilgang til. I mitt tilfelle var min 

portvokteren for pengestøtteprogrammet både nøkkelinformant som sørget for å skaffe meg 

all skriftlig dokumentasjon og rapporter, og den første informanten som rullet snøballen av 

gårde til neste informant. Jeg valgte også å bruke nøkkelinformanten i flere sammenhenger i 

etterkant av det første intervjuet. 

 I noen tilfeller vil en portvokter kunne styre forskeren i en gitt retning, og i andre 

tilfeller selv ha en agenda som ikke nødvendigvis samstemmer med ens egen. I mitt tilfelle 

var han ansatt høyt oppe i departementet og hadde all grunn til å ønske at min analyse skulle 

være positiv omtale av programmet. Han hadde mer eller mindre utelukkende positive ting å 

si om programmet og dette var noe jeg måtte forholde meg til og ha i bakhodet hele tiden. 

Likevel viste det seg at de informantene jeg kom i kontakt med snakket åpent og til tider 

mindre positivt om programmet, så jeg følte meg trygg på at de verken var instruert eller 

håndplukket pga de svar de ville gi meg. Det er likevel viktig å presisere at ikke alle 

portvoktere og andre nøkkelinformanter nødvendigvis ønsker å vanskeliggjøre forskningen og 

det er viktig å bruke de kontaktene man får på best mulig måte, da mange vil være uunnværlig 

for en vellykket gjennomføring av feltarbeidet, pga deres innsideinformasjon og 

kontaktnettverk (Valentine 2002, Hammersley m.fl. 2007). Det stemte i aller høyeste grad 

under mitt feltarbeid og jeg ville trolig ikke klart å gjennomføre det uten hjelpen min 

nøkkelinformant ga meg.  
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5.1.2 Kvalitative intervju og informanter 

Kvalitative intervju brukes svært mye i kvalitativ samfunnsforskning og kan defineres som 

«en samtale med et formål» (Kahn og Cannell i Marshall og Rossman 2010). De kan 

gjennomføres etter strenge standardiserte intervjuguider eller som åpne samtaler. I mitt tilfelle 

hadde jeg med meg en intervjuguide (se vedlegg 2) med spørsmål nedtegnet, men lot samtalen 

med informantene styre over guiden. For kategori 1 av informanter brukte jeg ikke 

intervjuguide, men hadde frie samtaler, mens for kategori 2 (se vedlegg 1) baserte jeg meg 

noe mer på intervjuguiden. Fordi jeg lanserte tema for oppgaven min og hva jeg ønsket å 

finne ut gjennom intervjuet under premissleggingen før selve intervjuet kom i gang, kom 

mange av svarene på spørsmålene uten at jeg måtte stille dem selv, noe som ga bedre flyt i 

samtalen enn hvis jeg hadde måtte stilt hvert enkelt spørsmål i tur og orden. Fordelen med 

slike intervju var at de ga mye informasjon på kort tid og jeg kunne stille oppfølgingsspørsmål 

og komme på nye spørsmål jeg i utgangspunktet ikke hadde tenkt på. Det viktigste formålet 

med de kvalitative intervjuene jeg gjennomførte var å finne de subjektive synspunkt og 

opplevde erfaringer informantene hadde gjort seg på temaet.  

 Under mitt feltarbeid gjennomførte jeg ti kvalitative intervju og valgte å kategorisere 

informantene i tre kategorier (se vedlegg 1):  

 Kategori 1 var ansatte hos myndighetene, en svært høyt oppe i departementet, den 

andre på noe lavere nivå. Begge jobber med implementering av programmet, førstnevnte 

jobber fulltid med dette og var med på å starte programmet i begynnelsen. Den andre 

informanten har stillingen som Children’s District Officer (tilnærmet lik barnevernssjef i en 

kommune i Norge). Pengestøtteprogrammet utgjorde for ham i arbeidsmengde ca en dag per 

arbeidsuke sammenlagt. Han satte meg i kontakt med to medlemmer i lokalkomiteen. 

 Kategori 2 er frivillige i lokalkomiteen som arbeidet med implementering og 

rekruttering på grasrotnivå. De møtte mottakerne regelmessig og lederen for lokalkomiteen 

hadde en viktig rolle i ukentlig oppfølging og rapportering om ubetalingene annenhver 

måned. De fulgte meg også til mottakerne som bodde i Korogocho slummen. 

 Kategori 3 var mottakerne av pengestøtte. De bodde alle i samme slum, de var alle 

kvinner i alderen 30 til 55 år og var alle omsorgspersoner for barn kategorisert som 

foreldreløse og/eller sårbare.  

I forkant av utreisen hadde jeg lett lenge på internett etter kontaktinfo for å komme i kontakt 

med noen relativt høyt oppe i pengeoverføringsprogrammet i Kenya som kunne bistå meg 
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under feltarbeidet. Jeg fant etter hvert fram til noen av samarbeidspartnerne myndighetene i 

Kenya har på programmet og sendte en e-post til DFID (Department for International 

Development UK) som svarte med en gang, og presenterte flere alternative kontaktpersoner. 

Samme dag skrev jeg e-post til lederen for implementering og daglig drift av programmet i 

Departementet for Visepresidenten og Innenriks (min oversettelse av Office of the Vice 

president and Ministry of Home Affairs) og fikk positiv tilbakemelding umiddelbart, hvor han 

spurte etter flere detaljer for prosjektet og hvilken dato jeg ankom. Da jeg hadde landet i 

Nairobi sendte jeg umiddelbart en e-post til ham, hvorpå han inviterte meg til et møte samme 

ettermiddag til sitt kontor. Første dagen av feltarbeidet ble dermed svært produktiv og jeg fikk 

en nøye gjennomgang av programmets oppbygning, gjennomføring, metoder for rekruttering 

av mottakere og ikke minst gjennomført et intervju med denne informantens synspunkter på 

hvilke effekter dette programmet har for inntektsgrunnlaget for mottakerne. Vi diskuterte 

videre mulighetene for hvor jeg kunne utføre intervju basert på hvilke midler jeg hadde til 

rådighet. Han satte meg deretter i kontakt med neste informant, CDO i Kasarani, som senere 

videreformidlet kontakt med lokalkomiteen og mottakerne av pengestøtten i Korogocho 

slummen. Snøballmetoden fungerte åpenbart her.  

 De to ansatte i myndighetene over som jeg snakket med ble på mange måter mine 

nøkkelinformanter for å bli kjent med selve programmet, men fungerte også som portvoktere 

som dermed var helt nødvendig å ha en god relasjon med for å få tilrettelagt møter med 

informanter. At disse to bisto meg med å komme i kontakt med grasrota i programmene var 

helt avgjørende for å få mulighet til å snakke med mottakere av pengestøtten, men 

«snøballen» stoppet også hos lokalkomiteen i Korogocho som valgte ut hvilke mottakere jeg 

kunne snakke med. Dette kunne vært problematisk fordi utvalget av informanter kan styres 

bevisst slik at informasjonen jeg får er farget av ledelsens føringer. Jeg opplevde likevel at 

både lokalkomitemedlemmer og mottakere kunne snakket åpent, og tidvis også kritisk om 

programmet, og mener derfor at det er svært lite sannsynlig at det ble bedrevet sensur av 

informantene. 

 En av forutsetningene jeg stilte ved spørsmål fra CDO og lokalkomitemedlemmene på 

hva slags informanter jeg trengte, var at jeg ønsket å snakke med mottakere som hadde 

forskjellige typer arbeid og inntektsgrunnlag. Dette var uproblematisk for dem å følge opp og 

det ga meg et variert utvalg av økonomiske strategier å analysere. Likevel ser jeg i ettertid, 

særlig under analysen at jeg trolig kunne bedt om å få snakke lengre og med flere informanter 

blant mottakerne. Selv om jeg fikk svar på de spørsmål jeg hadde og kunne trekke klare 

likhetstrekk i hvordan pengene ble benyttet blant mottakerne, følte jeg at «tolken», et medlem 
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i lokalkomiteen, rett og slett ble litt lei av intervjuene fordi de for henne trolig fremsto som 

repetitive og med mange selvfølgeligheter som ble gjennomgått flere ganger. Hun var naturlig 

nok ikke inneforstått med hvor viktig det var for meg å vite rasjonaliseringen og tankene som 

lå bak de valg den enkelte mottaker hadde gjort i forhold til utbetalingene hun fikk. Under det 

siste intervjuet, når jeg tok en liten pause og gikk over intervjuguiden for å se om jeg hadde 

utelatt noe, uttalte hun til både meg og informanten at «jeg tror det er nok, vi er vel ferdige 

nå». I ettertid innser jeg at en bedre premisslegging for henne, og muligens også en bedre 

betaling, eventuelt det å kunne finne noen andre eksterne som kunne hjulpet meg videre, 

kunne vært en bedre løsning.   

5.1.3 Korogocho slummens geografiske plassering  

Korogocho er en av syv locations som faller inn under Kasarani divisjonen i Nairobi 

distriktet. I denne oppgaven har jeg intervjuet mottakere fra to av totalt åtte landsbydeler i 

Korogocho, nemlig Nyayo og Gitathuru. Fra 2004 har omtrent 500 hushold fra disse to 

bydelene vært innrullert i programmet, og bare en håndfull familier har måttet forlate 

programmet fordi alderen på barna i husholdet etter hvert oversteg 18 års grensen. Bortimot 

ingen nye familier i Korogocho har blitt rekruttert siden pilotprosjektet ble ferdig og 

utrulleringen av programmet kom i stand i 2007. Lokalkomiteen i Korogocho følger opp 

utbetalinger og rapporterer tilbake til CDO i Kasarani (pga få ansatte er CDO mye involvert i 

det daglige arbeidet i samarbeid med frivillige). CDO i Kasarani rapporterer videre til 

departementet hvor CT-OVC sekretariatet holder til (se tabell 1 under for oppsett). Han gjør 

også monetære evalueringer og arrangerer ulike informasjons- og motivasjonsmøter for 

lokalsamfunnet hvert kvartal, i tillegg til å innhente data for statistikk i samarbeid med et 

kvalitetssikringsteam. I hvert distrikt finnes et slikt team bestående av både 

lokalkomitemedlemmer og representanter fra distriktet, som innhenter data for evaluering av 

måloppnåelse. Blant disse dataene måles husly, matsikkerhet, vaksinering, juridisk beskyttelse 

(herunder særlig fokus på overgrep mot barn) hvorpå eventuelle negative funn rapporteres 

videre og henvises til andre CBOs (lokalsamfunnsbaserte organisasjoner), myndighetsorgan 

og NGOs (ikke-statlige organisasjoner). Dette teamet har vært i arbeid særlig i forbindelse 

med evalueringene av programmet underveis.  

På neste side finnes en tabelloversikt som viser en oversikt over inndelingen av de 

operasjonelle og geografiske nivåene i programmet. Videre kan man også se et oversiktskart 

over Nairobi og Korogocho som viser lokaliseringen av slummen.  
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Tabell 1. 

Geografisk lokalisering 

Provins Nairobi 

Distrikt Nairobi 

Divisjon Kasarani 

Landsby  Korogocho 

Bydel 1 Nyayo 

Bydel 2 Gitathuru 

 Kilde: Eget feltarbeid 2011 

 

Kart over Nairobi med Korogocho markert i rødt. Kilde: Google Maps 
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Kart over Korogocho. Kilde: Google Maps. 

5.1.4 Feltrelasjoner og posisjonalitet 

En potensiell utfordring i felten for å få tilgang kan være forskeren selv. I mitt tilfelle sto jeg i 

fare for å bli oppfattet som en «outsider», en som ikke hører hjemme og som skiller seg ut. På 

grunn av min bakgrunn og hudfarge var det vanskelig å overse eller manipulere denne 

forskjellen, men jeg har av erfaring opplevd at dette likevel ikke trenger å være en barriere for 

god kommunikasjon. Faktorer som kultur, tradisjon, religiøs tilhørighet, utseende, 

økonomiske eller sosiale status, klesdrakt, språk og terminologibruk kan alle medføre avstand 

til informantene. Avstanden kan man ikke nødvendigvis unngå, men å være den bevisst kan 

hjelpe mye.   

 I en intervjusituasjon kan slike forskjeller være til både hjelp og til hinder, avhengig av 

hvordan man er de bevisst og velger å bruke de i konteksten. I mitt tilfelle skilte jeg meg fra 

samtlige informanter på de fleste faktorer nevnt over. Dette kan håndteres ved å være dem 

bevisst og ved hjelp av ulike strategier; Ved å spille mer utenforstående enn man er, kan det 

hende informantene vil forklare ekstra detaljert og inngående om det de selv opplever som 

selvfølgeligheter, nettopp fordi de antar dette er ting jeg ikke har kjennskap til. Dette kan gi 

svært verdifull informasjon om hvordan informantene selv opplever egne valg, egen 
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livssituasjon osv. Alternativt kan man forsøke å nærme seg informanten ved å redusere 

ulikheter. Dette kan være å speile kroppsspråk, benytte lik klesdrakt eller språk og uttale for å 

forsøke å redusere ulikhetene som kan synes svært åpenbare for å få innpass. Å spille på 

likheter og ting man har felles, det være seg felles kunnskap, en kollektiv identitet rundt kjønn 

eller hverdagslige erfaringer via foreldrerollen, ting man har felles, kan også bidra til å skape 

tillit og redusere avstanden til informanten.  

 Bevisst selvpresentasjon var derfor viktig under mitt feltarbeid fordi det bidro til å 

skape tryggere og mer åpen kommunikasjon med informantene. For å overkomme de 

potensielle hindringene under intervjuene gjorde jeg enkle grep i klesstilen min, var avslappet 

og forholdt meg uanfektet til de fysiske omgivelsene (f.eks. kommenterte jeg lukten, 

merkelige eller triste observasjoner eller at vi hoppet over kloakken opptil flere ganger 

mellom husene). Jeg spiste gjerne litt lokal mat underveis, stoppet opp i samtalene for å 

snakke litt med barna og tok frem felles elementer begge kunne relatere seg til. 

 Går man dypere, utover den tilhørighet og de egenskaper man til en viss grad kan 

manipulere/nedtone, besitter likevel ethvert menneske kunnskap, holdninger, erfaringer og 

meninger som alle befester en posisjonalitet, et ståsted vi ser og fortolker verden ut fra. Hvor 

vi kommer fra og hvem vi er vil alltid påvirker hvordan vi opplever andre mennesker, 

situasjoner og steders. Dette har vi med oss ut i felten, inn i intervjusituasjonen, når vi tolker 

en tekst eller observerer interaksjon mellom andre mennesker. Selv om jeg tidvis kan føle 

meg svært hjemme i Kenya og også blir fortalt at jeg skremmende kenyansk til å være norsk 

om og om igjen av mine kenyanske venner og folk jeg møter der, kan jeg ikke legge skjul på 

at jeg er norsk og det meste jeg opplever der fortolkes gjennom en ganske «typisk norsk» 

ramme. 

 For mange informanter som deltar i samfunnsforskning, og som også var gjeldende i 

mitt prosjekt, er intervjusituasjonen ny og kjennskapen til samfunnsforskning generelt er liten. 

