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1. Innledning  
 

Den 26. desember 2004 raserte tsunamien flere kystområder rundt Det indiske hav. Et av 

landene som ble hardest rammet var Sri Lanka. I løpet av kort tid hadde tsunamien skapt 

katastrofale ødeleggelser og behovet for nødhjelp var kritisk. Tragedien fikk betydelig 

oppmerksomhet fra verdenssamfunnet, og aldri før hadde det blitt samlet inn så mye 

økonomiske ressurser til en katastrofe (Flint & Goyder 2006). Givergleden bidro til at 

hjelpeorganisasjonene hadde enorme budsjetter til å bistå i hjelpearbeidet. Som følge av dette 

var det en tilstrømming av internasjonale aktører, deriblant internasjonale frivillige 

organisasjoner (INGO). Flere av disse samarbeidet med nasjonale frivillige organisasjoner 

(NGO) i gjenoppbyggingsprosessen. En konsekvens av dette var at mange allerede etablerte 

nasjonale organisasjoner ble betraktelig større. I tillegg var det en oppblomstring av antall 

NGOer i landet. Staten var avhengig av denne støtten, siden de ikke hadde kapasitet til å drive 

frem hjelpearbeidet alene. Responsen i nødhjelpsfasen ble betegnet som rask og effektiv, men 

det ble etter hvert rettet kritikk mot gjenoppbyggingsfasen. Noe av kritikken var at det var for 

mange involverte aktører, svak koordinering, en sentralisert stat og ikke tilstrekkelig 

inkludering av den lokale kapasiteten (Christoplos 2006). Dette var spesielt synlig i 

boligsektoren, hvor overgangen fra midlertidig til permanente boliger viste seg å være 

vanskelig.  

Tema og problemstillinger 
Hovedmålet med denne studien er å se nærmere på hvilke konsekvenser den internasjonale 

responsen etter katastrofen har hatt på forholdet mellom de internasjonale, nasjonale og lokale 

aktørene. Den internasjonale responsen vil i denne studien omhandle den humanitære 

bistanden. I lys av dette vil jeg se på prosessen fra nødhjelp til gjenoppbygging og langsiktig 

utvikling. Dette vil belyses med den nasjonale NGOen Sewalanka som case. Det som gjør 

Sewalanka til en interessant case, er at denne organisasjonen har blitt betraktet som en sentral 

nasjonal NGO på Sri Lanka, men det foreligger lite forskning om Sewalankas forhold til 

donorer, INGOer og myndigheter. Denne oppgaven vil bidra til å øke kunnskapsnivået om 

Sewalanka og organisasjonens relasjoner til de ovennevnte aktører i en post-tsunami kontekst.  

 

Det andre formålet med oppgaven er å gå mer i dybden i en spesifikk post-tsunami aktivitet, 

boligbygging, i et geografisk avgrenset område. I denne delen av studien vil Green Movement 
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of Sri Lanka (GMSL) introduseres. GMSL er formelt registrert som en NGO på Sri Lanka1. 

Det er nødvendig å understreke at til forskjell fra andre nasjonale NGOer i landet, opptrer 

GMSL som en paraplyorganisasjon for 138 organisasjoner, både NGOer og CBOer. GMSL 

tok del i byggingen av permanente boliger i motsetning til Sewalanka, som kun var involvert i 

midlertidig boligbygging. Siktemålet med å introdusere GMSL, er at det vil gi mulighet til å 

foreta en sammenligning av to nasjonale NGOer sin rolle i gjenoppbyggingsprosessen. 

Drøftingen i dette kapittelet vil vise hvordan relasjonene mellom Sewalanka, GMSL, INGOer 

og myndigheter både lokalt og nasjonalt har påvirket overgangen fra midlertidig til 

permanente boliger.  

 

Denne oppgaven har to problemstillinger. Oppgavens første problemstilling er å belyse 

hvilken innvirkning har den internasjonale responsen etter tsunamien hatt på forholdet 

mellom INGOer, donorer, nasjonale NGOer og myndigheter? Denne problemstillingen deles 

videre opp i to underproblemstillinger. Hvordan har Sewalanka opplevd partnerskapet med 

den internasjonale NGOen Concern Worldwide? Hvilke implikasjoner har økt finansiering 

fra INGOer og donorer hatt på forholdet mellom Sewlanka og myndighetene nasjonalt og 

lokalt?  

 

Den andre problemstillingen som skal sees nærmere på er hvilke innvirkninger relasjonene 

har hatt på prosessen fra nødhjelp til gjenoppbygging (midlertidig boligbygging til permanent 

boligbygging) og langsiktig utvikling i Galle distriktet? Her vil disse tre underproblem-

stillinger belyses nærmere. Hvilken innvirkning har partnerskap mellom INGOer og 

srilankiske NGOer hatt på forholdet mellom srilankiske NGOer? I hvilken grad har 

målgruppen for bistanden vært aktive deltagere i hjelpeprosessen? Hvordan har målgruppen 

for bistanden opplevd responsen fra aktørene?  

Temaets faglige relevans  
I løpet av 1980-tallet ble NGOer sett på som en av de viktigste aktørene i utvikling (Turner & 

Hulme 1997). Det er imidlertid en tendens til at begrepet forstås i generelle termer, heller enn 

å aktualiseres i en spesifikk kontekst. Denne oppgaven vil ta utgangspunkt i en forståelse av 

NGOer som et fenomen med opphav i det internasjonale systemet, men som utfolder seg på 

forskjellig vis, avhengig av den nasjonale og lokale konteksten samt situasjonskonteksten 

(Tvedt 1998). Siktemålet ved en slik tilnærming til NGOer er å bidra til en bedre forståelse av 

                                                 
1 http://www.ngosecretariat.gov.lk/statistics.php?id=7 Nedlastet: 2.3.2007 
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samspillet mellom aktørene på ulike nivåer, og hvordan de bidrar til å påvirke ulike prosesser 

i samfunnet.  

 

I tråd med den situasjonsspesifikke tilnærmingen til NGOer, er denne studien rettet mot 

humanitær respons etter en naturkatastrofe. Tidligere var det vanlig å tilnærme seg  

humanitære innsats etter en naturkatastrofe og utviklingsarbeid som to separate fenomener 

(Goyder et al 2006, Stokke 2007). Det har de senere årene blitt rettet mer fokus på å trekke 

koblinger mellom utviklingsarbeid og naturkatastrofearbeid. En avsluttende kommentar 

omkring den faglige relevansen av denne studien, er behovet for økt kunnskap om 

konsekvensene av naturkatastrofer på land i sør. Land i sør blir hardest rammet av 

ettervirkningene av katastrofen da de allerede er i en utviklingsprosess, og dermed inntreffer 

ofte naturkatastrofen en sårbar kontekst (Benson 2004) 

Felt og avgrensning i oppgaven 
På Sri Lanka ble områder på sør- og østkysten hardest rammet av tsunamien (Fronth & 

Sandvand 2005). Denne studien baserer seg på en feltstudie fra Galle, som ligger langs 

sørkysten av landet. Andre områder i sør som ble rammet var i distriktene Hambantota og 

Matara. Feltarbeidet ble gjennomført i perioden, september til november 2006. Den 

tidsmessige avgrensningen i studien vil derfor hovedsakelig omhandle perioden fra rett etter 

tsunamien inntraff til feltarbeidet ble fullført i november 2006.  