Noen kan oppleve dette som spennende og være positivt innstilt, andre kan finne denne 

ukjente situasjonen som mer skremmende og bli skeptiske til hva formålet er. Trolig var min 

framtoning og personlighet av større betydning for hvordan møtet med informantene mine 

ble, enn forskningsprosjektet og min rolle som forsker i seg selv.  

 Uansett hvilken tilnærming man velger for å skape en best mulig setting for 

informasjonsutveksling og samtale, er det viktigste at man har et bevisst forhold til de valg 

man tar for å tilrettelegge for dette, da dette kan skape både muligheter og hindringer for 

hvilken informasjon man får. Som forsker kan vår posisjonalitet bære med seg en forutinntatt 
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holdning som man ikke alltid er like bevisst på. Derfor er det ekstra viktig at man tenker over 

disse faktorene i forkant underveis og i ettertid av et feltarbeid. Informasjonen man velger å ta 

med i analysen må være valid og troverdig, på den måten at det må kunne være trygg på at jeg 

som forsker ikke har manipulert eller påvirket informanten i en gitt retning, eller vært førende 

i spørsmålsstillingen for å lede informanten til de svar jeg selv ønsker. Dette er noe jeg hele 

tiden var bevisst på da jeg gjorde mange vurdering rundt det ubalanserte forholdet mellom oss 

på autoritet, makt og kunnskap. Og disse relasjonene varierte fra informant til informant.  

 I mitt prosjekt skulle jeg blant annet intervjue mennesker som bor i en slum utenfor 

Nairobi, mennesker som er svært fattige, som i stor grad lever fra hånd til munn, og som har 

et stort og tungt ansvar for flere foreldreløse og sårbare barn i eget hushold. Man kan trygt si 

at dette er det motsatte av min egen livssituasjon, både materialistisk og ansvarsmessig. Selv 

om det var jeg som ble invitert inn i deres hjem og stilte private spørsmål om helse og 

økonomi midt i arbeidsdagen deres, så var takknemligheten fra deres side for å ha meg på 

besøk overveldende. Som ung og ugift norsk kvinne, med en privilegert oppvekst med utallige 

valgmuligheter, høyere utdanning og fast jobb i staten, var det naturlig nok en utfordring å 

skulle danne en fellesskapsfølelse hos informantene. Jeg var en «outsider» som måtte ha med 

tolk og vakter, jeg vakte oppmerksomhet som hvit person i slummen (et langt ifra dagligdags 

syn) og ville på ingen måte ha mulighet til å gli inn i miljøet ubemerket. Valgene jeg tok for 

selvpresentasjonen min ble likevel noe todelt;  

 Jeg snakket så mye swahili som mulig i forkant av intervjustarten for å skape interesse 

og nysgjerrighet hos informantene, fordi jeg av erfaring har opplevd mer velvillighet og 

positivitet i møter med mennesker ved å snakke litt swahili i Kenya, uansett hvilken sosial 

status eller livssituasjon menneskene befinner seg i. For meg har det gjennom flere år gitt meg 

en følelse av å være litt mer «insider» enn «alle de andre hvite» som bor i Kenya. Jeg spilte på 

dette og det fungerte godt i intervjuene med informantene i kategori 3. Jeg forsøkte med dette 

å redusere de åpenbare skillene mellom meg og informantene ved å vise at jeg var mindre ulik 

dem enn «de andre hvite» de eventuelt hadde møtt eller hadde en formening om.  

 I samtalene med de mannlige informantene i kategori 1 valgte jeg derimot å bruke og 

understreke outsiderrollen som ung, hvit kvinne ved å gjenta deres utsagn og be om å få 

oppsummere det jeg hadde notert for å forsikre meg om at jeg hadde forstått de riktig, uten at 

dette var til irritasjon eller virket respektløs for dem. Jeg ordla meg helt bevisst ved å si «jeg 

vet ikke om jeg forsto deg» for å sentrere uklarheten til meg selv og ikke dem. Harold tillot 

ikke båndopptaker under intervjuet, uten at jeg forsto hvorfor, annet enn at han var 
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selvbevisst, og dette igjen påvirket flyten i intervjuet, som jeg tidligere hadde opplevd som 

svært god under intervjuet med Joe i departementet nettopp på grunn av friheten nettopp 

båndopptakeren ga meg.  

 For mottakerne av pengestøtten, og representanter fra lokalkomiteene, som alle bodde 

i Korogocho i Kasarani, ble altså kommunikasjonen med meg ulik den jeg hadde med 

kategori 1 av informantene. Jeg forsøkte å være bevisst på hvilke ord jeg brukte og forenklet 

spørsmålene og unnlot alle former for akademiske begrep. Informantene syntes å oppleve 

intervjusituasjonen som noe de mestret, de svarte på alle spørsmål jeg stilte og vi unngikk 

situasjoner med usikkerhet. Intervjuene tok mellom en halvtime til en times tid.  

 Jeg hadde bevisst «kledd meg ned» og hadde skitne joggesko og et enkelt antrekk på 

meg og hadde kun med meg en eldgammel, slitt ryggsekk, i et lite forsøk på å redusere den 

«materielle avstanden» mellom informantene og meg selv. Alle var kvinner, men dessverre 

snakket de ikke alle engelsk slik jeg hadde blitt forespeilet, så jeg ble nødt til å bruke det ene 

medlemmet fra lokalkomiteen som tok meg rundt til mottakerne også som tolk. Kvinnene 

virket utelukkende glad for å få besøk av meg, flere av dem møtte vi der de drev sine utsalg, 

andre gikk vi hjem til. Det var tydelig at de hadde fått beskjed på forhånd om at jeg skulle 

komme, så de fremsto som forberedt når vi kom og flere av informantene reiste seg opp da de 

så oss komme gående og var svært imøtekommende og blide. Vi småpratet litt og introduserte 

oss selv, jeg på swahili, dem ofte på engelsk, en hyggelig gest begge parter satte pris på. 

 Underveis i flere av intervjuene ble vi forstyrret av barna til informantene, og jeg 

valgte da å ta pause og snakke litt med dem, noe informantene ga uttrykk for at de satte pris 

på. Under det ene intervjuet hadde informanten flere småbarn i boligen sin, så for å unngå at 

hun skulle bli forstyrret i sin fortelling, tok jeg meg av en av babyene som våknet midt under 

intervjuet. Jeg tror disse små tingene, og at jeg hadde mulighet til å høre dem fortelle om livet 

sitt, med god kjennskap og forståelse for det de snakket om, ga meg troverdighet i deres øyne. 

Jeg opplevde ofte at informanter tok utgangspunkt i at det de snakket om var noe jeg hadde 

kjennskap til, de refererte til stedsnavn i nærheten, til produkter og aktiviteter som ville vært 

ukjent for en «utenforstående» og dette forsøkte jeg til gjengjeld å respondere på så godt det 

lot seg gjøre.  

 Kvinnene var generelt pratsomme og i godt humør, få var sjenerte, og jeg følte det ofte 

mer som et hyggelig besøk, enn et intervju. Tidvis kunne jeg oppleve at kvinnenes 

takknemlighet for at jeg var på besøk ble litt for mye, at den var et uttrykk for en skjevhet i 

relasjonen mellom oss som jeg selv ikke var komfortabel med. Selv uttrykte jeg 
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takknemlighet ved å kjøpe litt kaker og mat fra noen av dem, men først etter intervjuene var 

ferdige og ikke på oppfordring fra dem eller representanten fra lokalkomiteen. Jeg følte 

dermed jeg ikke tråkket over noen etiske retningslinjer overfor informantene fordi intervjuene 

var avsluttet og fordi det var jeg selv som initierte kjøpene.  

 Forventningene om å støte på etiske problemstillinger var i mitt tilfelle mye større, enn 

de faktiske utfordringene jeg skulle møte på. God kjennskap og erfaring med den 

gjennomgående korrupte måten å håndtere det meste på i Kenya, gjorde at jeg fryktet å bli satt 

i situasjoner under feltarbeidet hvor jeg måtte mer eller mindre betale for tilgang på 

informasjon. Tidligere erfaringer fra Kenya med både myndigheter og privatpersoner har lært 

meg at det er vanskelig å spille naiv når det kommer til korrupsjon, fordi man kan oppleve at 

personen man samhandler med spør rett ut om å få penger eller hvor mye jeg ønsker å betale 

for å unngå problemer eller verdsette deres tjenester. Heldigvis slapp jeg unna slike 

situasjoner, og opplevde kun en hendelse hvor det ble forventet at jeg skulle betale for andres 

bussbilletter. Hvorvidt slike situasjoner hvor jeg omtrent blir fortalt at jeg skal betale 

konduktøren for 3 billetter utover min egen, er en form for korrupsjon kan diskuteres, da noen 

vil si dette er en kulturell ting og at det er vanlig å spandere på de som hjelper en.  

 På samme måten ble jeg også oppfordret til å betale litt til de to medlemmene i 

lokalkomiteen for deres bistand til meg, da de hadde brukt tid på å organisere besøkene mine. 

Normalt sett er arbeidet de gjør med programmet ulønnet. Siden jeg følte jeg påla dem 

merarbeid og også opplevde at denne kompensasjonen ble mer informert om enn foreslått at 

jeg skulle betale ifølge CDO, valgte jeg å gi dem 1000 KES (70 NOK) hver fordi jeg var 

fullstendig avhengig av hjelpen de ga meg. Jeg vurderte det dit hen at betalingen ikke ville 

påvirke informasjonen jeg fikk fra intervjuene med mottakerne, så det var akseptabelt. 

Likevel førte dette til at jeg i realiteten indirekte betalte to stykker som også var informanter, 

men ikke for intervjuene de ga meg, men heller for bistanden de ytte for å ta meg rundt til de 

andre informantene.  

 Etter intervjuet med Harold avtalte vi når det passet for ham å ta meg til Korogocho 

for å treffe noen fra lokalkomiteen og at det i den forbindelse skulle forberedes for min 

sikkerhet når jeg skulle gå rundt i slummen. Også her ble jeg informert om hva jeg måtte 

regne med å betale for vaktene, og opplevde ikke dette som noe som kunne diskuteres. Uken 

etter leide jeg bil og sjåfør for å ta meg til kontoret i Kasarani hvor vi deretter reiste med 

matatu (minibuss) inn i slumområdet. Personlig mente jeg sikkerhetsopplegget var 

unødvendig og at jeg var trygg på dagtid, siden jeg uansett skulle gå sammen med to fra 
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lokalkomiteen. To væpnede vakter fra provinskontoret i Korogocho forhandlet pris med 

lokalkomitelederen og prisen ble ikke overraskende det dobbelte av hva jeg hadde blitt fortalt 

i forkant. Vaktene godtok til slutt betalingen og vi kunne endelig gå til mottakerne for å 

gjennomføre intervju, tre timer forsinket. (Vaktene skulle senere vise seg å bruke hele dagen 

på å teste hvordan innbyggerne i Korogocho tedde seg rundt meg som hvit besøkende og 

vurderer risikoen. De gikk derfor svært langt bak oss for ikke å bli assosiert med meg – litt 

motsatt av effekten man hadde til intensjon.) 

5.1.5 Kvalitetssikring av intervju 

Ettersom de fleste intervjuene ble gjennomført på en blanding av engelsk, swahili og også 

tidvis noe kikuyu og med en middelaldrende dame med lite erfaring med, om i det hele tatt 

noe, tolking, var jeg usikker på om meningsinnholdet i både mine spørsmål men også svarene 

som ble formidlet til meg var fullstendige og ivaretatt. Intervjuguiden min ble også noe endret 

fra intervju til intervju etter hvert som jeg så behov for dette. Intervjuene ble heller ikke lagt 

opp veldig strukturert ut fra intervjuguiden, så for å forsikre meg om at alle spørsmål ble stilt 

på riktig på måte fra intervju til intervju var dette nødvendig. Jeg hyrte derfor inn en god venn 

av meg til å gjennomgå alle intervjuopptak for å kvalitetssikre dette for meg med utfyllende 

notater, og for å oppdage og oppklare eventuelle misforståelser. Jeg forklarte han i detalj om 

hvilke opplysninger som var særlig relevante for mitt prosjekt for å sikre meg at ingenting av 

dette hadde gått tapt. Etter gjennomgangen var han overrasket over hvor godt «tolken» min 

hadde gjort jobben og at hun i liten grad hadde utelatt noe. 

5.1.6 Motarbeidelse i felten 

For andre halvdel av oppgavens databehov på mikrokreditt, hadde jeg tidlig tatt kontakt med 

FAULU, Kenyas største mikrofinansaktør på det private markedet, som jeg tidligere hadde et 

samarbeid med under et entreprenørskapsprosjekt jeg jobbet med i 2008 på Universitetet i 

Nairobi. Etter å ikke har fått svar på henvendelser fra verken gamle kontakter og formelle e-

posthenvendelser i forkant av utreise til Nairobi, møtte jeg opp på hovedkontoret den første 

uken av feltarbeidet og ble henvist til å kontakte en person som kunne gi meg tillatelse, som 

selvsagt satt i møter i flere dager, utilgjengelig. Jeg sendte en formell henvendelse på e-post, 

og leverte etter hvert denne fysisk på kontoret ettersom jeg ikke fikk respons på e-post. 

Halvannen uke gikk før jeg endelig fikk beskjed hos resepsjonisten om at han plutselig var ute 

i permisjon. Når jeg endelig kom gjennom til hans stedfortreder etter enda en uke, fikk jeg 

beskjed om å sende henvendelsen på nytt. Dagen etterpå fikk jeg en svært kort og formell e-
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post om at dette ikke lot seg gjøre pga aktiviteter i organisasjonen på nåværende tidspunkt. 

Jeg skrev en e-post tilbake umiddelbart for å forklare at jeg kjente organisasjonen fra før og 

kun trengte å bli satt i kontakt med en felt offiser hos dem, men fikk aldri svar.  

Jeg tok derfor kontakt med en stort antall andre mikrofinansorganisasjon, og fikk på 

ny beskjed om å sende brev, formelle henvendelser, bekreftelse på at jeg var student, at svar 

ville komme over helgen, neste uke og så snart sjefene eller andre var til stede igjen. At 

«sjefen dessverre ikke var tilstede for øyeblikket» og «vi tillater for tiden ingen ekstern 

forskning» ble en gjenganger, og ved et par anledninger ble jeg avvist allerede ved 

resepsjonen med et umiddelbart nei. En venn av meg forsøkte også å kontakte to venner som 

selv jobber innen mikrofinans i håp om at disse kunne formidle direktekontakt mellom meg 

og informanter, men selv dette gikk ikke, de sendte aldri den informasjonen de lovet. 

Ettersom såpass mye tid gikk med til å oppsøke og vente på tilbakemelding fra alle disse 

organisasjonene, så jeg meg nødt til å fokusere på pengestøttemottakerne og andre 

informanter knyttet til CT-OVC. Likevel er det slik at mikrokreditt i Afrika og ellers i verden 

er vel dokumentert og dermed så jeg meg nødt til å bruke sekundære kilder som 

sammenligningsgrunnlag. 

5.2 Sekundærlitteratur og kildekritikk 

 Selv om mitt feltarbeid i Nairobi hovedsaklig besto av kvalitative intervju og noe 

observasjon, ble jeg etter hvert nødt til å benytte meg av mer sekundær litteratur enn 

opprinnelig planlagt for å skaffe data for sammenligningen med mikrokreditt, da jeg i løpet av 

feltarbeidet ikke klarte å få tilgang på informanter fra denne gruppen på grunn av praktiske 

problemer og tidvis også motarbeidelse fra flere mikrofinansorganisasjoner. Mitt behov for 

data for mikrokreditt var likevel relativet begrenset til å vurdere hvilke fordeler og ulemper 

slike smålån har for kundene, og dette kunne jeg finne fram til i akademisk litteratur. Jeg vil 

av den grunn trekke en del på empiri fra bøker som Just give money to the poor (Hanlon m.fl. 

2010) og Why microfinance doesn´t work av Bateman (2010), for å kunne sammenligne med 

noen erfaringer fra mikrokreditt i samme analysen. I tillegg vil jeg bruke eksterne og interne 

evalueringsrapporter av CT-OVC programmet utført av Oxford Policy Management og 

UNICEF.   

 Kildene jeg har brukt i oppgaven er blant annet avisartikler på nett, NRK Brennpunkt 

dokumentaren «Fanget i mikrogjeld», publiserte akademiske artikler og utgivelser som har 

gjort studier på både mikrokreditt og pengeoverføringer, i tillegg til mer teoretisk litteratur 
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som er benyttet i kapittel 4 om begrepene aktør/struktur, entreprenørskap og empowerment.  

 Utviklingspolitikk er et politisk betent tema og det vil derfor være svært vanskelig å 

unngå politiske agendaer i mye av litteraturen brukt i oppgaven min, fordi flere av forfatterne 

er aktører i utviklingsorgan som Verdensbanken og UNICEF, eller utgitt av disse. At det 

finnes en agenda i disse utgivelsene er lite tvil, og tidvis er også formuleringene ganske 

spisse. Dette kan vi se i titlene på Dead Aid (Moyo 2009), Why microfinance doesn´t work 

(Bateman 2009) og Just give money to the poor (2010). Jeg mener likevel at jeg har en god 

bredde i mine kilder fordi de kontrasterer til hverandre på mange punkt, hva gjelder politisk 

ståsted, kritikker og forslag til alternative løsninger. Mange har også arbeidet med tematikken 

i flere tiår og kan således tilskrives en viss autoritet innen fagfeltet. Jeg har derfor vurdert 

kildene som troverdige og seriøse, selv om noen av forfatterne har tendert til å være svært 

subjektive og tidvis forenklende i sine kritikker og forslag til løsninger, eksempelvis Moyo 

(2009).  
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6 Analyse 

I dette kapittelet vil jeg bruke det konseptuelle rammeverket presentert i teorikapittelet på 

egen data fra empirien i Korogocho, Nairobi, for å besvare problemstillingen min. Jeg vil først 

diskutere hvilke effekter programmet har for mottakerne og lokalsamfunnet opp mot 

målsetningene, basert på evalueringer gjort av Oxord Policy Management (2009, 2011), og 

deretter gå videre til hoveddelen hvor jeg vil drøfte eventuelle effekter og ringvirkninger 

programmet kan ha utover de definerte mål. 

 Jeg vil først fokusere på om en empowermentprosess finner sted hos mottakerne, 

basert på informantenes subjektive opplevelse av effekten av programmet, og forklare denne 

prosessen ved hjelp av Narayans modell for empowerment. Jeg vil her støtte oppunder 

argumentene mine ved å vise til evalueringsrapporten av programmet fra 2010. 

 Jeg vil deretter presentere en modell for å forklare hvordan empowerment som resultat 

av pengestøtteprogram som CT-OVC kan bidra til en positiv utvikling av entreprenørskap 

gjennom å tilrettelegge for økonomiske aktiviteter. Med dette legger jeg til grunn en hypotese 

om at mottakerne utnytter empowermentprossesen gjennom handling og økonomisk aktivitet, 

og undersøker på hvilken måte empowerment kan komme til uttrykk gjennom entreprenørskap 

og endringer i økonomisk aktivitet. 

6.1 Generelle effekter av programmet CT-OVC 

I en evaluering som ble gjort av Oxford Policy Management for programmet fra 2007 til 

2009, har man valgt å måle de forventede effekter på menneskelig kapital hos 

mottakerhusholdene ut fra de mål for programmet beskrevet i kapittel 3, i en kvantitativ 

undersøkelse av flere distrikt, samt gjennomføre intervju med mottakere både i forkant og 

etterkant av implementering av programmet. Mer spesifikt ble det målt hvilke endringer 

mottakerne har gjort i sitt forbruk i husholdet og tilhørende utgifter, og hvilken effekt dette 

har hatt på blant annet skoleinnrullering, helse og matkonsum, som alle er faktorer som inngår 

i menneskelig kapital.  

 Under er en kort gjennomgang av de effekter evalueringsrapporten kunne konkludere 

med, som jeg vil ta med videre i analysen som sammen med egne data utgjør 

analysegrunnlaget.  Evalueringsrapporten og programmet operer med et tall på 13 % i 

fattigdomsreduksjon, altså redusert fattigdomsnivå hos det enkelte hushold basert utelukkende 

på økt inntekt som følge av pengestøtten. Her må presiseres at det er registrert stor grad av 

heterogenitet i resultatene hos husholdene, ettersom programmet opererer med en flat 
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utbetaling uavhengig av antall i husholdet. 

 Skole: Programmet har hatt en positiv effekt for barn over 13 år, mens barneskolenivå 

ikke synes å ha opplevd økt innrullering, som hadde et utgangspunkt på 88 % innrullerte. 

Barn over 13 som tidligere ikke hadde gått på skole, eller som hadde sluttet, fikk ved hjelp av 

programmet mulighet til å komme tilbake til skolen. Grunnen til at dette var mer tydelig på 

ungdomsskolenivå er at disse skolene har høye skolegebyr. En betydelig økning av penger 

brukt til skoleformål per barn er registrert, og dekker alt fra bøker, skrivesaker, uniformer, 

lunsj og transport.  

I tillegg har man registrert en svært positiv effekt av programmet, hvor barn deltar mindre i 

både betalt og ubetalt arbeid. 

 Helse: Ingen særlig økning i helseutgifter som følge av pengestøtten er registrert under 

evalueringen. Under eget feltarbeid, ble økt forbruk til helseformål eller erfarte helsegevinster 

ikke nevnt under noen intervju foruten av informant Joe, som nevnte dette som et definert mål 

for programmet. Dette samsvarer også med funnene i evalueringsrapporten (2010) hvor man 

opplever mottakerne har mindre kjennskap til dette målet enn f.eks. skoleinnrullering, og 

hvilke betingelser de er ment å skulle fylle. OPMs evalueringsrapport konkluderer med at det 

derfor mangler styring av oppfølgingen av helsebetingelsene. 

 Konsum og variasjon i kosthold: Evalueringsrapporten konkluderer med et økt 

konsum i alle hushold, mer konsentrert i mindre hushold pga færre avhengige. Noen 

matvaregrupper har økt særlig i konsum, slik som melke- og kjøttprodukter. Økningen i 

kostholdsvariasjonen er satt til 15%. I tillegg har husholdene investert i en del 

husholdsartikler. Med disse endringene vil man på sikt kunne se helsegevinster som følge av 

mer riktig ernæring over tid.  

 Sivil registrering: Programmet har ført til en betydelig økning i denne typen 

registrering på over 12 %. Blant de 20 % fattigste i landet registreres kun 48 % av fødslene
20

. 

Hvorvidt dette er særlig viktig for mottakerne selv å oppnå, er noe mer usikkert da de ikke 

nødvendigvis har kjennskap til hvilke rettigheter og muligheter denne registreringen 

medfører. Ved å ha fødselsattest og nasjonalt ID-kort vil man bl.a. få tilgang på billigere 

helsetjenester, nasjonalt helseforsikringsfond, sosialtjenester, rett til å gi besvarelse på 

nasjonale eksaminasjoner på skolen, tillatelse til å entre myndighetsbygninger (pga sikkerhet 

som krever identifikasjon), muligheten til å eie eiendom, åpne bankkonti og Mpesa-konto 

                                                 

20 http://www.unicef.org/infobycountry/kenya_statistics.html  

http://www.unicef.org/infobycountry/kenya_statistics.html
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(som er et svært populært mobilt betalingssystem). 

 Tilgang på andre tjenester: Tilleggstjenester som skal støtte omsorgsgiverne og 

medlemmene av husholdet tilbys ikke systematisk av programmet og avhenger av hvor 

mottakeren bor. De ulike distriktene og divisjonene samarbeider i ulik grad med andre etater, 

eksterne aktører og organisasjoner, men hvorvidt mottakerne settes i kontakt med disse 

aktørene er tilfeldig og sjelden. Dette avhenger i stor grad av hvordan lokalkomiteen og CDO 

legger opp sitt informasjonsarbeid overfor mottakerne, eksempelvis ved å holde 

informasjonsmøter og kurs, eller ved å henvise dem videre for hjelp og støtte. 

6.2 Empowermentprosessen i CT-OVC 

Både pengestøtteprogram og mikrokreditt har ofte empowerment som definert mål. Dette 

fordi begge variantene av tiltak mot fattigdom er ment å skulle øke selvfølelse gjennom å gi 

hjelp til selvhjelp. Jeg kommer likevel ikke til å gjøre en komparativ analyse av hvilket av 

disse tiltakene som fungerer best for å skape empowerment og entreprenørskap, men jeg 

kommer, i tillegg til egne data, å trekke inn noen perspektiver på mikrokreditt på dette temaet. 

For å vurdere hvorvidt empowermentprosessen finner sted som følge av CT-OVC, ønsker jeg 

å trekke frem Narayans konseptuelle rammeverk og gå gjennom strukturer for muligheter og 

aktørskap hos de fattige i dette spesifikke caset.  

Institusjonelt klima og sosiale og politiske strukturer 

Pengestøtteprogrammet CT-OVC i Kenya må sies å være et ganske gjennomgripende 

program, både pga dets størrelse (antall hushold som dekkes av programmet er som nevnt 

stort), men også pga dets forankring hos myndighetene. Programmet ble initiert fra 

myndighetens side for å imøtekomme de utfordringer som fulgte med HIV/AIDS og en 

økning i antall foreldreløse, som man ønsker skal forbli hos sine utvidede familier fremfor å 

havne på gata, slik mange fattige barn i Kenya gjør. På den måten valgte kenyanske 

myndigheter å inkludere sosiale grupper som tidligere hadde vært overlatt til seg selv, ved å 

innføre et program som gir en forutsigbar inntekt til omsorgsgiver og dermed en 

grunnleggende beskyttelse for de mest utsatte i husholdet, nemlig barna.  

 Videre valgte programmet å sette sivil registrering som et av målene, fordi man ved 

hjelp av dette kan yte bedre service og tilby flere tjenester til de som trenger det. Man 

opprettet også en potensiell kanal for kommunikasjon og informasjon via programmet, 

gjennom å opprette lokalkomiteer som fungerer som bindeledd mellom mottakerne og 

myndighetsapparatet. Evalueringsrapporten rapporterte likevel om liten grad av forbedret 
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kommunikasjon mellom mottakere og myndigheter, og plasserte heller kommunikasjon som 

et av de svake operasjonelle punktene for forbedring av programmet.  

 I den grad kommunikasjon kan sies å ha blitt forbedret mellom mottakere og 

myndigheter, vil vi trolig lettere kunne finne dette i en formalisering i kommunikasjonen 

mellom lokalkomiteens medlemmer og husholdene. Lokalkomiteen valgte ut potensielle 

mottakerne i piloten og har vært pådriver for at de husholdene de mente var aktuelle, skulle 

bli tatt opp i programmet. Gjennom dette arbeidet har en gjensidig tillit kommet på plass, og 

har for mange bekreftet posisjonen, statusen og betydningen lokalkomiteens medlemmer har 

for sitt nærmiljø. Medlemmer av lokalkomiteen er ofte i utgangspunktet allerede 

lokalsamfunnsledere, eldre og får gjennom rollen i komiteen en formalisering og bekreftelse 

fra både medlemmer i lokalsamfunnet og også fra myndighetspersoner. Denne 

kommunikasjonsforbedringen gjelder også for andre representanter på grasrotnivå fra skole 

og helsesystemet. Barna og omsorgspersonene opplever økt tillit og forbedret relasjon til 

lærere fordi de nå kan oppfylle krav som blir stilt fra skolens side og utstyr og uniform. 

Rettigheter og regler 

Pengestøtte er likevel ikke noe man kan definere som en rettighet i Kenya, da svært mange 

hushold i lik eller verre situasjon som mange av nåværende mottakere, ikke er inkludert i 

programmet. Dette har flere forklaringsfaktorer, bl.a. manglende ressurser i å sørge for 

kontinuerlig rekruttering da endringer i hushold kan skje plutselig som følge av 

sykdom/dødsfall, vanskelig tilgjengelighet for feltarbeiderne med mer. Selv om de to 

informantene i kategori 1 (se vedlegg 1) mener dette programmet oppfyller en rekke 

menneskerettigheter, noe de i og for seg har rett i, gjennom å sikre flere hushold en adekvat 

levestandard, utdanning og helsetilbud, er ikke tilbudet universelt og dermed vanskelig å se på 

som en innført rettighet enhver kenyansk borger kan kreve så fremt de oppfyller de kriterier 

stilt. Kenyanere kan ikke selv ta kontakt med programmet, og det finnes ingen formelle 

kanaler for denne typen søknad til programmet på egen hånd. Dette var også noe en av 

mottakerne påpekte under intervjuet. 

 De fattige inkluderes i et sikkerhetsnett, og inn i en relasjon til lokale myndigheter 

som forplikter seg til å forutsigbarhet i utbetalinger. For mange av mottakerne er også 

forpliktelsen gjensidig i det at pengene må brukes fornuftig og misbruk har konsekvenser. I de 

fleste distriktene er også programmet betinget hvor mottakerne nødvendigvis må møte en del 

krav for å få ut pengene. Med programmet har myndighetene forbedret ressurssituasjonen til 

mottakerne og bidratt til å endre forbruk, konsum og aktiviteter på ulike områder.  
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 Elementene nevnt over, ser jeg på som hovedsaklig positive endringer i det 

institusjonelle klimaet. Det endringer ikke er registrert er det heller ikke registrert en 

forverring på noen måte. Dette påvirker sosiale og politiske strukturer igjen, og programmet i 

seg selv må sees som en endring av politiske strukturer i det at myndighetene har inkludert en 

meget stor gruppe mennesker som tidligere var overlatt til seg selv og sitt lokalmiljø, med de 

organisasjoner og støttegrupper som eventuelt kunne være tilstede.  

 Gjennom programmets delmål om sivil registrering er myndighetene med på å 

tilrettelegge for tilgang på en rekke andre tjenester og på den måten åpner for flere 

muligheter. Det må likevel her presiseres at programmet har en stor jobb å gjøre i 

informasjonsarbeidet ovenfor mottakerne. På spørsmål om hvilke tilbud som fantes som 

skulle fungere som slike ytterligere tjenester nevnt i målsetningene, svarte CDO: 

«Vi henviser dem til andre. Lokale organisasjoner som kan hjelpe dem.» 