 
Kart over Sri Lanka som viser tsunami rammede områder2 

                                                 
2 http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/04/asia_quake/quake_maps/html/3.stm Nedlastet: 5.2.08 

 
 

4

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/04/asia_quake/quake_maps/html/3.stm


Det er mange likhetstrekk mellom områdene i sør, og derfor omtales sørkysten i denne 

oppgaven som en samlebetegnelse for alle de rammede områdene. Et viktig likhetstrekk 

mellom områdene i sør var det enorme internasjonale mediet dekningen3. Dette skyldtes blant 

annet at det var lettere å komme til med kameraer, og at det var flere populære turiststeder 

som ble rammet, deriblant Unawatuna og Hikkaduwa i Galle. Dette hadde derfor negative 

følger for turistnæringen i Galle, og det var derfor rettet en del ressurser på gjenoppbygging 

av sektoren4. Tsunamien forårsaket også store ødeleggelser i fiskerisektoren. Selv om det 

hadde lite innvirkning på arbeidslivet i Galle, fikk det store konsekvenser for mange i 

området. Det er beregnet at fire prosent av befolkningen i Galle jobber i fiskerisektoren, hotell 

– og restaurantbransjen. Med hensyn til antall boliger som ble rammet i området er det anslått 

at 11,500 boliger ble enten totalt eller delvis ødelagt. Det er også viktig å merke seg at landets 

bruttonasjonalprodukt ikke ble betydelig rammet, på grunn av den enorme bistanden som kom 

fra utlandet. Langs den sørlige kysten ble det hevdet at en betydelig andel av bistanden ble 

rettet mot disse områdene og mindre de tsunamirammede områdene i nord og øst (Fronth & 

Sandvand 2005). Dette må ses i lys av den etniske konflikten. I sør utgjør singalesere den 

største etniske gruppen. Derfor ble det hevdet at myndighetene rettet mer fokus på 

gjenoppbygging av de sørlige distriktene. Hambantota blir ofte nevnt i denne sammenheng 

med tanke på at det er hjemdistriktet til president Mahinda Rajapakse. Siden denne oppgaven 

er avgrenset til å omtale de sørlige områdene vil ikke dette tema problematiseres i større grad.  

Begrepsavklaring 
En viktig del av denne studien er å vise sammenhengen mellom utviklingsarbeid og 

humanitært arbeid etter en naturkatastrofe. Senere vil jeg gå i dybden på forholdet mellom 

utviklingsarbeid og humanitært arbeid, i tillegg til de involverte aktørene. Men jeg vil allerede 

her gi en kort avklaring på hva en naturkatastrofe er.  

 

En vanlig definisjon på en naturkatastrofe er at de er komplekse naturhendelser med 

omfattende sosio-økonomiske, kulturelle, politiske, humanitære og fysiske konsekvenser (El-

Masri, S & G. Tipple 1997). Denne definisjonen gir et overordnet bilde, men den sier lite om 

bakgrunnen for betegnelsen naturkatastrofe. Det vil si at en naturhendelse (hazard), er kun en 

katastrofe for mennesker dersom de blir direkte berørt. Eksempelvis er et vulkanutbrudd en 

ekstrem naturhendelse, med mindre det lever mennesker i nærheten av vulkanen og blir 

                                                 
3 Norske Ambassade i Colombo ansatt 1, 27.september 2006 
4 http://www.adb.org/Documents/Reports/Rebuilding-Sri-Lanka/Galle-team.pdf Nedlastet: 15.9.2007 
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direkte rammet. Denne definisjonen gir en bakgrunnsforståelse for hvorfor flere forskere 

legger vekt på at naturkatastrofer er bestemt av prosesser (Bankoff et al. 2004, Pelling 2003, 

Wisner et al. 2004,). Denne prosessen forstås som en kombinasjon av en naturhendelse 

(hazard) og menneskelig sårbarhet (vulnerability) (Wisner et al. 2004). Dette viser 

utfordringen knyttet til å foreta et klart skille mellom en naturskapt og menneskeskapt 

katastrofe (Stokke 2007). Ettersom man har gitt en naturhendelse betegnelsen katastrofe, er 

det viktig å skille mellom type naturkatastrofe som omtales. Det er vanlig å skille mellom 

plutselige og langsomme naturkatastrofer. Tsunamien hører til i den førstnevnte, og blant 

annet tørke vil falle innunder den sistnevnte. Det er spesielt tre faktorer som kjennetegner 

responsen etter en tsunamikatastrofe (de Goyet & Moriniére 2006). For det første vil 

katastrofen skje innen minutter i motsetning til en gradvis utvikling over tid. 

Redningsaksjoner må derfor igangsettes umiddelbart. Responsen fra nasjonale og lokale 

aktører er som følge av dette vesentlig i denne fasen. For det andre er tsunamien en uvanlig og 

voldsom naturkatastrofe, og derfor gjenstand for omfattende media oppmerksomhet. Dette 

resulterer i betydelig internasjonal oppmerksomhet. For det tredje vil responsen etter en 

ekstrem naturkatastrofe som tsunamien, ofte føre til at den umiddelbare responsen kan være 

basert på antagelser heller enn formelle behovsvurderinger.  

Bakgrunn om Sewalanka 
Lederen for Sewalanka er Harsha Kumara Navaratne. Navaratne tilhørte tidligere Sarvodaya, 

som har eksistert siden 1950-tallet, og har siden den gang vært en innflytelsesrik nasjonal 

utviklings NGO på Sri Lanka. En sentral forskjell mellom Sarvodaya og Sewalanka er at den 

førstnevnte bygger sin organisasjon på en buddhistisk ideologi. Navaratne ønsket heller å 

etablere en organisasjon som i større grad tok stilling til det religiøse mangfoldet i 

samfunnet5. Derfor har det heller ikke vært noen ideologiske eller religiøse konnotasjoner 

forbundet til Sewalanka. Sewalanka ble etablert i 1993, og samme år fikk organisasjonen 

formelt betegnelsen NGO under statens NGO-registreringslov. Sewalanka har som sin 

overordnede visjon å bistå i lokalsamfunnsutvikling, og karakteriserer derfor sin organisasjon 

for å være en utviklings NGO. I samsvar med Sewalankas fokus på utvikling, er 

organisasjonen hovedsakelig involvert i tjenesteytende prosjekter. Dette omhandler alt fra 

levekår utvikling, sosial utvikling, mikrofinans og bærekraftig teknologi- og miljø utvikling. I 

tillegg er deres arbeid rettet mot konfliktarbeid i nord og øst6. Arbeidet er blant annet rettet 

                                                 
5 Sewlanka ansatt 9, 26.november 2006 
6 http://www.venro.org/publikationen/archiv/arbeitspapier_17_en.pdf Nedlastet: 11.01.07 
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mot å bistå flyktningene med å dekke basis behov, fra begge sider av frontlinjen. I alle 

aktivitetene de er involvert, legger de vekt på behovet for å støtte samfunnet med å etablere 

CBOer. I sitt arbeid for å hjelpe grasrota har de etablert partnerskap med 950 CBOer i 

landsbyer over hele landet 7.  

 

Sewalanka har bygget seg opp ved hjelp av økonomisk støtte fra internasjonale donorer og 

INGOer8. Siden 1994 har Sewalanka samarbeidet med INGOen, German AgroAction (GAA). 

Den økonomiske støtten fra INGOer som GAA har bidratt til utviklingen av en formell 

organisasjonsstruktur. Hovedkontoret er i Colombo og i tillegg har de 19 distriktskontorer. I 

etterkant av tsunamien bidro partnerskapet til INGOen Concern Worldwide, at organisasjonen 

utvidet seg både i antall ansatte og geografisk beliggenhet. Partnerskapet resulterte i at 

organisasjonen vokste fra å ha 330 ansatte til 660 ansatte. De ansatte er ulikt fordelt mellom 

hovedstaden og distriktene. I etterkant av tsunamien ble det opprettet 10 nye kontorer i 

tsunami rammede områder.  

Oppgavens oppbygging 
I Kapittel 2 presenteres det analytiske rammeverket for studien. Formålet med kapittelet er 

todelt. Det første formålet er å gi en oversikt over diskusjoner, begreper og perspektiver 

omkring NGO-begrepet og forholdet til INGOer, donorer og staten. Internasjonalt har de 

mange ulike tilnærminger og forståelser av NGOer og relasjoner til andre aktører bidratt til å 

skape usikkerhet. Oppgavens formål er ikke å etablere nye teorier rundt begrepene, men heller 

aktualisere de nåværende begrepene, diskusjonene og perspektivene til en spesifikk kontekst. 

Det andre formålet med kapittelet er å se på forholdet mellom utvikling- og humanitært arbeid 

i det internasjonale systemet. I avslutingen vil de to delene knyttes direkte til hvordan de 

anvendes i oppgavens analyse.  

 

Kapittel 3 har som formål å beskrive arbeidsprosessen. Sentrale aspekter vil være å gjøre rede 

for mitt valg av kvalitativ metode og casestudie, og vise hvilke metoder har blitt benyttet for å 

samle inn data til en analyse. En viktig del av kapittelet er å gi en deskriptiv beskrivelse av 

feltarbeidet, som har vært avgjørende for innsamling av data for en casestudie. Jeg vil belyse 

både styrker og utfordringer jeg har stått ovenfor. I tillegg vil etiske utfordringer forbundet 

med presentasjon av dataene belyses.  

                                                 
7 http://www.sewalanka.org/annual_report2006/annual_report2006-05.pdf Nedlastet: 15.3.07    
8 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
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Kapittel 4 utgjør det kontekstuelle rammeverket for studiens to analysekapitler. Kapittelet vil 

belyse de sosiale, politiske og økonomiske forholdene på Sri Lanka. En beskrivelse av 

hvordan disse forholdene har endret seg historisk, vil ses i lys av det analytiske rammeverket.  

 

Kapittel 5 og kapittel 6 utgjør oppgavens analysedel. Oppgavens to hovedspørsmål, og 

underproblemstillinger vil besvares i denne rekkefølgen. Kapittel 5 er det overordnede 

analysekapittelet, og drøfter innvirkningen den enorme internasjonale bistanden har hatt på 

forholdet mellom myndigheter og srilankiske NGOer, INGOer. Det argumenteres for at 

veksten av antall NGOer, og statens svekket kapasitet førte til overføring av ansvar til NGO-

sektoren. Dette forståelsesgrunnlaget vil forklare etableringen av partnerskapet mellom 

Concern og Sewalanka i en post-tsunami kontekst. Deretter vil forholdet mellom Sewalanka 

og staten beskrives. En forståelse av dette forholdet vil forklare hvorfor en uventet og 

omfattende katastrofe skapte en ”midlertidig vakuum” (Dill & Pelling udatert ), der NGOer 

som Sewalanka skulle overta et betydelig større ansvar i gjenoppbyggingsprosessen. kapittel 6 

vil i større grad tydeliggjøre de overnevnte problemstillinger ved å beskrive hvordan 

relasjonene har tatt form i en spesifikk post-tsunami aktivitetsområde, boligbygging. 

Mangfoldet av NGOer i landet førte til at boligbyggingsprosessen i Galle var i stor grad en 

NGO-drevet prosess. Det er likevel staten som er hovedaktøren i et land, og interaksjonen 

mellom staten og NGOer vil derfor ses i lys av statens retningslinjer etter tsunamien. En 

viktig del i dette kapittelet er å belyse overgangen fra gjenoppbygging til langsiktig utvikling. 

Dette var i en periode der mange internasjonale aktører begynte å trekke seg ut av landet, og 

ansvaret ble overlatt til staten, srilankiske NGOer og INGOer som var tilstede før tsunamien. 

De mange faktorer som har bidratt til å svekke LRRD agendaen vil derfor drøftes. I siste del 

av kapittelet vil dette ses i henhold til prinsippet om deltakelse blant de katstroferammede. 

 

Kapittel 7 er oppgavens avslutningskapittel, der jeg knytter funnene til problemstillingene. I 

tillegg vil oppgavens relevans utover en post-tsunami kontekst belyses.  
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2.  Analytisk rammeverk 

 

Innledning 
I dette kapittelet vil jeg presentere et analytisk rammeverk som kan anvendes for å forstå 

forholdet mellom NGOer, INGOer og staten i en historisk kontekst. Kapittelet er todelt. I 

første del vil jeg redegjøre for den historiske utviklingen med utgangspunkt i det 

internasjonale systemet og inntreden av nyliberalismen på 1980-tallet. Det internasjonale 

systemet omtales i denne studien som en samlebetegnelse for aktørene involvert i humanitær- 

og utviklingsarbeid. I lys av den historiske utviklingen tilnærmer jeg meg fremveksten av 

NGOer som et resultat av overføring av makt fra staten til NGO-sektoren innenfor offentlig 

tjenesteyting. Deretter følger en diskusjon omkring NGO-begrepet med utgangspunkt i 

akademikerne Tvedt (1998), Edwards & Hulme (1997) og Hilhorst (1998). Det må 

understrekes at formålet ikke er å skape en ny teoretisk definisjon, men å belyse hvilke 

elementer som i praksis forbindes med NGO-sektoren. I denne sammenheng vil begrepene 

sosial kapital og partnerskap være sentrale for å forstå hvordan NGOer samhandler med 

INGOer. Videre presenteres ulike perspektiver og tilnærminger til forholdet mellom NGOer 

og staten. Dette vil gi en bedre forståelse av hvordan NGOer opererer innenfor rammene av 

en nasjonal arena.  

 

I andre del av kapittelet vil den overnevnte forståelsen av det internasjonale systemet 

diskuteres i lys av forholdet mellom utviklingsarbeid og humanitær respons etter en 

naturkatastrofe (Goyder et al 2006, Stokke 2007, Smillie 1998). Et viktig argument vil være at 

de ikke må behandles som to ulike former for bistandsarbeid. Gjennom å tilnærme seg en 

naturkatastrofe med et utviklingsperspektiv, vil et kortsiktig nødhjelpsperspektiv, kunne gi 

langsiktige endringer heller enn bare kortsiktig nødhjelp. Videre vil begrepene deltakelse og 

sårbarhet introduseres. I denne studien forstås begrepene i tilknytning til hvordan aktørene i 

det internasjonale systemet stilles ansvarlig overfor målgruppen for bistand. Avslutningsvis 

vil jeg vise hvordan dette analytiske rammeverket vil være redskap for analysen. Aller først 

vil jeg kort presentere aktørene i det internasjonale systemet. 
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Del 1: Det internasjonale systemet 

Aktører i det internasjonale systemet 
Gjennom økt samhandling på tvers av landegrenser har det blitt overført mer makt til det 

internasjonale systemet (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003). Dette kan 

illustreres gjennom økt bistand til humanitære katastrofer og utviklingsarbeid. I det 

internasjonale systemet inngår mange ulike aktører, det kan være alt fra internasjonale 

institusjoner som Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), stater, 

mellomstatlig organisasjon som FN, og INGOer. Tidligere var det en klar ansvarsfordeling 

mellom de internasjonale aktørene som var involvert i humanitær innsats og utviklingsarbeid 

(Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003). I humanitære kriser etter en 

naturkatastrofe var sentrale aktører ulike organisasjoner innen FN, det internasjonale Røde 

Korssystemet, nødhjelps INGOer, i tillegg til det rammede landet. I utviklingsarbeid var de 

internasjonale institusjonene sentrale aktører. Siden 1980-tallet har det vært en endring i dette 

ved at flere nødhjelps INGOer har involvert seg i utviklingsarbeid. Kompleksiteten omkring 

relasjonene og deres rolle i utviklingsarbeid og humanitær respons etter en naturkatastrofe har 

i større grad blitt fremhevet. En bredere forståelse av dette vil i det følgende underbygges av 

den historiske fremveksten av det internasjonale systemet. 

Den historiske utviklingen av det internasjonale systemet  
De internasjonale utviklingsdiskurser har hatt mange skiftninger gjennom historien (Ebrahim 

2003). På 1980-tallet var det en politisk og ideologisk dreining mot nyliberalisme. En 

konsekvens av dette var at det skjedde en viktig endring av maktrelasjoner mellom staten og 

andre aktører i samfunnet, deriblant sivilsamfunnet9 (Paasi 2003). Verdensbanken og IMF 

anvendte nyliberalismen som en veiviser i utformingen av strukturtilpasningsprogrammet 

(SAP). Det var en utviklingsstrategi for å få bukt på den store gjeldsproblematikken og økt 

fattigdom i sør. Et av de viktigste prinsippene var at staten skulle spille en mindre rolle i 

områder innenfor sosial utvikling som utdanning, helse og fattigdomstiltak. Sivilsamfunnet 

ble betraktet som mer effektiv enn staten, og fikk dermed en større rolle i utviklingsarbeid. 

Dette ble begrunnet med normative antagelser om at sivilsamfunnet var mer egalitært, mindre 

byråkratisk og representerte i større grad de svake i samfunnet (Smillie 1995). Som en 

konsekvens ble fokuset i utviklingsdebatten dermed rettet i større grad mot lokal deltakelse.  

 

                                                 
9 Sivilsamfunnet består blant annet av NGOer, sosiale bevegelser, grasrotbevegelser og 
menneskerettighetsorganisasjoner (Van Rooy 1998). 
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Den internasjonale utviklingsdiskursen endret seg igjen på slutten av 1980-tallet (Hickey 

udatert). I motsetning til det overnevnte fokuset på det økonomiske og sosiale dimensjonen 

ved utvikling, ble det på denne tiden rettet mer fokus på den politiske dimensjonen. 