Gjennom å bli tatt opp i programmet ble man en del av en større enhet, som gir en 

fellesskapsfølelse. Selv om programmet ikke organiserer mottakerne i særlig grad, er det 

likevel en felles plattform og et samlingspunkt når møter og kurs avholdes. Mottakerne jeg 

snakket med følte selv de ble inkludert i et solidaritetsopplegg og Joe forteller at det finnes 

flere kvinner som har gått sammen i mikrogrupper som følge av deltagelsen i programmet, på 

eget initiativ. På den måten har programmet bidratt til en form for organisering for fattige i 

mindre interessegrupper. 

Individuelle og kollektive verdier og egenskaper 

Målsetningen for programmet er å øke menneskelig kapital hos barna og deres omsorgsgivere, 

og vil dermed kunne plasseres i Narayans modell i rubrikk C. For at dette skal kunne 

oppfylles, må altså positive endringer i de politiske og sosiale strukturer samt det 

institusjonelle klima skje. Gjennom innføringen av pengestøtteprogrammet med de 

bakenforliggende endringene i både diskurs og tenking rundt fattigdomsbekjempelse og 

håndtering av marginaliserte, sårbare grupper, vil jeg hevde man har fått på plass en del 

forutsetninger for at den menneskelige kapitalen så vel som de materielle verdiene skal øke.  

 Hvis vi tar for oss de ulike faktorene nevnt i teorikapittelet i rubrikk C, som går inn 

under konseptet individuelle evner og verdier, vil vi se at CT-OVC programmet har medført 

endringer for flere av disse. 

 Utdanning som et av de definerte målene for programmet, og som nevnt over har 

programmet hatt en positiv effekt, særlig for de litt eldre barna som tidligere ble tatt ut av 
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skolen pga manglende skolepenger og utstyr. Kontinuiteten i utdanningen til barna forsterkes 

og det er ubestridt at med mer og lengre utdanning, desto større sjanse for å lykkes. Selv om 

programmet ikke tilbyr konkrete kurs for yrkesopplæring og håndverk for mottakerne, gir 

likevel den økte økonomiske friheten incentiver til å forsøke å utnytte den kompetanse man 

allerede besitter, men som man tidligere ikke har hatt anledning til å benytte, i mangel på 

investeringer, råvarer, verktøy, materialer etc. 

 For medlemmene i lokalkomiteene rundt omkring har programmet medfører deltakelse 

til kurs og opplæring, rådgivning og hjelp og styrker uten tvil både deres rolle, formelle og 

uformelle kompetanse, ifølge lokalkomitelederen Ted. Videre vil element som forbedret helse 

være en positiv effekt som påvirker evne og vilje til å delta i sosiale, økonomiske og politiske 

arenaer i lokalmiljøet.  

«Barn under 5 år vaksineres i større grad når de er inkludert i 

pengestøtteprogrammet»      - Harold, CDO.  

 

Den generelle helseeffekten kan likevel ikke sies å være umiddelbar, men den vil heller ha en 

funksjon på lengre sikt når variert og forbedret kosthold og vaksiner gir resultater. Likevel vil 

noen elementer i programmet være positive og umiddelbare fordi som berøres av dem. 

Lokalkomiteens rolle er blant annet å følge opp den psykososiale støtte barna får, særlig for 

de barna som omplasseres til nye hushold når begge foreldrene dør. Hvis det oppdages 

manglende oppfølging, misbruk av barnet, bidrar lokalkomiteen og CDO med å henvise til 

organisasjoner som tilbyr juridisk støtte og psykososiale tilbud. I Korogocho er dessverre 

dette daglige hendelser og gjennom formaliseringen av lokalkomitemedlemmenes rolle, er 

dette arbeidet forbedret i følge både Harold, Cherryl og Ted. 

 Sosial tilhørighet, som nevnt over, i form av fellesskapsfølelsen deltagelse i 

programmet gir er stort sett bare positiv. I tillegg kommer nevnte mikrogrupper av 

omsorgspersoner som går sammen. Selv om det er nevnt sjalusi blant ikke-mottakere i 

lokalmiljøet i rapporten fra 2010, veier de positive fordelene og naboskapet med andre 

mottakere tyngre enn denne sjalusiproblematikken. På spørsmål til mottakerne om hvilke rom 

for forbedring de så med programmet, nevnte flere at de ønsket at en ny rekrutteringsrunde 

kunne komme og fange opp de nabofamiliene som hadde det vanskelig.  
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«Du vet, det er flere år siden vi ble tatt med. Men i mellomtiden har mange her 

fått det vanskeligere. Flere har dødd pga sykdommen (Aids) men familiene får 

ikke hjelp. Mange har det vanskeligere enn naboer som får hjelp av myndigheten 

(pengestøtte)»       - Jecinta, mottaker. 

 

Målet om økt empowerment er som nevnt i teorikapittelet ofte brukt i sammenheng med 

fattige kvinners situasjon. Majoriteten av omsorgspersonene som står registrert som mottakere 

er kvinner og dette er en bevisst strategi fra myndighetene for å øke deres handlingsrom og 

selvstendighet. Kvinner under 23 år som er ansvarlig omsorgsperson prioriteres i 

rekrutteringen. I følge evalueringsrapporten fra 2010 kan det synes som om det i dette tilfellet 

ikke har ført til endringer i maktrelasjonene innad i husholdet, da ingen respondenter har 

rapportert endring rundt dette. Likevel vil jeg hevde dette ikke er helt korrekt, da det å være 

registrert som den omsorgspersonen som mottar pengestøtte kan medføre en viss endring i 

maktbalansen i relasjoner i husholdet, særlig mellom kvinner og menn.  

 Evalueringsrapporten nevner et eksempel hvor en kvinne i et mottakerhushold 

opplevde at pengestøtten de fikk ble misbrukt av en eldre mann i husholdet, hvorpå hun 

rapporterte inn saken, og selv fikk stå med sitt navn på mottakerkortet i stedet, slik at hun best 

selv kunne sørge for at pengene gikk til de formål som ville være til nytte for barna. Hadde 

dette vært en situasjon hvor det var snakk om bruk av ordinær inntekt, ville det trolig være 

vanskeligere for kvinnen å gå til det skritt å protestere, det ville ikke vært noe sted å 

rapportere saken til og hun ville hatt færre argumenter overfor mannen, da hun ikke kunne 

henvist til krav fra myndighetene. Slik sett er det åpenbart at kvinnene har fått mer tyngde og 

støtte i sin argumentasjon i tilfeller hvor prioriteringer rundt pengebruk er en kilde til konflikt 

i husholdet. Dette ser jeg på som empowerment i praksis i det daglige liv.  

 Empowerment for kvinner spesifikt er ikke et definert mål i CT-OVC, derimot er 

empowerment av OVC gjennom styrket menneskelig kapital en definert målsetning, men det 

er likevel tydelig at opplevelsen av empowerment ikke bare er tilstede for barna, men i aller 

høyeste grad også hos kvinnene. Økt inntekt gir økt status for de kvinnelige 

omsorgspersonene fordi pengene gir dem større frihet. 

 Narayans modell for empowerment passer godt for å analysere pengestøtteprogrammet 

i Kenya. Flere element innen strukturene som er beskrevet, er endret til fordel for aktørskapet 

hos fattige. Pengestøtten medfører at denne empowermentprosessen som kan defineres som 

utfallet av interaksjonen mellom disse strukturene og aktørskapet, finner sted. Aktørskapet 

hos den enkelte mottaker og husholdene tilrettelegges for gjennom endringene nevnt over, og 
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skaper en opplevelse av empowerment. Som følge av denne opplevelsen av empowerment 

både internt hos individene, men også relasjonelt, mellom mennesker, føler informantene seg 

styrket og i stand til å agere. De handlingene empowerment tilrettelegger for vil ikke bare 

være ting de blir oppfordret til gjennom programmet, som å sende barna på skolen og sørge 

for bedre kosthold, men også egeninitierte handlinger. Entreprenørskap i form av endringer i 

økonomiske aktiviteter vil være blant disse. 

 Det som skiller pengestøtte fra mikrokreditt, utover den selvfølgen om at dette ikke er 

lån som skal betales tilbake, er målsetningene. Mikrokredittens hovedmål vil i de aller fleste 

tilfeller være investeringer i økonomisk aktivitet for å øke produktivitet, sysselsetting og 

inntektsnivå for slik å redusere fattigdom. Empowerment er ofte et definert mål også i 

mikrokreditt, særlig for kvinner, men forklares da mer som en konsekvens av den økonomiske 

frigjøringen. Det finnes mikrokreditt som også spesialiserer seg mot private forbrukslån, som 

f.eks. husbygging, men disse er i mindretall. Som jeg beskrev i teorikapittelet er grunntanken i 

mikrokreditt å fremme økonomisk vekst, og bærer derfor ikke nødvendigvis med seg faktorer 

som tilgang til elementære tjenester. Økt inntekt er ikke nødvendigvis til hjelp hvis husholdet 

har kroniske syke men ikke tilgang på helsetjenester og medisiner. Pengestøttens funksjon 

derimot er tiltenkt å sikre disse tjenestene gjennom å tilby en sosial sikkerhet. Slik sett er 

kanskje pengestøttens funksjon viktigere fordi den forsøker å sikre noen grunnleggende 

rettigheter som gir en adekvat levestandard, uavhengig av arbeidssituasjon og inntekt.  

 Kanskje er nettopp pengestøtteprogrammene mer nødvendig for de fattigste enn 

mikrokreditten, nettopp fordi den gis uavhengig av hvilke muligheter man har til å arbeide. 

Mange pengestøtteprogram har målgrupper hvor nettopp muligheten for å arbeide er liten, og 

menneskene dermed er særlig sårbare for følgene fattigdom bærer med seg. Dette kan man se 

gjennom pensjonsprogrammet i Lesotho, program som tilbyr arbeid som kondisjonalitet i 

Etiopia eller program som har funksjonshemmede eller skolebarn/ungdom, målgrupper som i 

stor grad faller utenfor arbeidslivet av ulike årsaker (Hanlon m.fl. 2010). Også i Kenya finnes 

det et pensjonsprogram, og dette ble tatt hensyn til i utvelgelsesprosessen for å unngå 

overlapping. 

 Økt empowerment gjennom tilgang på mikrokreditt har ofte blitt forklart med at ved å 

tilby et lån, og ikke en donasjon, så vil man opprettholde lånekundens stolthet, man fremstår 

som kreditor og kunde, ikke patron og klient. Det argumenteres av mikrokredittforkjemperne 

at ved å låne penger, istedenfor å dele ut mat og myggnettinger, kan den enkelte selv gjøre de 

valg og handle på den beste og mest rasjonelle måte ut fra den enkeltes utgangssituasjon. Ved 

å få love til å bestemme over eget liv styrker man både selvoppfatning og selvtillit. Fordelen 
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med pengestøtten, kanskje særlig for programmer med ubetingede utbetalinger er at de samme 

forutsetningene for å skape empowerment er tilstede, men man unngår alle de problemer 

tilbakebetalingen medfører. Ved å fjerne fokuset fra akutt overlevelse, ved å tilby en 

grunnleggende inntekt, og samtidig slippe bekymringer for å skaffe nok penger til å betale 

tilbake på neste avdrag, får man mer tid og ressurser til å vurdere og gjøre grep for å bedre sin 

livssituasjon.  

 Både pengestøtte og mikrokreditt har potensial til å tilrettelegge for aktørskap hos 

fattige, dersom det gjøres ved å øke deres valgfrihet og ikke ved å innskrenke den, slik man 

har mange eksempler fra på mikrokreditorer som sender mennesker i gjeldsfeller (Bateman 

2010). Studier viser at ubetingede pengeoverføringer har like gode resultater som de 

betingede, altså vet vi at fattige bruker pengene på en rasjonell og god måte for seg og sine 

(Hanlon m.fl. 2010).  

6.3 Entreprenørskap og økonomiske effekter av programmet. 

Både evalueringsrapporten fra 2010 og egne informanter kan fortelle om en rekke positive 

resultater for menneskelig kapital hos husholdene som mottar pengestøtte. Mitt spørsmål i 

denne oppgaven derfor å få svar på spørsmål om effekter som går utover de definerte 

målsetningene. Tilrettelegger programmet for positive endringer i mottakernes økonomiske 

aktiviteter, som fører enten til økt produktivitet eller positive resultater på andre områder for 

mottakerne? At slike endringer i inntektsgrunnlaget ikke er en definert målsetning gjør 

problemstillingen desto mer interessant fordi den kan vise til mulige positive ringvirkninger 

som verken var intendert eller forutsett. Dette igjen kan vise et potensial i programmet som er 

mulig å utnytte ytterligere. 

 I utgangspunktet er det viktig å få frem at de færreste hushold holder ordinær inntekt 

adskilt fra pengestøtten de mottar, men heller samler alle ressurser sammen. Slik sett er det 

vanskelig å skulle skille nøyaktig hva pengestøtten brukes på i forhold til den ordinære 

inntekten, og dermed må de prioriteringer av hvordan husholdets inntekt fordeles til forbruk 

og investeringer, forstås som bruken av den totalt samlede inntekten. For å si noe om verdien 

av pengeoverføringen som er på 3000 KES annenhver måned, kan man si den er relativt stor 

ut fra konsumnivået i husholdet. I følge evalueringsrapporten er det gjennomsnittlig 4,4 

voksne per mottakerhushold hvor overføringen da utgjør ca 340 KES i måneden, en sum som 

tilsvarer ca 22 % av konsumnivået. Ettersom summen utbetales flatt uavhengig av antall 

medlemmer i husholdet, vil altså disse tallene varierer sterkt. I tillegg bør det her påpekes at 

utbetalingene ikke har blitt justert ut fra konsumprisindeks og generell inflasjon siden piloten 
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ble iverksatt. Siden 2004 har inflasjonen i Kenya vært betydelig og nasjonale matvareprisene 

for basisvarer som sukker og mais og bensin har økt betraktelig, som har resultert i en reell 

reduksjon av pengeoverføringene. Informantene kommenterte at økte matvarepriser var et 

problem og at mye av pengene går til mat. I følge Joe går ca 60 % av går pengestøtten til mat. 

Esther, en av mottakerne svarer på spørsmål om hun klarer å spare noe av pengene:  

 «Nei, vi lever fra hånd til munn fortsatt.» 

 

Joe svarer på spørsmål om mottakerne sparer noe av pengestøtten, at få gjør det og at de heller 

ikke ønsker at mottakerne skal spare pengene. De vil at pengene skal gå til konsum. Når jeg 

spør både han og Harold om størrelsen på utbetalingene, mener de begge at disse totalt sett er 

av «betydelig størrelse» for de to landsbydelene jeg besøkte. Joe forklarer: 

«Hvis vi utbetaler omtrent 700.000 KES i Korogocho på 2 måneder, og vi har 

sett at dette ikke fører til økt prisnivå, så er det klart at dette utgjør en forskjell 

for lokaløkonomien. Likevel ser vi nå på muligheten for å øke utbetalingene med 

1000 KES pga inflasjonen som har vært siden programstarten, og også om det er 

mulig å gi støtte per OVC i husholdet.» 

 

I denne sammenheng er det viktig å kommentere et argument/bekymring som har vært rettet 

mot å «bare gi penger til de fattige», nemlig risikoen for lokal inflasjon når større 

pengesummer overføres til et lokalsamfunn. Dette er ikke tilfellet for dette programmet, og 

evalueringsrapporten kunne kun finne bevis for at enkelte aktører som konduktørene på 

matatuene (små minibusser som fungerer som offentlig transport) tenderte til å skru opp 

billettprisen noe på utbetalingsdagene. Ettersom pengene er tilgjengelig for uthenting i en 

periode på hele to uker, synes dette å være et minimalt problem, da de fleste mottakere har 

mulighet til å utsette hentingen noen dager for å unngå slike oppjusteringer av billettpris. 

Potensialet for inflasjon har ikke slått ut, og dette har nok flere forklaringer.  

 Det er totalt sett kun en liten minoritet som mottar pengestøtte i lokalsamfunnene, slik 

at deres økte forbruk på priselastiske varer har liten effekt i den store sammenheng fordi 

majoriteten av markedet ikke mottar pengestøtte og dermed har uendret kjøpekraft. Videre går 

en betydelig del av pengene direkte til konsum og lite til investeringer som driver opp prisene 

på konsumvarer. I eksempelet over med 22 % økning hos hver gjennomsnittlig voksne i 

husholdet, vil disse pengene fordeles ut på et stort antall barn og totalen for den enkelte, etter 

at konsumutgiftene er dekket, vil være svært liten og forventningene om prisøkning i 

lokalsamfunnet er trolig ikke tilstede og lager således ingen psykologisk effekt som kan drive 
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opp prisene. 

Beskrivelsen av størrelsen på pengesummen på 3000 KES kontrasterer forøvrig mellom 

informantene blant omsorgspersonene, lokalkomitemedlemmene og Joe og Harold. Noen av 

tilbakemeldingene jeg fikk på hva de tenkte om størrelsen på pengeoverføringen sier blant 

annet: 

«Du vet søster, hvis noen har gitt deg noe, selv om det kan være lite, så må man 

være takknemlig. Slik jeg ser det, har de (CT-OVC) redusert min byrde, selv om 

det er lite. De har løst noen av problemene mine. Jeg ber til Gud om at han skal 

komme og hjelpe. Hvis Gud kommer hit, eller de hvite.... En økning i pengestøtte 

ville hjulpet veldig. Hvis jeg kan råde dem, så er det fint om de kan hjelpe meg 

med mer penger, sånn at de kan hjelpe meg i å forbedre mine forretninger, å øke 

inntektene. Uansett hva som måtte komme, vil være til hjelp. Jeg vil være 
takknemlig.»   

     - Esther, mottaker av pengestøtte. 

 «Pengeutbetalingen er fortsatt veldig lav, spesielt nå med tanke på livet til 

menneskene som bor her. Hvis du tenker på det så er 1500 KES i måneden lite 

når en kilo mel koster 130 KES, en tokilos pakke sukker i overkant av 200 KES, 

og det koster 60 KES for en liter parafin til å koke mat med. Vi håper 

pengeoverføringen kan økes. Det er lite. Vi trenger noe som kan tilrettelegge 
bedre for behovene.» 

       - Ted, leder av lokalkomiteen i Korogocho  

6.3.1 Kan pengestøtten til Korogocho være katalysator for 

entreprenørskap og vekst? 

Siakwah skrev i sin masteroppgave om mikrokreditt som strategi for fattigdomsreduksjon 

(2009). I den forbindelse lagde han en modell for sin hypotese, som jeg velger å basere min 

modell på. Med denne modellen søker jeg å forklare hvordan både mikrokreditt og 

pengestøtte kan føre til entreprenørskap. Ved å investere i og/eller etablere 

inntektsgenererende aktiviteter og ekspandere allerede eksisterende økonomiske aktiviteter vil 

man kunne øke produktivitet, inntekt og sysselsetting, og dermed skape positiv økonomisk 

vekst. Utfordringer og hindringer i denne sammenheng kan derimot føre til liten eller ingen 

forbedring, og i verste fall en forverring, av levestandarden for fattige mennesker.  
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Figur 2. Investeringsmodell for mikrokreditt og pengestøtte. Kilde: Siakwah 2009. 

 Jeg vil i denne delen av analysen se på hvorvidt og hvilke endringer i økonomisk 

aktivitet, mottakerne av pengestøtten i Korogocho gjør. Disse endringene vil jeg så diskutere 

opp mot antagelsen modellen over gir om at pengestøtte (og med referanser til mikrokreditt) 

leder til fattigdomsreduksjon gjennom økonomisk vekst. 

6.3.2 Hvordan påvirkes entreprenørskap av ulike inntektskilder? 

I følge evalueringsrapporten hevder standard økonomisk teori at inntektskilden er irrelevant 

for hvordan pengene brukes (Evalueringsrapport 2011). Det finnes empiri fra i-land som 

bekrefter dette, mens annen empiri viser det motsatte – at pengestøtte fra myndigheter brukes 
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ulikt fra annen ordinær inntekt (Kooreman 2000). I tilfellet for CT-OVC i Korogocho mener 

jeg inntektskildens slett ikke er irrelevant potensial for å endre økonomiske aktiviteter. 

Sårbarhet og risikoaversjon er to element som opprettholder fattigdom. Ved å binde seg til 

kreditorers betingelser, havner man fort i en situasjon hvor risikoaversjonen faktisk øker, fordi 

man må prioritere å få tak i nok penger til avdrag og dermed ikke nødvendigvis tør investere 

og bruke pengene på samme måte som man ville gjort hvis de ble gitt. Langt fra alle 

investeringer gir avkastning etter kort tid, for bønder kan det ta måneder før resultatene viser 

seg, for andre vil det ta tid å bygge opp en forretningsidè, å finne sin plass i et 

konkurransepreget marked, og når mange mikrokredittaktører opererer med 

tilbakebetalingsfrister allerede bare få uker etter utbetalingen av lånet sider det seg selv at 

langsiktige investeringer ofte må vike for de kortsiktige.  

 Altså er det åpenbart at inntektskilden er relevant for hvordan inntekten brukes. Hvis 

inntektskilden er forutsigbar, og i seg selv er grunnlag for empowerment slik pengestøtten 

fremstår, vil man lettere kunne kalkulere risikoen fordi sårbarheten er redusert. Mikrokreditt i 

sin form er risikabel fordi man kan komme i en situasjon hvor man ikke klarer å betjene lånet. 

Det finnes ingen garanti for inntekt uansett yrke og alle kan rammes av ulykker eller 

nedgangstider i markedet. Så selv om potensial for empowerment er tilstede med mikrokreditt, 

er dette trolig kun realisert der hvor investeringene er lønnsomme. Først da får man bekreftet 

at de valg og prioriteringer man har gjort var vellykkede og kan oppleve tilfredshet. Hvis 

investeringen av lånet ikke er vellykket, kan man oppleve det motsatte, at selvtillit og 

selvfølelsen tar skade og følelsen av empowerment reduseres.  

6.4 «My business» 

Til tross for at evalueringene fra 2010 og 2011 viser til få rapporteringer om investeringer av 

pengestøtten, valgte jeg likevel å fokusere på dette som hovedtema i denne oppgaven og 

dermed også under intervjuene. Evalueringen forklarer ikke hva, eller hvor store 

pengesummer, som legges i begrepet «investering», noe som gjør det vanskelig å vurdere 

hvorvidt denne mangelfulle rapporteringen er korrekt. Selv om det er åpenbart at disse 

pengesummene ikke gir mulighet til veldig store investeringer pga utbetalingens størrelse, 

synes jeg det er nødvendig å påpeke at en investering kan være både fruktbar og nødvendig, 

selv om pengesummens størrelse er liten. Majoriteten av pengene går som kjent til konsum av 

mat og utstyr, med fokus på barnas behov, uavhengig av om mottakeren er underlagt formelle 

betingelser eller ikke. Likevel var det svært interessant å oppdage at samtlige av de jeg 

snakket med rapporterte om endringer i sine økonomiske aktiviteter som følge av 
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pengestøtten. 

 I den ene evalueringsrapporten står det at det ikke er funnet en økning i husdyr hos 

jordbrukerne blant mottakerne. Slike innkjøp må kunne sies å være relativt store innkjøp, da 

husdyr er en betydelig kostnad for et hushold og kan antyde at programmet ikke tilrettelegger 

for større engangsinvesteringer eller muligheten for å spare opp nok penger fra støtten til å gå 

til slike innkjøp. Blant mottakerne jeg snakket med i Korogocho er det heller ikke snakk om 

investeringer i en slik størrelsesorden. Likevel forteller samtlige om at de har gjort endringer i 

sine økonomiske aktiviteter og variasjonen er stor i hva man har endret. For å beskrive noen 

av disse endringene, velger jeg å presentere situasjonen til fire informanter som driver med 

ulike økonomiske aktiviteter. 

Fire informanter forteller om sine inntektskilder 

Esther er 37 år og skilt, og har omsorgen for fem barn, hvorav et er hennes brors datter. Esther 

ble tatt med i programmet allerede under piloten i 2004. Under forklarer hun hva hun arbeidet 

med før hun ble innlemmet i programmet.  

«Jeg pleide å passe barn, og fikk 10 KES per barn jeg hadde her. Da pleide jeg å 

passe opptil fem barn, så jeg fikk 50 KES per dag for dette. Men jeg måtte sørge 

for mat til barna. Så det var lite penger å tjene. Så på lørdagene pleide jeg å gå 
på søppeldynga og samle beinrester. De betaler 20 KES for en kilo beinrester.» 

  

Korogocho er nærmeste nabo til en av hovedsøppeldyngene i Nairobi. Det var også slik hun 

ble rekruttert til programmet, etter hun en dag hun var på vei mot dynga ble kontaktet av 

lokalkomitemedlemmet Cherryl. Esther fortalte hvordan hun sluttet med å gå på dynga når 

hun fikk pengestøtten. 

«Du vet, å gå på søppeldynga er ikke bra. Det er ikke bra i det hele tatt. Det er 

mye bakterier og man kan bli smittet av sykdommer. Det er farlige, uønskede 

gjenstander som dumpes der. Så det sluttet jeg med. Jeg gjorde det fordi jeg 

måtte. Jeg pleide å gjøre «kibarua» også, (tilfeldige strøjobber, for kvinner ofte 

husarbeid som klesvask) men det ble bra når jeg fikk pengestøtte, da kunne jeg 

slutte med det også. I stedet kjøper jeg mais som jeg griller og selger på gata. Det 
er mye bedre.» 

 

Esther fortalte at hun valgte å slutte å ta strøjobber som hushjelp fordi det var stor 

konkurranse med andre lokale kvinner. En slik arbeidsdag betalte 60 KES om dagen, men 

fordi det ikke finnes noen garanti for oppdrag, er det sikrere inntekt å passe barn selv om en 
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dagslønn basert på barnepass betalte mindre. Hun velger å bruke pengestøtten hovedsaklig på 

barna sine, til mat og til husleien som er på 700 KES i måneden, men klarer også å spare 300 

KES som hun kjøper mais for som hun griller og selger på gata på ettermiddag/kveldstid. På 

maisen tjener hun totalt 400 KES, altså en profitt på 100 KES. Dette kombinerer hun med 

barnepass på dagtid. Men ved uforutsette utgifter må hun låne av «the madame», 

lokalkomitemedlemmet Cherryl. 

«Vi har fått hjelp og er takknemlige for det. Men med husleie, mat osv så føles det 

likevel som om man ikke har nok penger uansett. Pengene går unna, så det føles 

lite når alt er betalt. Utgiftene er så høye at pengestøtten ikke er nok. (..) Vi lever 
fortsatt fra hånd til munn.» 

 

Esther har kun to års skolegang, men er åpenbart en ressurssterk kvinne, hun snakker 

eksempelvis veldig godt engelsk tross svært lite utdanning. Hun forlot ektemannen sin for 

flere år siden og har som følge av sin deltakelse i programmet vært i stand til å ta seg av barna 

på egenhånd. Hun har redusert sin egen og barnas sårbarhet for smitte og sykdommer ved å 

unnlate å arbeide på søppeldynga og hun har forbedret sitt inntektsgrunnlag gjennom å satse 

på aktiviteter som gir henne en mer stabil og forutsigbar inntekt. Det er ingen tvil om at 

Esther føler programmet har hjulpet henne langt på vei, for som hun selv sier, så føler hun seg 

reddet. Selv om hun lever under forhold man knapt kan kalle adekvat for en voksen og fem 

barn, i et ettroms skur i en slum uten innlagt vann eller strøm, sier det noe om hvordan 

situasjonen var for Esther og hennes familie før hun ble tatt inn i programmet.  

 Følelsen av å selv ha endret sine økonomiske aktiviteter på egen initiativ, hvor hun 

selv først har vurdert sin situasjon opp mot hvilke muligheter hun hadde med pengestøtten 

som trygghet og deretter handlet, har gitt henne en økt selvtillit. Hennes entreprenørskap 

forsterker hennes empowerment og vice versa. Valgene og endringene Esther gjorde, selv om 

de ikke nødvendigvis fremstår som altomveltende på noen måte, ga henne likevel en økt 

inntekt og en sikrere og mer forutsigbar arbeidsdag, og bekreftet dermed at hun handlet 

fornuftig til fordel for hele familien. Gjennom deltakelse i programmet ble Esther styrket både 

gjennom å få mulighet til, men og føle seg i stand til å ta riktige og gode valg for seg og 

barna. 

 Cathrine er en 55 år gammel bestemor som har syv foreldreløse barn i husholdet hun 

tar seg av, alle er de barnebarna hennes. Hun hadde opprinnelig 10 barn, hvorav tre døde, de 

andre er voksne nå. To av hennes voksne barn døde av Aids for henholdsvis tre og fem år 

siden, og etterlot henne syv barn, hvorav ett av barna hun har omsorgen for også er HIV-



74 

positiv. Før barna døde var hun stand til å spare litt av inntekten sin, fordi hun ikke måtte 

forsørge barnebarna sine og hennes egne barn var i stand til å ta seg av sine egne familier. 

Etter at datteren døde og etterlot seg seks barnebarn for Cathrine å ta seg av, ble den 

økonomiske situasjonen henne betraktelig verre.  

«Før jeg fikk pengestøtten hadde jeg samme duka (liten 

grønnsaksbod/vareutsalg) som jeg har nå, men den gikk svært dårlig, jeg fikk 

solgt lite og de grønnsakene jeg hadde ble dårlige. Jeg hadde ikke råd til å kjøpe 

inn varer. Så ble jeg oppsøkt av lokalkomiteen i 2008 som kjente til situasjonen 

min. Jeg måtte ta meg av mine barnebarn. Det ene barnet på 14 år er sykt (HIV-
positiv) og jeg trengte penger til skoleuniformer, bøker og medisiner.» 

 

Hun bor sammen med sin ektemann på 80 år som ikke lenger er i arbeid pga høy alder. Selv 

sliter Cathrine med store helseproblemer på grunn av høyt blodtrykk og fedme. Etter at 

Catherine ble tatt opp av programmet har hun sammen med to av sine døtre investert penger i 

grønnsaksboden. Døtrene selv har to barn, så boden er inntektskilde for fler enn bare 

Cathrines husholdsmedlemmer.  