Endringene kan knyttes til den kalde krigens slutt i 1989. Det var en periode med økt 

optimisme for internasjonalt samarbeid. De fleste land i verden hadde gjennomgått en 

demokratiseringsprosess og dette førte til mer kontakt over landegrenser (Huntington 1991). 

Det ble på denne tiden også rettet mer fokus på de mange negative følgene den nyliberale 

politikken hadde medført. En konsekvens av dette var at de internasjonale institusjoner 

reviderte den klassiske nyliberalismen, og introduserte ”New policy” agenda. Denne 

agendaen førte til en forening av makroøkonomisk reform og godt styresett (”good 

governance”) (Ebrahim 2003). Endringer i de politiske og administrative strukturene ble 

ansett som en forutsetning for utvikling (Turner & Hulme 1997). Oppfatningen av hva godt 

styresett er kan variere, men en generell forståelse er at den retter krav mot staten som 

omfatter inkludering av sivilsamfunnet i politiske beslutningsprosesser, kontroll av korrupsjon 

og misbruk av makt (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003). Et nøkkelelement i 

godt styresett agendaen var at det måtte foreligge et partnerskap mellom staten, markedet og 

sivilsamfunnet. Synet på staten ble dermed endret til å sette fokus på hva slags stat heller enn 

hvor mye stat. Selv om synet på staten endret form, var det fremdeles knyttet sterke normative 

konnotasjoner til sivilsamfunnet. På 1990-tallet ble dette illustrert gjennom den betydelige 

veksten i bistand til aktører i sivilsamfunnet, heller enn til statlige aktører. Finansieringen på 

denne tiden var som regel rettet mot velferdsprosjekter i stedet for mer radikale politiske 

prosjekter. Dette førte til en oppblomstring av utviklings NGOer. I denne sammenheng ble 

begreper som sosial kapital og partnerskap satt på dagsorden. I tillegg ble det rettet mer fokus 

på deltakelse som en forutsetning for utvikling.  

Kritikk 
De nyliberale reformene som ble introdusert av de internasjonale institusjonene har vært 

gjenstand for mye kritikk. I følge Sam Hickey (udatert) har det vært et sprik mellom det 

teoretiske og praktiske ved de nyliberale reformene. Agendaen har i stor grad lagt vekt på det 

tekniske aspektet, det vil si statens effektivitet. Dermed har det vært mindre fokus på den 

politiske dimensjonen deriblant politisk og sosial endring. Turner & Hulme (1997) presenterer 

en lignende kritikk når de hevder at det kan trekkes mye lærdom fra de normative konseptene, 

men problemet er at de ikke er tilpasset de særegne kontekstuelle forholdene i de ulike 

landene. Det kan være alt fra institusjonelle til sosiale forhold. Et eksempel på dette er når 
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myndighetene i et land har en vestlig eller teknokratisk tilnærming, og velger å se bort fra, 

eller å ikke legge tilstrekkelig vekt på kunnskapen lokal befolkningen besitter. Videre mener 

mange at den nyliberale tilnærmingen til sivilsamfunnet og sosial kapital tar for gitt at 

sivilsamfunnet har kun gode hensikter. Denne tilnærmingen karakteriseres av flere som et 

samfunnssentrert syn som depolitiserer sosial endring (Harriss et al 2004). En slik tilnærming 

blir også omtalt som radikal polysentrisme. Det er en samlebetegnelse for den nyliberale- og 

poststrukturalistiske diskursen. I motsetning til nyliberalisme fokuserer den 

poststrukturalistiske diskursen på et nedenfra-opp kollektiv motstand mot staten. Den 

poststrukturalistiske diskursen er i større grad koblet til sosiale bevegelser enn NGOer.  

  

I den historiske utviklingen har kontrastene mellom de forskjellige 

sivilsamfunnsorganisasjoner blitt lite fremhevet. Sivilsamfunnet brukes ofte som en metafor 

hvor alle organisasjoner i sivilsamfunnet betraktes som en arena (Van Rooy 1998). Endringer 

som har skjedd historisk har derimot bidratt til et behov for å revidere perspektiver knyttet til 

sivilsamfunnet. I lys av dette vil jeg i det følgende gå mer i dybden på ulike diskusjoner 

omkring NGO-sektoren. 

Diskusjon av NGO-begrepet 
Akademikere som Terje Tvedt (1998) og Edwards og Hulme (1997) setter spørsmålstegn ved 

koblingen mellom NGOer og andre aktører i sivilsamfunnet. Ett eksempel på dette er 

forskjeller mellom sosiale bevegelser og NGOer. Sosiale bevegelser kan defineres som 

uformelle nettverk basert på et felles verdigrunnlag og som mobiliserer omkring 

konfliktladede saker gjennom ulike former for repertoar (Della Porta, Diani 2002). De 

beskrives ofte som politiske aktører (Van Rooy & Robinson 1998). I motsetning til sosiale 

bevegelser blir det ofte trukket koblinger mellom NGOer og tjenesteyting. Videre har mer 

finansiering til NGOer ført til at de må forstås i en kontekst med økt grad av 

institusjonalisering og profesjonalisering. 

 

Et grovt skille mellom organisasjoner gir derimot lite innblikk i mangfoldigheten og 

variasjoner i en NGO. NGOer kan blant annet være involvert i diverse aktiviteter som 

inkluderer; humanitære tjenester som nødhjelp og gjenoppbygging, menneskerettigheter, 

velferd, utvikling, og miljøspørsmål (Wickramasinghe 2001). En overordnet forståelse av 

NGO-sektoren gir heller ingen velegnet definisjon på hva en NGO er. Internasjonalt har man 

derimot ikke klart å komme frem til en allmenn akseptert definisjon på NGO begrepet (Tvedt 
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1998). I følge Tvedt opererer spesielt bistandsorganisasjoner med en vag definisjon. Det har 

ført til at de velger å finansiere NGOer basert på de normative antagelser knyttet til 

organisasjonene. En slik tilnærming kan imidlertid gjøre det lettere å overse de negative 

sidene. Tvedt mener at man internasjonalt bør heller operere med en bred forståelse av 

NGOer. Han definerer NGOer som institusjonelt separat fra staten og ikke profitt drevet. 

Denne definisjonen inntar ikke et politisk eller ideologisk standpunkt. Det er for øvrig en 

definisjon som kan gjøres gjeldene for flere aktører i sivilsamfunnet. Definisjonen belyser i 

større grad de formelle likhetene mellom NGOer. I tillegg presenteres de sentrale skillene 

mellom staten og NGOer. Det gir likevel en begrenset forståelse av relasjoner mellom NGOer 

og deres strukturelle omgivelser. På grunnlag av dette har Tvedt utviklet en internasjonal 

sosialsystem tilnærming. I følge denne tilnærmingen må fremveksten av NGOer analyseres 

som en konsekvens av interaksjonen mellom internasjonale faktorer som ideologiske trender 

og giver praksis, nasjonale historiske og kulturelle forhold. Han legger vekt på at denne 

prosessen er mangfoldig og kompleks og kan derfor ikke generaliseres på tvers av 

landegrenser. Hilhorst (2003) kritiserer Tvedt sin tilnærming for å ikke ta tilstrekkelig hensyn 

til variasjoner mellom NGOer i land. Det bidrar til å videreføre antagelsen om at NGOer 

utgjør en helhetlig sektor. Hilhorst mener at fokus på hverdagspraksis i en NGO vil bidra til å 

avdekke mangfoldigheten innenfor en spesifikk NGO. Hun vektlegger i større grad enn Tvedt 

de uformelle trekkene ved NGOer. Det kan blant annet være en diskurs eller en intern 

ideologi som former en organisasjon. I dette vil det være naturlig å se på maktforhold og 

lederskap internt i organisasjonen. Samtidlig mener hun organisasjonsstrukturen i en NGO 

kan endres som følge av endringer som skjer i samfunnet. Fra dette aktør perspektivet ser hun 

dermed på hvordan en NGO forholder seg til de internasjonale, nasjonale og lokale 

forholdene som bidrar til å forme de interne forholdene i en NGO. Ett viktig poeng hos 