«Vi pleier å bruke litt av pengene på å handle inn masse varer på markedet og 

så selger vi de her. Alt overskuddet fra duka´en bruker vi til å øke vareutvalget. 

Nå som mat er så dyrt hender det at jeg tar 1000 KES og kjøper en sekk poteter 

som jeg kan lage chips av og selge.» 

   

(Fordi poteter anses å være relativt dyrt, vil ikke de fattigste ha råd til å kjøpe poteter fra 

markedet for videresalg. Ettersom poteter gir god profitt når det selges fra bodene på gata, og 

særlig hvis man kan lage chips av dem, er det likevel en attraktiv vare å selge hvis man har 

penger nok til den første investeringen.) Catherine forteller at duka´en hennes går bra. På 

spørsmål om hvordan situasjonen er for barnebarna hun tar seg av nå svarer Cathrine: 

«Familien gikk sammen for å samle opp nok penger til å sende en av ungene på 

kostskole. De andre går på den offentlige skolen i Korogocho som er gratis. Den 

eldste jenta hjelper også til hjemme med husarbeidet. Jeg har lært opp den ene 

datteren min til å drive grønnsaksboden, så hun jobber der sammen med sin søster 
og hjelper til. Når tidene er gode selger vi også kull fra duka´en.» 

 

Både Cathrine og Esther har altså brukt noe av pengestøtten på sine økonomiske aktiviteter. 

Esther brukte anledningen til å slutte med noen aktiviteter og satse på noe nytt, mens Cathrine 

valgte å ekspandere grønnsaksboden sin med større og bredere vareutvalg. Boligen til 

Cathrine er av bedre kvalitet enn Esthers, både i forhold til plassering, bedre materialer, hun 
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har flere rom, tettere tak og vegger og ligger rett ved en av «hovedveiene» i Korogocho, som 

gjør plasseringen av hennes grønnsaksbod (som er et lite tilbygg på enden av boligen) ideell 

sammenlignet med de andre som selger varene langs veien. Og ikke minst har ikke Cathrine 

utgifter til husleie fordi hun selv eier boligen sin. 

 Funnene mine tyder på at den økonomiske situasjonen de var i før de mottok 

pengestøtte er avgjørende for hvilke og hvor store investeringer de gjør. Dette er også 

samsvarende med evalueringsrapporten som viser til at de hushold som kjøpte inn husdyr eller 

andre ting til jordbruken, gjerne var de som lå i det øvre sjiktet økonomisk sett blant 

mottakere (CT-OVC Evalueringsrapport 2010). For Cathrine, som allerede hadde et 

utsalgssted, var det kun (engangs-) kapital som skulle til å for å få grønnsaksboden opp og gå 

igjen. Hun har et relativt bredt utvalg av varer og holder åpent fra tidlig morgen til klokken 

22. Vel vitende om at kundene i nabolaget gjerne går til den duka´en der de kan handle flere 

matvarer samtidig, valgte hun sammen med døtrene sine å utvide utvalget av varer og 

samtidig begynne å selge chips og kull for å øke inntekten. For henne var det nok å fylle opp 

hyllene for at boden hennes skulle gå relativt bra.  

 For Esther derimot var justeringene større på den måten at hun sluttet med flere 

tidligere aktiviteter med en ny, men likevel mindre i form av pengesummen som ble investert. 

(Esther bruker kun 300 KES på maisinnkjøp, mens Cathrine er i stand til å avse 1000 KES til 

poteter). I Cathrines tilfelle kan hun tjene opp mot 200 KES på en god dag og alt overskuddet 

etter at utgiftene er dekket, går tilbake til innkjøp til duka´en. 

 Nelius er 30 år. Hun har vært enke i seks år etter at mannen døde pga AIDS og er selv 

HIV-positiv. Hun har fem barn i alderen fem til 15 år. Hun bor på et rom i enden av en bolig 

sammen med barna hvor de deler to enkeltsenger og et bord. Blant informantene jeg besøkte 

hjemme, var trolig Nelius´ bolig den minste, spesielt med tanke på antall mennesker som 

bodde der. Likevel sider Nelius at livssituasjonen hennes, særlig med tanke på levestandard 

har endret seg veldig etter hun ble mottaker av pengestøtte.   

«Jeg er veldig takknemlig for pengene jeg får fra programmet. Det har forbedret 

livet til meg og også barna mine.» 

 

Også Nelius endret sin inntektskilde som følge av pengestøtten. Før solgte hun grønnsaker på 

gata, men har gått over til å selge pakker med muffins. 

«Å selge grønnsaker var vanskelig, for hvis jeg ikke fikk solgt unna alt i løpet av 

dagen kunne grønnsakene bli dårlige slik at jeg ikke fikk solgt dem. Jeg kunne tape 
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penger jeg hadde brukt på å kjøpe dem på markedet eller jeg endte med å lage mat 

for barna mine med dem. Nå selger jeg kaker. Jeg får solgt alle kakene i løpet av 

dagen. Og dessuten kan jeg selge de neste dagene hvis jeg ikke får solgt de samme 
dag.»  

 

Nelius fikk altså en mulighet både til å sørge bedre for barna sine ved å ha råd til å kjøpe dem 

mer og bedre mat, og samtidig gjorde hun grep i sine økonomiske aktiviteter ved å endre 

varene hun solgte til noe med både lengre holdbarhet og høyere omsetning. Dermed reduserte 

Nelius risikoen for tap, og sikret større forutsigbarhet i inntekten sin. Hun omsetter for 200-

300 KES per dag. På spørsmål om Nelius mente andre mottakere hadde gjort som henne 

svarte hun: 

«Den (pengestøtten) har hjulpet mange kvinner i Korogocho med å slutte å arbeide 

som hushjelp («kibarua») og de har i stedet startet opp egne forretninger som har 

hjulpet dem veldig. De bør legge til mer penger slik at vi kan investere, men jeg er 
takknemlig uansett for det vi får.» 

 

Når jeg spør Esther og Nelius hvilken økonomisk aktivitet de helst ville drive med hvis de 

kunne velge på øverste hylle svarer de begge momentant; «cereal». Etter å ha diskutert 

hvorfor dette ønsket med både dem og informantene i lokalkomiteen er det tydelig å se at 

forretningsteften er god hos begge kvinnene. Ved å drifte et utsalg av korn, bønner og mel er 

potensialet for en relativt god inntekt tilstede fordi disse kan selge til lokale «hotels» som 

Jecintas bedrift for en høyere avanse enn hva selgerne på markedet gjør, i tillegg er 

holdbarheten på produktene svært lang sammenlignet med ferske grønnsaker. Årsaken til 

dette er blant annet fysisk nærhet til hotelene som sparer dem for tid og utgifter ved å måtte 

dra til markedet, slik at de kan sette en noe høyere pris på melet enn hva prisen på det lokale 

markedet er.  

 Et påfallende funn i mine intervju, var hvordan mottakerne jeg snakket med omtalte 

sine økonomiske aktiviteter for my business, et tydelig tegn på at de ser seg selv som 

forretningskvinner, selv om alle opererer på mikronivå. En interessant observasjon i så måte 

er at de aldri på noe tidspunkt omtalte seg selv som «fattig» eller at de lever i «fattigdom». 

Informantene var likevel åpen på hvilke utfordringer de hadde i hverdagen, og ettersom jeg 

intervjuet informantene hjemme eller på arbeidsstedet, fikk jeg også et direkte innblikk i 

hverdagen deres. Ingen som har penger nok til å velge annerledes, velger å leve i en slum som 

Korogocho, og denne forståelsen oppfattet jeg som grunnleggende og unødvendig å presisere 

mellom informantene og meg.  
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 Jecinta er en 41 år gammel enke på tiende året. Hun har hatt 10 barn, men to av dem 

er død. Hun har i dag totalt 13 barn, hvorav to barnebarn, som er avhengig av hennes inntekt. 

Jecinta driver et hotel, et lite spisested hvor noen standardretter lages i store porsjoner og folk 

kommer innom for å kjøpe seg varm lunsj eller middag. Jecintas hotel er et lite skur langs en 

av hovedveiene i Korogocho, men noen små bord og benker innendørs med plass til omtrent 

6-8 personer om ganger (se bilde under).   

«I tillegg til hotellet, jobber jeg litt med kles- og husvask for andre. Da får jeg betalt 

50-100 KES per dag og mine døtre tar seg av hotellet. (...) Før vi fikk pengestøtten 

hadde vi det veldig dårlig. Vi spiste ikke, tjente ikke penger, ungene gikk ikke på 
skolen.» 

 

Jecinta forklarer at hun startet opp hotellet som følge av at hun ble inkludert i programmet i 

2004. 

«Jeg hadde ikke noe annet valg. Tidligere aktiviteter var ikke bra nok (hun solgte 

miraa (også kjent som khat, plante som tygges for stimuli) og jobbet litt med å samle 

steiner som ble brukt til veibygging). Og så hadde jeg jo erfaring med matlaging. Så 

i begynnelsen fikk jeg låne varer fra duka´ene, og så betalte jeg for varene på 
ettermiddagen etter at jeg hadde fått solgt maten jeg hadde laget i hotellet.» 

 

Hun bruker ca halvparten av de 3000 KES fra pengestøtten til å gjøre innkjøp til hotellet. Hun 

går på markedet og handler maismel, matfett, sukker, bønner og lignende. Resten av pengene 

går til husleien som er på 1500 KES.  

«Hver dag selger jeg (mat) for ca 500 KES som gir meg en profitt på 2-300 KES. Og 

de fleste dager sparer jeg 40 KES.»  

      

Ted ble i 2004 valgt av rundt 300 innbyggere fra de åtte ulike bydeler til å være leder av 

lokalkomiteen for pilotprosjektet, Cherryl ble samtidig valgt som representant for sin bydel til 

komiteen og begge har blitt kurset av UNICEF på utvelgelsesprosessen og datainnhenting. De 

har kontinuerlig kontakt med både mottakere og CDO, samt flere andre som arbeider med 

programmet, og bruker mye tid på arbeidet. De får ikke betalt for arbeidet knyttet til 

programmet utover en mindre engangssum de fikk utbetalt som honorar for arbeidet med 

datainnsamlingen. (I pre-piloten mottok lokalkomiteen alle kontaktene selv og måtte selv sitte 

enten på kontoret til CDO i Kasarani og dele ut pengene til en og en, eller å gå rundt de som 

var for gamle og/eller syke til å komme seg til kontoret, som ligger ca 20 minutt unna med to 
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ulike matatuer. Fordi sikkerheten var elendig for lokalkomiteen når de gikk rundt med 

kontanter i Korogocho, endret denne praksisen seg og de fleste mottakerne gikk selv til det 

lokale postkontoret for å kvittere ut pengene der.  

«Mottakerne investerer relativt mye av støtten i inntektsgenererende aktiviteter. Vi 

forteller og anbefaler dem å gjøre dette. Vi pleier å si; en dag vil kanskje dette 

programmet slutte, så dere må lære dere å forsørge dere, hvis ikke kan dere få 

problemer. Vi snakker om dette i håp om at de skal starte noe og få noe erfaring. Vi 

vet det er vanskelig fordi de må kjøpe husholdsartikler, mat og sånn, men vi sier de 

må tenke på framtiden. De vet at de ikke vil gå tilbake til den situasjonen de hadde 

før, så noen har kjempet og kjempet for å se om de kan finne noe av pengene som de 

kan putte inn i inntektsgenererende aktiviteter.»     

      - Ted, leder av lokalkomiteen i Korogocho 

6.5 Kan mikrokreditt og pengestøtte utfylle hverandre? 

Fordelen med mikrokreditt i forhold til pengestøtte er at summen man kan låne ofte er mye 

større, og man kan få hele lånet utbetalt på en gang som muliggjør større investeringer eller 

innkjøp. Nettopp fordi andelen av pengestøtten som kan benyttes av mottakerne til 

økonomiske aktiviteter er såpass liten, begrenser også dette mulighetene for hvilke 

investeringer de kan gjøre. 

«Vi ser at hvis de hadde hatt tilgang på mer penger som et lån kanskje så kan de 

gjøre en god investering og styrke. Økonomisk er det umulig å starte en bedrift med 

så lite penger, med for eksempel bare 1000 KES er det begrenset hva man kan få 

kjøpt for å gjøre forretninger med. Vi lurer oss selv, med disse matvareprisene er det 

mange som vil fortsette å ha problemer. De trenger flere inntektskilder.»  

          - Ted 

«Jeg kunne tenkt meg å selge bruktklær også. Men da trenger jeg 10.000 KES for 

man må kjøpe i bolk.»         

          - Nelius  

 

Selv om både Joe og Harold fra myndighetenes side sier at det kan være en fordel om pengene 

også brukes til inntektsgenererende aktiviteter, er det ingen formell tilrettelegging eller 

oppfordring til dette fra myndighetenes sider, dette skjer kun gjennom lokalkomiteen 

medlemmers oppfatning av at mottakerne må sikre sin fremtid og ikke stole blindt på at 

programmet vil videreføres på ubestemt tid. Joe i departementet sier intensjonen er at pengene 

skal gå til konsum, ikke til sparing, men mener likevel det vil være lurt av mottakerne å 

investere noe i økonomisk aktiviteter. Og gjennom intervjuene jeg gjorde så jeg at de fleste 

gjorde større eller mindre justeringer i sine økonomiske aktiviteter.  Selv om Ted, leder av 
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lokalkomiteen generelt er positiv til programmets effekt, hvor han sier det er åpenbart at det 

har hjulpet mange som var i en svært beklagelig livssituasjon, så er han av den klare 

oppfatning at programmet ikke er nok for å redusere fattigdommen blant beboerne i 

Korogocho i betydelig grad.  

«Inflasjonen er et problem. Summen er ikke stor nok. I tillegg må de får opplæring i 

yrkesfag. De fleste er uten erfaring og mangler nødvendig kunnskap (om 

inntektsgenererende aktiviteter).»  

 

Cherryl svarer på spørsmål hvilken effekt programmet har hatt for Korogocho som 

lokalsamfunn svarer hun: 

«Vi har sett en endring. Familiene ser frem mot utbetalingene. De har håp. Men de 

har det fortsatt vanskelig.» 

 

Både Cherryl og Ted uttrykker også bekymring overfor de operasjonelle planene programmet 

har om å muligens fjerne eller redusere lokalkomiteens rolle som mellomledd.  

«Vi gjør mesteparten av jobben, vi får ikke betalt, og så skal de fjerne oss? 

Myndighetene er arrogante.»      - Ted 

 

 Slik jeg opplevde lokalkomiteens rolle og betydning for den enkelte mottaker er jeg 

enig i at myndighetene trolig gjør en feil ved å fjerne lokalkomiteen som jeg oppfatter som å 

være på «mottakernes side». Komiteens medlemmer fungerer som bindeledd mellom CDO 

(CDO-kontoret i Kasarani har ikke noen tjenestebil som vanskeliggjør kontakten med 

mottakerne), mottakerne seg i mellom og bidrar til en følelse av organisering og 

representasjon på mottakernes vegne. Og ikke minst sørger for å og har gjort en viktig jobb 

for å motivere og støtte mottakere til å investere og satse på økonomiske aktiviteter som skal 

gjøre dem mer uavhengig av programmet. I tillegg har komitemedlemmene satt fokus på 

behovet for opplæring og kurs for å styrke kompetansen til den enkelte, som er viktige 

signaler å gi til ledelsen av programmet, som Joe. Hvis programmet skal ha en funksjon 

utover en generell reduksjon i fattigdomsnivået i en gitt gruppe mottakere, men også 

tilrettelegge for økt økonomisk selvstendig og økonomisk vekst i lokaløkonomien, vil 

faktorene som lokalkomiteen har påpekt være viktige. 
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6.6 Kan pengestøtte gi en økonomiske ringvirkninger? 