Hilhorst er at en forståelse av de interne forholdene i en NGO vil i større grad belyse 

mangfoldigheten, i tillegg til det kontekstspesifikke ved NGOer. Det er derimot flere 

elementer ved deres forskning som gjør at det blir vanskelig å sammenligne de to 

tilnærmingene, og setter spørsmålstegn ved kritikken Hilhorst retter mot Tvedt. For det første 

fokuserer de på to forskjellige typer NGOer. Tvedt omtaler utviklings NGOer og Hilhorst ser 

på mer politiske orienterte NGOer. I motsetning til Tvedt velger hun derfor å trekke frem 

teoretiske perspektiver knyttet til sosiale bevegelser i sin egen forskning. I denne studien vil 

det i tråd med Tvedt sin tankegang være viktig å skape en viss felles terminologi når man 

omtaler NGOer internasjonalt, med tanke på at utviklings NGOer kan sies å ha blitt skapt 

gjennom det internasjonale systemet. En forståelse av NGO begrepet vil derfor ta 
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utgangspunkt i den formelle organisatoriske definisjon på NGOer. Dette vil gi grobunn for å 

forstå hvordan NGOer forholder seg til andre aktører. De analytiske begrepene som vil inngå i 

forståelsen er sosial kapital, partnerskap, deltakelse. Konseptene har som nevnt sitt opphav i 

det internasjonale systemet, og kan forstås på mange forskjellige måter. Formålet med å gå i 

dybden på hvert av begrepene i det analytiske rammeverket, er å kunne anvende det i en 

spesifikk kontekst slik Hilhorst legger vekt på i sin forskning. Gjennom en sådan holistisk 

tilnærming vil de sosiale, økonomiske og politiske dimensjonene ved NGOer fremheves.  

Sosial kapital 
Sosial kapital er en viktig ressurs for individer i et samfunn på lik linje med andre ressurser, 

deriblant menneskelig kapital og økonomisk kapital. Skillet mellom de tre formene for kapital 

er at sosial kapital utvikles gjennom endringer i relasjoner mellom aktører som fremmer 

handling (Coleman 1988). Menneskelig kapital vil i større grad ses i tilknytning til 

enkeltindivider. Økonomisk kapital handler kort sagt om finansielle goder. Økonomisk 

kapitals sammenheng med autonomi vil belyses senere.  

 

Sosial kapital konseptet tilnærmes på ulik vis avhengig av fagtradisjon. En politisk tilnærming 

til begrepet vil ta utgangspunkt i at det å styrke sivilsamfunnet er viktig for utvikling av sosial 

kapital, og det vil fremme demokratisering. Antagelsen om at utvikling kan skapes ved å 

styrke lokal deltakelse ble tidligere omtalt som sentralt innenfor både nyliberalistisk og 

postmarxistisk teori. Viktige bidragsytere av sosial kapital begrepet er Coleman (1988) og 

Putnam (1993). Det er viktig å merke seg at begrepet tillegges svært mange konnotasjoner 

også innenfor den politiske fagretningen. Putnam omtales som en av de fremste forskere på 

sosial kapital. I følge Putnam kan sosial kapital forstås som sosiale ressurser som tillit, normer 

og nettverk som kan forbedre kapasiteten av samfunnets kollektive handlingsevne (Putnam 

1993). Han retter fokus på hvordan horisontale relasjoner utvikler sosial kapital på 

lokalsamfunnsnivå. I dette foreligger det en antagelse om at aktører på samme nivå, med 

felles interesser, vil utvikle sosial kapital. Styrken ved Putnam sin tidligere studie er at det 

viser hvordan sosial kapital fremmer samarbeid og koordinering mellom medlemmene av en 

organisasjon (Webster & Pedersen 2002). Svakheten ved hans tilnærming er at han 

presenterer en apolitisk forståelse av lokalsamfunn10. Et bedre alternativ er å sette fokus på 

hvordan sosial kapital skapes i interaksjonen mellom aktører i samfunnet og statlige 

institusjoner. Videre er det få koblinger mellom det lokale, nasjonale og globale. I motsetning 

                                                 
10 http://www.verdensmagasinetx.no/Artikler/199.html Nedlastet: 6.6.07 
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til Putnam, hevder Coleman at sosial kapital ikke kun handler om horisontale relasjoner, og 

inkluderer dermed vertikale relasjoner i sin forståelse av sosial kapital (Webster & Pedersen 

2002). Vertikale relasjoner handler om skjeve maktrelasjoner og hierarkiske relasjoner. 

Coleman (1988) mener at sosial kapital har mange ulike komponenter som har til felles at de 

inngår i sosiale strukturer. Det vil således fremme visse handlinger fra aktørene innenfor den 

gitte strukturen. Normene som styrer samhandlingen mellom aktørene vil være koblet til en 

sosial struktur utover organisasjonen. Han legger dermed vekt på både uformelle og formelle 

strukturer for organisering.  

 

Webster og Pedersen (2002) mener at de overnevntes forståelse av sosial kapital må suppleres 

med en tredje tilnærming, den strukturelle dimensjonen. Denne dimensjonen omfatter de 

sosiale og politiske kontekstuelle forholdene. De kontekstuelle forholdene former de sosiale 

strukturene, og forklarer hvordan normer utvikles i samfunnet. De sosiale strukturene viser til 

formelle institusjonaliserte relasjoner og strukturer som samlet utgjør staten, og rommer blant 

annet det politiske regimet, sivile rettigheter og domstoler (Webster & Pedersen 2002).  

 

Coleman, Putnam, Webster og Pedersen sin tilnærming til sosial kapital er formålstjenelig for 

denne studien fordi de legger vekt på at man må studere relasjoner i lys av de strukturelle 

forholdene i samfunnet. Videre vil det være et viktig konsept for å forstå hvordan NGOer 

bygger sosial kapital, og hvordan det anvendes i samspill med statlige institusjoner og andre 

aktører. Sosial kapital belyser også viktigheten ved å ikke kun se på det finansielle aspektet 

når man omtaler relasjonen mellom forskjellige aktører. Det gjelder spesielt relasjonen 

mellom NGOer og INGOer. Videre har konseptet vært et viktig bidrag i utforming av andre 

analytiske tilnærminger. Det har til en viss grad bidratt til Webster og Pedersen sin forståelse 

av politisk rom. Politisk rom går innunder en bredere debatt som argumenterer for at det må 

skje en repolitisering av sivilsamfunnet. Dette vil belyses nærmere i forhold til stat-NGO 

forholdet. 

 

Partnerskap mellom INGOer og NGO i sør 
Det er mange ulike konnotasjoner knyttet til partnerskap konseptet, og forståelsen av begrepet 

har utviklet seg historisk. Med hensyn til forholdet mellom INGOer og NGOer i sør11 har 

                                                 
11 betegnelsen SNGOer for NGOer i sør vil kun anvendes i beskrivelsen av partnerskap i det analytiske 
rammeverket, for å vise et klart skille fra INGOer dvs NGOer i nord 
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partnerskap begrepet mottatt økt interesse siden slutten av 1980-tallet (Postma 1994). Den 

normative forståelsen av begrepet legger vekt på at det er et samarbeid mellom INGOer og 

SNGOer som har som formål å styrke gjensidig ansvarlighet, gjennomsiktighet og likhet. I 

realiteten var ofte partnerskapet basert på en asymmetrisk relasjon der INGOer hadde en 

særstilling grunnet deres økonomiske og kompetanse fortrinn. INGOer hadde veletablerte 

byråkratiske strukturer med fastlagte rutiner, og formelle fremgangsmåter for å drive 

bistandsarbeid (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003). På grunnlag av dette var et 

viktig prinsipp i partnerskap konseptet at INGOer skal bistå SNGOer i kapasitetsbygging. 

Dette innebar muligheten til å fremme institusjonell utvikling gjennom blant annet 

informasjonsutveksling og teknisk assistanse.  

 

På 1990-tallet utviklet flere SNGOer seg i retning til å bli mer profesjonaliserte, med en 

lignende organisasjons struktur som INGOer. Dette førte til flere endringer i partnerskap 

forholdet mellom INGOer og SNGOer (Pearce 1993). Blant annet mente Donorer 12  at 

SNGOer hadde i større grad blitt ansvarlige (”accountability”) og valgte derfor å finansiere 

direkte til SNGOer (Bebbington og Riddel 1997). Det var ikke lenger gitt at INGOer skulle 

fungere som et mellomledd mellom aktørene. En viktig normativ begrunnelse for denne 

endringen var erkjennelsen om at SNGOer sitter med kunnskap som kan sikre at hjelpen når 

de målgruppene den er tiltenkt. Videre argumenteres det for at NGOer i sør kan fremme godt 

styresett og styrke sivilsamfunnet i landet. En kritikk av partnerskap forholdet mellom 

donorer og SNGOer er at det som regel er basert på en kortvarig relasjon. I noen tilfeller vil 

dette medføre at donorer har manglende kunnskap og kapasitet til å sikre at bistanden på 

lengre sikt vil være effektiv. INGOer er blant aktørene som har kritisert direkte finansiering 

mellom SNGOer og donorer. De legger til grunn den normative forståelsen knyttet til 

partnerskap konseptet. I lys av dette åpner Bebbington og Riddel opp for en diskusjon om 

hvorvidt det er hensiktmessig at donorer finansierer direkte til SNGOer heller enn gjennom 

INGOer. I det følgende vil dette konkretiseres ved å beskrive sentrale elementer omkring 

partnerskap mellom INGOer og SNGOer. 

 

Partnerskap mellom INGO og SNGO: Et likeverdig forhold? 
 

                                                 
12 Donorer vil i denne oppgaven omhandle statlige- og private aktører. 
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”It is recognized, however, that there is frequently a disparity between the rhetoric and reality 
of partnership between NGOs. The most frequently cited constraint to the formation of 
authentic partnerships is the control of money” (Lister 2000:229) 

 

Sitatet ovenfor illustrerer en vedvarende skepsis mot den normative oppfatningen knyttet til 

partnerskap. I følge Lister (2000) bunner dette i at INGOer og SNGOer ofte har ulike 

forståelser av et partnerskap. INGOer vil på sin side ofte anvende begrepet partnerskap for å 

belyse de normative konnotasjonene knyttet til forholdet til SNGOer, men dette er ikke 

nødvendigvis slik SNGOer erfarer partnerskapet. Det finansielle bidraget fra INGOer til 

SNGOer oppleves av flere som en viktig grunn til en vedvarende asymmetrisk relasjon. Dette 

handler blant annet om at SNGOer må tilpasse seg etter formelle krav fra INGOer dersom de 

ønsker å inngå et partnerskap. Et eksempel på dette vil være at donorer krever at de følger en 

bestemt mal når de utformer evalueringer (Ebrahim 2003). NGO-sektoren har derimot 

mulighet til å motvirke en slik påvirkning ved å blant annet bevisst velge ut informasjon for å 

imøtekomme kravene til INGOer. Denne situasjonen har ført til at mange ledere av NGOer i 

sør føler at de har mistet sin autonomi, i betydning selvbestemmelse (Degnbol-Martinussen & 

Engberg-Pedersen 2003). Når et partnerskap utarter seg på denne måten mener Smillie (1995) 

at samarbeidet mellom aktørene vil ofte bære preg av være en patronasje relasjon heller enn et 

partnerskap. Dette belyser nødvendigheten av å studere maktdimensjonen i et partnerskap, 

herunder i hvilken grad SNGO befinner seg i et avhengighetsforhold til INGOer. (Lister 

2000).  

 

Dersom et partnerskap er basert på et avhengighetsforhold kan det ha flere negative 

konsekvenser for på den nasjonale og lokale konteksten (Clark1997). Dette gjelder forholdet 

til målgruppen av bistand, NGO-sektoren i landet, og de nasjonale og lokale myndigheter. Det 

er spesielt finansieringsavhengigheten som kan føre til at de i større grad blir ansvarlige 

oppover til INGOer (Pearce 1993). Et eksempel på dette er at de involverer seg i prosjekter 

avhengig av hvilke muligheter de har til å få økonomisk støtte og ikke på de aktivitetene de 

selv mener er nødvendige (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003). En annen 

utfordring er at SNGOer tilegner seg i større grad normer og verdier som blir fremmet av 

INGO. Dette kan bidra til det Lister (2000) omtaler som ”crisis of identity”. Videre kan fokus 

på å etablere partnerskap med INGOer føre til at mindre nettverksbygging mellom SNGOer i 

et land (Pearce 1993). INGOer kan bidra til dette ved å konkurrere om å samarbeide med de 

få veletablerte SNGOer. En konsekvens av dette er at noen få NGOer vil dominere NGO-

landskapet i landet. (Degnbol-Martinussen & Engberg-Pedersen 2003).  
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I følge Ebrahim (2003) kan ikke overføring av økonomiske midler fra en INGO til en SNGO 

kun forstås som en asymmetrisk maktrelasjon. Han hevder at det er andre former for 

ressursoverføring som bidrar til å skape en gjensidig avhengig relasjon. Det er særskilt den 

lokale kunnskapen SNGOer besitter som kan bidra positivt for gjennomføring av prosjekter, 

og dermed styrke omdømmet til en INGO. I tillegg til Ebrahim er det flere akademikere og 

andre aktører innenfor bistandssamfunnet som har rettet fokus på hvilke faktorer som må 

være tilstede for å skape et mer balansert partnerskap (Lister 2000). Et partnerskap må først 

og fremst være basert på gjensidig tillitt og ansvarlighet. I forhold til prinsippet om 

ansvarlighet er det viktig at det skjer en toveis informasjonsutveksling, herunder at det 

etableres klare avtaler om hva partnerskapet skal omfatte, og at begge parter er med på å ta 

avgjørelsene. I forhold til det økonomiske grunnlaget er prinsippet om gjennomsiktighet 

vesentlig. Et siste element ved et vellykket partnerskap er at det bør opprettholdes på lengre 

sikt.  

NGOer og staten 
Den ovennevnte beskrivelsen av det nære forholdet mellom SNGO og INGOer innenfor det 

internasjonale systemet kan ha konsekvenser for relasjonen mellom SNGOer og staten, både 

nasjonalt og lokalt (Tvedt1998). En viktig årsak til dette som har blitt nevnt var overføring av 

ansvar innenfor tjenesteyting fra det offentlige til NGO er, og følgelig mer bistand 

internasjonalt til NGOer heller enn staten. I følge Tvedt (1998) kan NGOer sin avhengighet til 

internasjonal økonomisk støtte føre til at de utvikler svakere bånd til statlige myndigheter i 

eget land. Endringer som har skjedd internasjonalt har ikke endret det faktum at staten er den 

viktigste aktøren med hensyn til nasjonale og lokale anliggender. Det innebærer at det 

fremdeles er statens hovedansvar å implementere politiske programmer og politiske tiltak, 

men det er økende press på at ikke-statlige aktører skal inkluderes i avgjørelser13. Derfor er 

det viktig å belyse hvordan denne relasjonen utarter seg på nasjonalt og lokalt nivå. 

 

På nasjonalt nivå vil det innledningsvis være viktig å se på utviklingen av forståelsen av en 

nasjonalstat. En klassisk definisjon på en stat er at den har sentralisert politisk kontroll over et 

avgrenset territorium med øverste lovgivende myndighet og monopol på maktbruk (Mann 

2003).  Denne definisjonen har som grunnleggende premiss at stater er den viktigste aktøren i 

                                                 
13 http://www.developmentinpractice.org/readers/NGOs/DevNGO%20Edwards.pdf Nedlastet: 5.9.07 
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den politiske arenaen. Som nevnt tidligere har den kalde krigens slutt og økende fart i 

globaliseringsprosesser utfordret den klassiske forståelsen av den moderne stat (Paasi 2003). 

Det har dermed oppstått uklarheter med hensyn til forholdet mellom NGOer og staten. Det 

har vært mye debatt om hvordan NGOer kan gjøre staten mer ansvarlig og sensitiv til 

behovene til de fattige, men det har vært mindre debatt om hvordan rollen til staten bør være. 

Den klassiske skillen mellom staten og NGOer har blitt kritisert for å anta at det eksisterer en 

grunnleggende konflikt mellom staten og NGO sektoren. Den utelukker handlende aktører sin 

mulighet til å aktivt påvirke det politiske systemet. Siden tilnærmingen utelukker variasjoner 

mellom samfunn vil den heller ikke ta i betraktning en historisk og kulturell dimensjon. 

Denne tankegangen har gitt opphav til alternative tilnærminger til stat og samfunn. 