Med ringvirkninger menes de mål som gjøres av den proporsjonale effekten på endogene 

variabler når en eksogen variabel endres. I dette tilfellet kan da den eksogene variabelen 

forklares som pengeoverføringene fra programmet inn i Korogocho, og de endogene 

variablene vil være faktorer i lokal økonomi som blir påvirket, som endringer i økonomiske 

aktiviteter, endringer i pengeverdi (som tidligere diskutert om inflasjonspotensialet), 

endringer i marked for handel, transport, sysselsetting, produksjonsvekst etc. Hvor mye reell 

økonomisk vekst får man, avhenger av uforløst potensial i en økonomi. Ved investeringer som 

pengestøtte i et lokalsamfunn som Korogocho vil pengene trolig skifte hender raskere og 

oftere enn i en modnet økonomi. Dermed kan effekten være større i fremvoksende økonomier, 

men disse økonomiene innebærer også større risiko for eksempel inflasjon pga manglende 

infrastruktur og institusjoner. 

 I gjennomgangen av selvinnhentet data fra intervju med aktører på alle nivå i dette 

programmet, er det åpenbart at pengestøtteprogrammet har skapt en empowermentprosess hos 

mottakerne, særlig i form av å styrke mottakernes sosiale og psykologiske maktdimensjon. 

Dette kommer til uttrykk hos den enkelte, særlig tydelig hos omsorgsgiverne, gjennom økt 

selvtillit og tro på ens egne evner og muligheter til å gjennomføre endringer. Disse evnene og 

mulighetene har ledet ut i entreprenørskap i form av endringer og forbedringer av mottakernes 

inntektsgenererende aktiviteter. Empowerment har slik blitt befestet gjennom entreprenørskap.  

 Spørsmålet blir så om antagelsen i figur 2 (se kapittel 4) om at entreprenørskap som 

følge av pengestøtte/mikrokreditt kan være en katalysator for (lokal) økonomisk vekst. For å 

svare på det foreligger det en grunnleggende forståelse av at utvikling som skal være til nytte 

for de fattige, forutsetter at de bør delta selv. Der tradisjonell bistand har vært dominert av å 

styrke myndighetene i utviklingsland, gjennom mye bilateral bistand, har både pengestøtte og 

mikrokreditt hatt fokus på å styrke individene. Iqbal Quadir fra GrameenPhone argumenterer 

godt når han sier; «økonomisk utvikling skjer gjennom folket, for folket, med folket – i 

nettverk»
21

. At den tradisjonelle bistanden ikke har fungert optimalt er det få som med 

empirisk tygde kan argumentere mot, etter mer enn 60 år med enorme overføringer av penger 

fra Nord til Sør. Når vi ser på vår egen historie i Nord, har ønsket om å sørge for sosial 

sikkerhet gjennom å styrke individene vært tydelig med store sosiale nasjonalbudsjettene, 

særlig i OECD-landene. Motstanden mot tradisjonell bistand og donasjoner har ofte brukt en 

                                                 

21 http://blog.ted.com/2006/10/10/iqbal_quadir_on/  

http://blog.ted.com/2006/10/10/iqbal_quadir_on/
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retorikk om hvordan dikotomien fattig/rik, tigger/giver har blitt opprettholdt feilaktig, fremfor 

å inkludere de fattige selv som likeverdige og uvurderlige partnere i utvikling. Skiftet i 

utviklingsdiskursen som har ført til et større fokus, og med det også en satsning på fattiges 

aktørskap og evne til selv å vite best hva som skal til for å komme seg ut av fattigdommen, 

har konsekvent kunnet vise til positive resultater for hvordan fattige gjør bevisste, fornuftige 

og produktive valg for å bedre sin livssituasjon. Og dette skjer uavhengig av om 

pengeoverføringene er betinget eller ikke (Hanlon m.fl. 2010). 

6.6.1 Lokaløkonomien 

At CT-OVC har ført til empowerment som har befestet seg gjennom entreprenørskap mener 

jeg det levner liten tvil om, selv om endringene i de økonomiske aktivitetene for noen er 

snakk om mindre justeringer pga pengestøtten størrelsen. På spørsmål om de tror programmet 

fører til økonomisk vekst i Korogocho og om eventuelle ringvirkninger svarer både Joe, 

Harold og Ted at de mener pengene forblir i lokaløkonomien i Korogocho som utgjør en 

ganske stor sum penger. Antall beboere i Korgocho anslås å være mellom 150-200.000 

mennesker. Av disse er det omtrent 500 hushold som mottar pengestøtte, som igjen forsørger 

en betydelig større andel avhengige som bor i husholdene. Selv om mesteparten av pengene 

går til konsumvarer, og disse stort sett kjøpes lokalt i ulike små duka´er og boder i 

Korogochos gater eller på det lokale handelsmarkedet hvor selgerne er mange og utvalget er 

stort, vil likevel pengene bytte hender utover Korogochos slumgrenser. Det handles en del 

prosesserte matvarer (matfett, melk, snacks), husholdsutstyr som produseres lokalt av smeder, 

eller plastgjenstander som er importert utenfra (mye fra Kina) i tillegg til ferske eller tørkede 

matvarer. Fordi det er svært lite jordbruk som foregår i Korogocho, er det meste av matvarene 

produsert også utenfor Korogocho og Nairobi og transporteres inn til byen. Også de som 

driver ulike boder og selger kioskvarer på gata kjøper varer som opprinnelig kommer utenfra; 

selv om maten de selger kan være produsert på et hotel rett over gata, eller skoleuniformen er 

sydd av en nabo, er likevel råvarene og materialene de bruker kjøpt på markedet. Og de som 

selger på markedet igjen har hentet/transportert sine til Korogocho.  

 Gjennom det økte konsumnivået pengestøtten fører med seg, vil alle de nevnte 

markedsaktørene kunne merke en økt omsetning og behov for å øke varebeholdning for å 

møte etterspørselen. Dermed vil den økte etterspørselen føre til økt handel og for noen økt 

produksjon/transport av varer. Dette er en positiv effekt for både lokale markedet, men har 

også ringvirkninger videre i forsyningskjeden pga økt aktivitet og omsetning i lokal økonomi. 

Den økte aktiviteten igjen stimulerer til konkurranse mellom aktørene på markedet som igjen 
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er positivt for økonomisk vekst. Likevel er det nødvendig å påpeke at selv om husholdene 

som mottar støtte øker sitt matkonsum relativt sett, så er det snakk om veldig små 

pengesummer i absolutte tall. Dermed vil den totale pengebruken på ingen måte medføre noen 

radikale endringer i lokaløkonomien. 

6.6.2 Kredittmarkedet 

Evalueringsrapporten fra 2010 kan også fortelle om effekter på kredittmarkedet. Flere kunne 

låne penger, eller handle varer/tjenester på krita, fordi man nå kunne garantere betaling ved 

neste pengestøtteutbetaling. Boligmarkedet ble også forbedret i form av at huseiere godtok 

utsettelser av betaling av leie fordi man kunne vise til at man ville motta pengestøtte neste 

måned. Denne «kredittsikkerheten» gjør det også enklere å hyre inn arbeidskraft selv om man 

ikke hadde lønninger tilgjengelig umiddelbart. Dette gir positive utslag i form av økt 

sysselsetting for løsarbeidere som nå kan takke ja til oppdrag fra mottakerne fordi 

oppdragsgiver har en sikkerhet i pengestøtten. 

6.6.3 Endring i status, men ikke i nødvendigvis inntekt  

De endringene entreprenørene gjør er gjerne knyttet til en forbedring av praktiske årsaker, for 

eksempel ved å redusere avstand til arbeidssted, å velge en aktivitet som er mindre fysisk 

slitsom, som gir kortere arbeidsdag eller som gir jevnere, mer forutsigbar inntekt slik at man 

unngår svingninger. Altså trenger ikke inntektsnivået nødvendigvis endre seg selv om de 

økonomiske aktivitetene endres. For noen kan det være snakk om å frigi tid for å være mer 

sammen med barna sine eller ta seg av syke i husholdet. For Esther opplevdes det å gå på 

søppeldynga som et nedverdigende og fysisk risikabelt arbeid. Å selge grillet mais derimot 

har en mye høyere status og er også mye mindre krevende fysisk.  

 Endringen fra en aktivitet til en annen trenger altså ikke være økonomisk motivert, 

men kan være av stor betydning for den enkeltes selvopplevelse, ved å forflytte seg oppover 

på en økonomisk «statusstige». Slik sett er relasjonen mellom entreprenørskap og 

empowerment dynamisk, og vi ser at entreprenørskapet, som et resultat av empowerment, også 

kan gå tilbake og forsterke empowermentprossesen ytterligere. Dette synes å være situasjonen 

for både Esther og Nelius som ikke kan fortelle om noe særlig økning i inntekten sin (utover 

mottatt pengestøtte), men at pengestøtten gjorde dem i stand til å gjøre endringer som har 

gjort dem tryggere i sin arbeidshverdag. For Jecinta og Cathrine derimot resulterte 

pengestøtten i at de fikk den kapitalen de trengte for å gjøre større innkjøp for å øke både 
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omsetning og inntekt. Utgangspunktet for de fire kvinnene var ulikt og man ser også at det har 

påvirket hvilke muligheter de har hatt for sitt entreprenørskap. 

6.7 Potensial for mer vekst? 

Myndighetene viser til en reduksjon i fattigdom på 13 % som en direkte følge av 

pengeoverføringene, herunder menes nivået av fattigdom i det enkelte hushold. Det er likevel 

åpenbart at den sosiale sikkerheten som pengestøtten i Kenya gir de fattige, ikke er nok til å 

løfte hushold ut av fattigdom, slik at de ikke lenger faller inn i denne kategorien. Programmet 

er rettet mot de absolutt fattigste, og programmets hovedfunksjon er i så måte å hjelpe 

mennesker ut av akutt fattigdom og feilernæring. Pengestøtten på 1500 KES per måned vil for 

mange hushold hvor det bor mange som er avhengige av omsorgsgiveren som er mottaker, 

ikke dekke stort annet enn matutgifter. 

 Jeg mener det er mye som gjenstår for at pengestøtteprogrammet i Kenya kan få en 

betydelig effekt på den økonomiske veksten. Det virker tydelig at en del av grunnen til at 

pengeoverføringene har en begrenset positiv effekt på den lokale økonomien skyldes dels at 

programmet ikke har økonomisk vekst og utvikling av inntektsgrunnlag som et definert mål, 

og dels at målene for programmet impliserer endringer på lang sikt når faktorer som bedre 

helse og økt utdanning befester seg i fremtiden. Empowermentprosessen som programmet 

tilrettelegger for gir helt klart større valgfrihet og muligheter mottakerne ellers ville vært 

foruten. Men disse mulighetene blir ikke fullt utnyttet av flere årsaker, blant annet er 

pengesummen for liten til å kunne gjøre større investeringer. Selv de som klarer å spare noe 

av pengene, vil bruke svært lang tid før de har en reell investeringssum.  

 Videre finnes det ingen formell veiledning eller opplæring i regi av programmet for 

hvordan best mulig utnytte entreprenørskapet hos de fattige. I stedet oppfordres de til å bruke 

pengene til konsum for å sikre basale behov. Problemet med programmet er derfor at til tross 

for dets målsetninger om å øke sosial sikkerhet gjennom menneskelig kapital, ligger det ikke-

utløst entreprenørskap hos mottakerne som det også bør tilrettelegges for. Det er tydelig at 

viljen og evnen er tilstede hos de fattige og dette bør ikke ignoreres, selv om dette 

entreprenørskapet må sies å være en utilsiktet effekt. Ved bedre tilrettelegging gjennom 

opplæring i økonomi og forretninger, muligheten for å få utbetalingen som en større sum, 

f.eks. ved å velge to fremfor seks utbetalinger per år, vil den økonomiske friheten og 

kunnskapen forenkle arbeidet med å bedre sitt inntektsgrunnlag. Fordi mange av mottakerne 

er eldre besteforeldre eller kronisk syke mennesker, er det et problem at mange er utenfor 

arbeidslivet pga alder og uførhet, og for de fleste vil den fysiske levestandarden, med bolig og 
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bomiljø være uendret. 

 Utover endringer på operasjonelt plan i programmet, er det også viktig å nevne at det 

er flere faktorer som påvirker det økonomiske miljøet i Korogocho. Manglende sikkerhet for 

beboerne er et problem på grunn av høy kriminalitet, og myndighetene prioriterer åpenlyst 

ikke nok vakthold og patruljering av politi. Gatebelysning er mangelvare, det samme gjelder 

også for infrastruktur som tilgang på rent vann og sanitærsystemer. For mange er også 

manglende eiendom/eiendomsrett et problem fordi de er tvunget til å betale høye leiepriser. 

Alle disse er faktorer som naturlig nok bidrar til å hindre det å fritt og sikkert kunne drive 

forretninger.    

Trengs det mer kapital i form av kreditt? 

Når informanter opplyser at størrelsen som pengesummen hindrer mottakerne i å investere 

nok i produktive og lønnsomme aktiviteter, hvorfor er da mikrokreditt ikke et bedre alternativ 

for de fattige? Mikrolån benyttes i de fleste tilfeller til en eller annen form for oppstart, 

investering eller ekspansjon av en liten bedrift. Dette igjen forutsetter at den fattige selv evner 

å se muligheter for økt produktivitet eller uutnyttet markedspotensial. Å finne slike 

forretningsmuligheter er ikke nødvendigvis så enkelt som det blir ofte kan bli fremstilt som og 

i alle fall ikke for alle og enhver som lever i et lokalsamfunn. Hvis entreprenørskap er et 

potensial de fleste fattige mennesker besitter, nærmest latent, burde man kunne, i følge 

mikrokreditorer, løst fattigdomsproblemet ved å tilby kreditt slik at dette forretningpotensialet 

ble forløst og satt ut i live. Hvis man tenker på realitetene og arbeidet rundt det å starte opp en 

egen liten bedrift ved å investere fornuftig og produktivt, og med mål om å omsette nok til at 

bedriften er profitabel, er dette vanskelig uansett hvilket økonomisk utgangspunkt man har.  

  Hvis samtlige beboere i Korogocho skulle mottatt et mikrolån på eksempelvis 10.000 

KES, er det vanskelig å se at samtlige ville vært i stand til å skape en arbeidsplass for seg selv, 

som de kunne tjent nok på til å være i stand til å betale tilbake renter og avdrag kort tid 

etterpå. Den økte konkurransen blant attraktive økonomiske aktiviteter, fordi det er 

begrensede muligheter for hvilke økonomiske aktiviteter man kan gjøre i en slum. Salg av 

korn, bruktklær eller transporttjenester, ville trolig rasert prisnivået fordi antall aktører innen 

dette markedet hadde økt betraktelig. Tilbudssiden ville blitt stimulert, men ikke etterspørsel 

og kjøpekraft, fordi alle konsumentene/aktørene hadde investert sine penger i egne aktiviteter.   