Akademikere som Migdal (1988), Harriss et al. (2004), Törnquist (1999) og Webster & 

Engberg-Pedersen (2002) er viktige bidragsytere innenfor denne retningen. Migdal 

introduserte først stat-i-samfunn perspektivet. Perspektivet vektlegger gjensidig påvirkning 

mellom stat og samfunn. I følge Migdal eksisterer ikke staten utenfor samfunnet, men er en 

del av samfunnet. Samfunnet består av mange ulike sosiale organisasjoner som kan bli formet 

eller forme de statlige institusjoner. Migdal sitt perspektiv er nyttig i en studie av en kontekst i 

sør fordi han ser på mange ulike former for sosial organisering, deriblant klientelisme. I denne 

studien er hovedsakelig fokus rettet mot NGOer, og de andre nevnte forskerne vil derfor 

tilføre viktig kunnskap om forholdet mellom politikk og NGOer. De understreker at det ikke 

er mulig å studere aktører i sivilsamfunnet isolert fra en bredere politisk arena. Politikk forstås 

med andre ord som en del av både staten og sivilsamfunnet. Begge parter blir sett på som 

politiske aktører som samhandler i en felles arena. Det vil si at NGOer blir formet av 

forholdet til statlige institusjoner, samtidig som de er med på å endre statlige institusjoner. 

Törnquist (1999) hevder at de politiske prosessene som forekommer i denne arenaen vil være 

betinget av den politiske formen og det politiske innholdet. Den politiske formen refererer til 

politiske strukturer og institusjoner. Det politiske innholdet vil være politiske programmer og 

andre politiske tiltak. Denne forståelsen av politikk vil legge grunnlaget for å se på 

interaksjonen mellom NGOer og staten (Törnquist 1999). I motsetning til å se på statlige og 

ikke-statlige aktører som to isolerte fenomener. 

 

De strukturelle forholdene staten legger til rette for NGO virksomhet vil variere fra stat til stat 

(Clark 1997). Noen forhold som her kan nevnes er historisk bakteppe, hva slags stat en står 

ovenfor og de økonomiske forholdene i landet. I forhold til hva slags stat man står ovenfor 

kan det foretas en tredeling av styringssystemet i et land (Clark 2002). 1. En velfungerende 
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stat har et godt styringssystem 2. En stat kan betegnes som svak. 3. En stat kan være ikke-

fungerende. Statens styrke kan gi innblikk i hvor effektiv staten er når det gjelder 

implementering av viktige politiske tiltak (Turner & Hulme 1997). I tilfeller der byråkratiet 

svekker statens kapasitet kan det ha negativ effekt på implementering av viktige programmer. 

I slike tilfeller hevder Turner og Hulme at ansvarsområder bør desentraliseres til NGOer og 

privat sektoren. Konkurranse innenfor den offentlige sektoren kan ha positive ringvirkning på 

utvikling. Statens kapasitet til å håndtere offentlige oppgaver vil ofte vise seg når det 

forekommer en uventet katastrofe. I følge Pelling og Dill (udatert) kan det i en 

katastrofesituasjon oppstå en midlertidig “maktvakuum” dersom en stat ikke har kapasitet til å 

håndtere en katastrofe på egenhånd. NGOer kan i slike tilfeller få større handlingsrom som 

kan føre til endringer i det politiske landskapet.  

 

Koblingen mellom politikk og NGOer har ført til at flere forskere hevder at NGOer kan bidra 

positivt til politisk endring (Fisher 1997). De enes derimot ikke om hvilken type innvirkning 

NGOer kan ha. Generelt sett har få studier vært rettet mot innvirkningen NGO praksis har på 

makt relasjoner, enten det gjelder i samfunnet eller staten. En tilnærming vil være å se på 

hvordan NGOer som handlende aktører bidrar til å transformere politiske strukturer og 

prosesser (Fisher 1997). En transformasjon av de politiske strukturene kan innebære en dialog 

mellom NGOer og statlige institusjoner. Dette kan finne sted i de formelle institusjonelle 

kanalene, som omfatter blant annet koordineringsmøter (Engberg-Pedersen & Webster 2002).  

 

I følge Desai (2002) kan NGOer befinne seg i en vanskelig situasjon når de forsøker å arbeide 

innenfor staten for å fremme endringer i de sosiale og politiske strukturene. Det er to faktorer 

som kan ha innvirkning på denne prosessen; det er igjen type stat man står overfor og synet 

befolkningen har av staten. Eksempelvis vil det være problematisk for en NGO å ha nære 

forbindelser med en regjering som er i ferd med å miste makt. Grunnen til dette kan være 

økende grad av misnøye blant befolkningen. Den nye regjeringen kan være skeptisk til å 

samarbeide med NGOer som har vært nært tilknyttet den tidligere regjeringen. Chandoke 

(2005) stiller spørsmålstegn ved sivilsamfunnets autonomi når den inngår i et samarbeid. 

Dette er en relevant problemstilling siden et altfor nært samarbeid med staten kan føre til at 

NGOen blir kooptert. Den vil da miste mye av sin selvbestemmelsesrett, og det er fare for at 

NGOen vil heller fungere som en forlengelse av staten. Dersom NGOer er altfor nært knyttet 

til staten vil forståelsen av en NGO som ikke-statlig miste betydning.  
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Et generelt bilde av hvordan NGOer sitt forhold til staten kan beskrives gjennom tre sentrale 

begreper; Konfrontasjon, kooptering og samarbeid (Degnbol-Martinussen & Engberg-

Pedersen 2003). Et virkemiddel stater anvender for å kontrollere NGOer er å kreve at NGOer 

blir formelt registrert. Således vil myndighetene ha større mulighet til å overvåke NGOer sine 

aktiviteter. Det vil ha innvirkning på hvor stor handlingsrom staten gir NGOer til å organisere 

(Desai 2002). NGOer kan skape allianser (sosial kapital) og nettverk til å presse staten presse 

frem endringer i de politiske strukturene. I andre situasjoner forekommer det et samarbeid 

mellom aktørene. Dette kan innebære at NGOer søker økonomisk støtte fra staten. I et slikt 

tilfelle er det viktig at NGOene fremtrer som både gjennomsiktige og ansvarlige 

”accountability”. Chandoke (2005) påpeker uklarheter knyttet til ansvarsforholdene til staten 

og NGOer. Tidligere var det en allmenn antagelse om at regjeringer var ansvarlige overfor 

befolkningen i viktige politiske områder. Med overføring av ansvarsområder til NGOer har 

det blitt mindre klart hvem NGOer er ansvarlige overfor. NGOer kan stilles til ansvar overfor 

deres klienter, regjeringer, internasjonale bistand givere eller NGOer i nord. Chandoke 

problematiserer ansvar ytterligere når hun påpeker den ideologiske skillen, og forskjeller med 

hensyn til organisering. I tillegg til ulike formål tilknyttet de ulike aktørene. Det alle aktørene 

har til felles er at de representerer borgerne. Når befolkningen føler at de må forholde seg til 

altfor mange forskjellige aktører oppstår det lett forvirring. Dette kan bidra til det blir uklart 

hvem som skal holdes ansvarlig. Chandoke uttrykker med dette bekymring ved å gi altfor 

mye ansvar til NGOer med hensyn til tjenesteyting. Det kan hevdes å ha ført til en 

ansvarsfraskrivelse fra statens sin side.  

 

På lokalt nivå har den nyliberale agendaen fremmet desentralisering av statlig makt. 

Desentralisering innebærer at statlige oppgaver delegeres til lokale myndigheter. Det har til 

hensikt å styrke lokale institusjoner, som er ansvarlig overfor lokalsamfunnet, og således 

hindre misbruk av makt. Turner & Hulme (1997) understreker at desentralisering ikke 

innebærer at all autoritet blir delegert til lokalt nivå. De sentrale styringsmakter vil bevare den 

sentrale rollen når det gjelder saker av nasjonal anliggende, i tillegg til å kontrollere at de 

desentraliserte områdene er effektive. På lik linje med desentralisering av makt er lokale 

NGOer sett på som en viktig del av de institusjonelle reformene som skal fremme demokrati 

(Webster, N. & L. Engberg-Pedersen 2002). Fokus på partnerskap mellom lokale 

styringsmakter og NGOer har ført til at NGOer til tider har nære relasjoner til de lokale 

myndigheter selv om forholdet til nasjonale styresmakter er svak (Clark 1997). En god 

relasjon til lokale myndigheter vil anses som positivt av målgruppene for bistanden. Dette 
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skyldes at de har bedre kunnskap om de lokale forhold, og kan derfor fange opp deres behov 

og ønsker bedre. Denne utviklingen har bidratt til å redefinere relasjonen mellom NGOer og 

staten. En svak relasjon med nasjonale myndigheter utelukker ikke at det finnes en form for 

relasjon. På nasjonalt plan vil relasjonen mellom staten og NGOer først og fremst ta 

utgangspunkt i at staten kontrollerer det økonomiske og politiske rammeverket som 

mennesker og organisasjoner opererer innenfor. I følge en stat-i-samfunn perspektiv er det 

viktig at lokalpolitikk forstås kontekstuelt og i forhold til spesifikke empiriske erfaringer 

(Harriss et al 2004). Ved å se på forholdet mellom det lokale og nasjonale vil man kunne se 

hvordan de strukturelle rammene gitt av staten påvirker eller blir påvirket av aktørene i 

samfunnet.  