Som sitatet fra fattige som deltok i Verdensbankundersøkelsen (2009) sa; «Det er begrenset 

hvor mye en sulten mann kan brødfø en annen fattig mann». Hvis alle hadde doblet sin 

produksjon, ville alternativet vært at antall aktører ble halvert. Slike små bidrag vil altså bare 
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kunne hjelpe noen, ikke alle. I tillegg kunne den psykologiske effekten av større 

pengesummer inn i slummen resultert i inflasjon.  

 Et annet viktig poeng i forhold til mikrokreditt er at lånekunden i realiteten binder seg 

til en kreditor og til en tilbakebetalingsplan, før man har sett utfallet av investeringen, og kan 

mister således miste mye av den økonomiske valgfrihet som man har som ønske å øke. De 

færreste blant oss er entreprenører med egne bedrifter, vi velger i stor grad å være ansatte 

arbeidere. Det blir derfor merkelig å anta at alle verdens fattige, som har mindre utdanning, 

dårligere sikkerhetsnett og et mye vanskeligere utgangspunkt, skal være kreative 

entreprenører og arbeide seg selv ut av fattigdommen. Utfordringer med manglende element 

som infrastruktur, sikkerhet, utdanning, kunnskap, arbeidsevne, god helse kommer alle i 

tillegg til den daglige kampen om mat på bordet til familien. Dette er utfordringer som er like 

gjeldene for fattige mikrokredittkunder som for pengestøttemottakere.  
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7 Konklusjon 

Pengestøtteprogrammet i Korogocho har altså en rekke positive psykososiale effekter som 

resulterer i empowerment, for både voksne og barn i mottakerhusholdene. Programmet i 

Kenya har redusert den generelle fattigdommen med 13 %, men med relativt store 

svingninger mellom husholdene fordi utbetalingene er flate, altså uavhengig av inntektsnivå 

og antall mennesker som er avhengige av omsorgsgiveren. Endringene er relativt små 

innenfor de ulike målsetningene for programmet og fører dermed ikke med seg noen radikale 

endringer totalt sett for levestandarden i husholdene, men heller et generelt økt konsum, 

særlig i kostholdet.  

 Endringer i det politiske grunnlaget for hvordan vi tenker om fattigdom og fattige, 

førte til implementeringen av dette relativt store programmet for sosial sikkerhet i Kenya. 

Myndighetene som regulerer mange av de viktige samfunnsstrukturer og institusjoner skapte 

ikke bare endringer på institusjonelt nivå, men også en empowermentprosess hos de 

individuelle mottakerne, kanskje særlig hos omsorgsgiver i husholdet, gjennom pengestøtten. 

 Vi har sett fra tidligere empiri og gjennom CT-OVC, som i Korogocho er et program 

uten betingelser, at de fattige velger fornuftig og produktivt når de får anledningen til det. 

Empowermentprosessen som programmet har generert kommer til uttrykk og befestes 

gjennom handling, og det er tydelig at CT-OVC har styrket mottakernes mulighet til å gjøre 

gode valg for å bedre livssituasjonen til seg og sin familie. For informantene jeg snakket med 

var det tydelig at empowerment også kom til uttrykk som entreprenørskap. Mottakerne gjorde 

tilpasninger og endringer i sine økonomiske aktiviteter så snart de fikk muligheten til det 

gjennom pengeoverføringen. Disse endringene bidrar for noen til økt inntekt, høyere status, 

bedre selvfølelse, redusert risiko og sårbarhet for eksterne sjokk, økt forutsigbarhet i inntekten 

og har også hatt noen positive effekter på lokaløkonomien i det lokale handels- og 

kredittmarkedet, om enn i liten skala.  

 Justeringene som er gjort på de økonomiske aktivitetene må likevel sies å være 

engangshendelser og bytte/ekspansjon av inntektskilde skjer kun en gang. En eventuell 

økning i inntekten som følge av økt produktivitet, og ikke pengestøtten i seg selv, stagnerer 

også slik at en videre ekspansjon av produktiviteten ikke forekommer. Endringene synes 

derfor ikke å være en kontinuerlig forbedringsprosess for den enkelte, men mer en forbedring 

som vedlikeholdes av den kontinuerlige pengestøtten.  

 Vi kan slik tydelig se i forhold til målsetningene programmet har, at 

pengeoverføringene i Korogocho har utilsiktede utviklingsresultater av økonomisk art. 
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Programmet fjerner på ingen måte den absolutte fattigdommen som eksisterer i denne 

slummen, men gjør noen av de fattigste mottakerne litt mindre fattige. Programmet skaper en 

gjensidig prosess av empowerment og entreprenørskap, to svært viktige element i den daglige 

kampen mot fattigdommen.  

 For å kunne utvikle potensialet for entreprenørskap hos innbyggerne i Korogocho, har 

pengestøtten banet vei for noen innledende endringer, men klarer ikke å skape store nok 

forandringer pga utbetalingenes lille størrelse. Pengestøtten har åpnet noen øyne for hvilke 

muligheter som finnes i markedet, og informanter etterlyser selv en høyere sum og sier de 

trenger mer kapital for å kunne investere der de ser muligheter. Dette underskuddet av kapital 

derimot er ikke problematisk i forhold til mikrokreditt, fordi kunden i stor grad selv 

bestemmer summen de ønsker å låne. Mikrokreditt, er i likhet med pengestøtte, likevel ingen 

total løsning, hvor man bare kan sprøyte inn kapital i et lokalsamfunn, uavhengig av kulturell, 

politisk og økonomisk kontekst, og håpe sosial utvikling og økonomisk vekst vil være 

resultatet. Dette har man i over 40 år vært vitne til at nettopp ikke har skjedd med 

mikrokreditt. Hovedproblemet med mikrokreditt er mangel på kvalitetssikring, kontroll og 

løsninger for de som ikke klarer å betjene låne sitt, og for de som ikke er aktuelle kandidater. 

Behovet for kapital er selvsagt hos fattige, men pengene må komme parallelt med en 

universell sosial sikkerhet og grundig opplæring i inntektsgenerering hvis entreprenørskap og 

medfølgende investeringer skal monne. Finansielle tjenester utover kreditt, slik som sparing 

og forsikring bør da være en del av denne sosiale sikkerheten som bidrar til å stimulere 

entreprenørskap og samtidig reduserer sårbarhet og risikoaversjon. Parallelt med dette må det 

også investeres i infrastruktur og samfunnsinstitusjoner fra myndighetene eller andre private 

donorer/investorer for at samfunn skal kunne utvikles og være tilretteleggende for den 

utvikling og vekst man ønsker. 

 Jeg har vist gjennom oppgaven hvordan pengestøtte og mikrokreditt som 

utviklingsinstrument har styrker og, særlig for mikrokredittens del, svakheter. Det er for meg 

ingen tvil om at sosial beskyttelse må ligge til grunn i ethvert samfunn for at mennesker skal 

ha reelle muligheter til å aktivt bruke sitt aktørskap for å skape et bedre liv og en bedre 

framtid for sine barn. Pengestøtten utfyller til en viss grad dette behovet, men fordi disse 

programmene i ulike land og på ulike steder rundt om i verden stort sett retter seg mot 

spesifikke sosiale målgrupper, har de ikke klart å skape en universell sosial sikkerhet for 

innbyggerne sine. Denne funksjonen er det likevel utelukket at mikrokreditt skal kunne bidra 

til, men det er tydelig at der finnes noen positive element ved å tilby små lån i regulerte og 

ordnede former, som kan være til hjelp for enkelte fattige entreprenører som har et mer stabilt 
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utgangspunkt, fordi pengestøttens størrelse ikke er tilstrekkelig for investering. 

 Narayans modell med nøkkelfaktorer for fattiges muligheter og hindringer for å 

forbedre sin livssituasjon, viser også hvordan dette igjen kan påvirke bredere utviklingsmål. 

Han påpeker likevel at empowermenttilnærmingen må ha klare konsept man kan knytte 

målbare resultat til, for å kunne ha verdi. I denne oppgaven har fokuset vært hvorvidt CT-

OVC har ført til entreprenørskap blant mottakerne i Korogocho og oppfyller således disse 

vilkårene om klare konsept. 

 Hvorvidt oppgavens funn er overførbare og relevante i andre situasjoner, vil være 

nærliggende å tro av flere årsaker. Feltarbeidet er gjennomført i en av mange slummer i 

Nairobi. De fysiske omgivelsene, infrastruktur, eller mangel på sådan, er generelt ganske like 

i slummer, trolig også utover landegrenser, og gjenkjennelsen vil derfor være relativt stor for 

lesere med erfaringer og kjennskap til slummer. Dette har betydning for undersøkelsens 

overføringsverdi. At de fleste fattige i den grad det er mulig, ønsker å øke sin produktivitet og 

inntekt ved å forbedre eller endre på sine inntektsgenererende aktiviteter, er en å anse som et 

grunnleggende prinsipp denne studien bekrefter. 

 De økonomiske aktivitetene i slummer i Nairobi er relativt like fordi tilgang på 

materialer, råvarer og mat er omtrent lik på grunn av klima og miljø. Så lenge premissene for 

analyser av andre situasjoner som denne, er like, som at de aktuelle pengestøtteprogrammene 

er uten betingelser, at prisnivå, lokale markeder og tilgang på ressurser er tilnærmet lik, er det 

nærliggende å tro at fattige i andre slummer vil gjøre den samme type prioriteringer og valg 

som de fattige i Korogocho. Slik sett vil jeg hevde at oppgavens funn har relevans for andre 

situasjoner, men samtidig påpeke at kontekstspesifikke tilnærminger som tar høyde for lokale 

muligheter og hindringer er nødvendige for å bekrefte dette. 
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Vedlegg 1 Informanter 

Kategori 1: Myndighetsansatte 

Joe – ca 50 år, har jobbet med programmet fra startfasen da det var et prøveprosjekt. Er i dag 

ansvarlig for implementeringen av prosjektet. 

Harold – ca 45 år, har jobbet som «Children officer» i xx år, jobbet tidligere med samme 

program i et annet distrikt.  

Kategori 2: Frivillige i lokalkomiteen 

Ted – 41 år, jobber på frivillig basis med programmet etter å ha blitt valgt av lokalsamfunnet 

til vervet under startfasen. Driver en stor privatskole i Korogotchoslummen ved siden av å 

være prest. Har høy troverdighet og stor tillit i lokalsamfunnet. 

Cherryl – ca 55 år, jobber som frivillig medlem av komiteen etter å ha blitt valgt inn i 

startfasen av lokalsamfunnet. Driver et barnesenter/barnehjem i Korogotchoslummen. Har 

høy troverdighet og stor tillit i lokalsamfunnet. Hjalp også til med tolking under flere intervju. 

Kategori 3: Mottakere av pengestøtte  

Esther - 37 år, skilt. 5 barn fra 19 år ned til baby. Et av barna er etterlatt av hennes bror. Vært 

med i programmet siden 2004. Passer barn og selger grillet mais. 

Cathrine – 55 år. Arbeider ikke noe særlig selv pga alder og helse. Har 7 foreldreløse i 

husstanden, hvorav 6 barn etterlatt av datter som døde for 4 år siden og en gutt etterlatt av 

sønnen som døde før det igjen. Et av barna på 14 år er HIV positiv. Et av barna ble sendt på 

kostskole etter at familien gikk sammen og samlet inn engangssum/innskudd. Vært med siden 

2008. Grønnsaksbutikk/duka. 

Nelius – 30 år. Enke, ektemann døde 6 år siden pga AIDS. 5 barn fra 5 til 15 år. HIV positiv 

selv. Selger muffins på gata. 

Jecinta – 41 år, enke i 10 år. 10 barn hvorav 2 døde. Har 13 totalt som avhenger av hennes 

inntekt. Driver hotel. 

Noni – 33 år. Enke. 5 barn. Selger kioskvarer på gata. 

Wanja – 28 år. Alenemor. 3 barn. Selger frukt på gata. 
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Vedlegg 2 Intervjuguide 

Premisslegging 

“This is what we´re gonna talk about today. 

A few different subject such as your background, family, education and then mainly on your 

economic activities, your income generating activities that is, and your familys financial 

situation. Our main focus will be on how you use the money you receive through cash tranfers 

and any influence it may have on your income generating activities.  

I will use the information and what you tell me about your experience to better understand the 

cash transfer programme and how it affects people´s lives in terms of economic activities 

carried out on a daily basis.  

You are the one that decides what you are comfortable with answering to, and what you feel 

you don´t want to share with me. (If so, please let me know if you do not feel comfortable 

answering some of my questions.) 

I will include some of the information you give me in a written report, my master thesis at the 

university back home. All your answers will be anonymized. I will never use your real name.  

Please let me know if you feel my questions are unclear or if you do not understand. I will not 

interrupt while you speak so feel free to take your time. I will help you along by asking you 

questions. 

I will start by asking you a few basic questions about your background and family situation” 

Personal information  

 Age 

 Marital status 

 occupation of  husband/wife 

 who lives in your household? 

 children/dependants in the household/outside the household – do you send money 

somewhere? 
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 children at school/working 

 do you have any schooling or education?  

Economy before the cash transfers 

 Could you please describe your financial situation? 

 How do you support yourself and your family? Tell me about all your income sources, 

both the ones you provide yourself and other support you receive. 

 How much money do you make, if possible give a monthly estimate. 

 Tell me about your main income source and how you carry out this activity. 

(what do you sell/fix/produce, to whom, who are your suppliers and buyers, working 

hours, expenses such as rent etc) – remember before the transfer 

 who is responsible for the money in the household? 

 do you save money? How and where? 

 How did you handle unforeseen expenses? 

The cash transfers 

 tell me about how you came about to receive cash transfers. 

 How did you hear about this possibility? 

 Explain to me how much you receive 

 explain how you receive the money and how often 

 What are/were your expectations? 

 When did you receive the transfer the first time?  

 Are there any conditionalities to the transfers? 

 What do you think about the size of the transfer you have been given? Is it 

enough/little? 

 How do you spend the money? 
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After cash transfer 

 Did the cash transfer affect your economic activities in any way?/ 

 Has anything changed since you got the money, if so, what? 

-  Why have you chosen to make the changes you´ve mentioned? 

 Have you changed anything regardring your economic activities? You work methods, 

your stock, your revenue? 

 Has there been a change in your working hours? Do you work more, less or the same? 

 Are you saving any/more money now than before? 

 Do you feel like your expectations have been/will be met? 

Improvement potential? 

 What do you believe personnally would help better your income? 

 What changes would you like to see in your economic activities? 

 Why? 

 What are the advantages and disadvantages or the cash transfers? Why? 

 What business would you prefer to be in if you could choose freely? 

 Would you use the money the same way again? 
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Vedlegg 3 Datainnhenting for utvelgelse av mottakere  

Kopi av skjemaer for innhenting av data brukt i rekrutteringen til CT-OVC i Kenya. 
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