Del 2: Det internasjonale systemet og humanitær respons etter en naturkatastrofe 
I løpet av 1990-tallet har de fleste nødhjelps- og utviklings organisasjoner satt fokus på 

integrering av nødhjelp, gjenoppbygging og utvikling (LRRD) i humanitær arbeid 

(Smillie1998). Dette belyser en viktig endring i humanitær tankegang fra å tilnærme seg 

naturkatastrofe som en lineær prosess til en erkjennelse om at fasene må skje parallelt. Videre 

er bred enighet at et sentralt middel for å oppnå langsiktig utvikling er å kombinere nasjonal 

planlegging og koordinering med internasjonal humanitær innsats og utviklingssamarbeid 

(Stokke 2007). Det er derimot ikke sagt at alle aktører tilnærmer seg fenomenet på samme vis. 

Forut for en diskusjon omkring LRRD agendaen og aktørene sin rolle innenfor dette, er det 

viktig å belyse hvordan samarbeid eller koordinering mellom aktørene involvert i humanitær 

respons har utviklet seg historisk. Dette har på mange måter lagt føringer på den praktiske 

gjennomføringen av LRRD agendaen. 

Forholdet mellom koordinering og synet på naturkatastrofer: Et historisk tilbakeblikk 
I humanitært arbeid er svært mange aktører involvert, og behovet for koordinering er derfor 

ansett som essensielt (Stokke 2007). Historisk sett har koordinering mellom aktørene vært et 

problematisk område. Før 1970-tallet var det svært lite dialog mellom frivillige organisasjoner 

i nødhjelpsoperasjoner (Kent 1983). Utover på 1970-tallet var dette et vedvarende problem 

samtidig som koordinering mellom andre aktører også var en utfordring. Potensielle donorer 

hadde ofte få etablerte instanser med god kunnskap om kompleksiteten omkring en katastrofe. 

Det medførte blant annet til at det var lite dialog mellom NGOer, donorer og myndighetene i 

de rammede landene. I tillegg hadde myndighetene i de rammede landene sjeldent utarbeidet 

gjenoppbyggingsplaner. Kent (1983) mener at det derfor har historisk sett vært en 

usystematisk tilnærming til katastrofer. Han bygger denne påstanden på tre dominerende 
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antagelser som kan ses i relasjon til hverandre. Den første handler om hvordan man definerer 

en katastrofe. Dette ble tidligere definert som en uforutsigbar hendelse. Derfor blir katastrofer 

betraktet som et fenomen som er vanskelig å kontrollere eller lage konkrete planer for. På 

grunn av denne antagelsen har det vært lite fokus på å studere utviklingen av en katastrofe, og 

dermed har det heller ikke blitt ansett som nødvendig å etablere institusjoner som arbeider 

spesifikt mot katastrofe håndtering. Dette snevre synet på nødhjelp legger Kent til kan 

negative følger for lokal økonomien på to forskjellige måter (Kent 1983). Etter en katastrofe 

vil det ofte komme en betydelig mengde goder fra utlandet for å ivareta de umiddelbare 

behovene. Problemet er at det ofte kan ha negative følger for lokal økonomien. I andre tilfeller 

kan nødhjelp føre til betydelig økonomisk fremgang på lokalt nivå, men kun på kort sikt. Det 

skyldes at den lokale økonomien er avhengig av økt ressursinnsats knyttet til 

nødhjelpsoperasjoner. Når nødhjelpsarbeiderne anser sin arbeid som ferdig og trekker ut av 

landet, vil den lokale økonomien oppleve en markant nedgang. Den andre antagelsen sikter 

mot desperasjonen folk opplever etter en katastrofe. Folk har såpass mange behov at de ikke 

stiller krav på mat, husly eller andre nødvendige basisbehov. En slik antagelse unnlater å se 

på kulturelle og sosiale forskjeller mellom mennesker. Den siste antagelsen innebærer at etter 

en katastrofe er hovedmålet å få folk tilbake til situasjonen de var i før katastrofen inntraff. 

Det er lite fokus på å forbedre situasjonen til mennesker som antakeligvis var sårbare før 

katastrofen.  

 

Det har i de senere årene blitt introdusert flere tiltak for å fremme bedre koordinering. En 

forståelse av dette må ta utgangspunkt i hva man i dag legger i selve konseptet. En 

internasjonal definisjon på koordinering blir gitt i TEC rapporten; ”…  a process, the 

orchestration of effort toward appropriate, effective, efficient and coherent delivery of humanitarian 

services” (Bennett 2006). For å få til god koordinering skrives det videre at en rekke politiske 

redskaper bør tas i bruk. Det innebærer blant annet ansvarlighet overfor målgruppene for 

bistand, god informasjonsflyt, strategisk planlegging og samarbeid med staten. Videre er 

koordinering en frivillig prosess på grunnlag av at alle organisasjoner har rett til sin autonomi. 

En negativ side ved at koordinering er frivillig er at dersom en sektor velger å ikke følge 

koordineringsprinsipper kan det ha negative følger for andre sektorer (Bennett 2006). En 

forståelse av de overnevnte prinsippene knyttet til koordinering vil utgjøre et viktig 

rammeverk for analysen i studien. 
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Fra nødhjelp til gjenoppbygging og langsiktig utvikling (LRRD) 
I følge Smillie (1998) er det spesielt tre utfordringer som kan kobles til den praktiske 

gjennomføringen av LRRD. Den første omhandler tidsaspektet mellom fasene. Den andre 

handler om ubalanse i finansiering av de tre fasene. Den siste retter oppmerksomhet mot 

manglende forståelse av de ulike fasene. Alle tre av de nevnte utfordringer må ses i lys av 

hverandre. 

 

Tidsaspektet handler hovedsakelig om når aktørene engasjerer seg og hvor lenge de deltar i 

hjelpearbeidet. I humanitær respons etter en naturkatastrofe er det en vedvarende tendens 

blant organisasjoner og andre aktører og innarbeide en relativ kort tidsramme for 

hjelpearbeidet (Smillie 1998). Dette kan ses i lys av økt fokus på ”exit strategies”14, som ofte 

handler om en toårs plan for hjelpearbeidet. Det er for øvrig forskjeller mellom NGOer og 

andre aktører i hvilken grad de forholder seg til tidsrammene. Dette skyldes blant annet at i 

det humanitære responssystemet, er det ikke utarbeidet generelle retningslinjer NGOer og 

andre aktører kan jobbe utefra (Smillie & Minear 2004). Den korte tidsrammen beregnet for 

nødhjelpsfasen fører ofte til en altfor rask overgang til utviklingsfasen (Smillie 1998). En 

konsekvens av dette er hensynet til tidsrammen blir prioritert fremfor å sikre at tiltak som blir 

gjennomført samsvarer med de sosiale og økonomiske endringer i landet. Dette tenderer igjen 

mot nødvendigheten av å følge de samme prinsippene for utviklingsarbeid som for 

gjenoppbyggingsarbeidet dersom man skal kunne vise til positive resultater. Den kortsiktige 

tidsplanen og følgene det har for et land viser også hvor viktig det er å inkludere lokale 

aktører og den kapasiteten de tilbyr (Houghton udatert). Dette gjelder spesielt i forhold til 

internasjonale aktører som ikke har erfaring fra landet. 

 

Finansiering av de ulike fasene er en respons på det overnevnte tidsaspektet. Det vil si at 

tidsperioden man beregner for gjennomføring av LRRD legger føringer på hvor mye bistand 

blir gitt (Smillie 1998). I nødhjelpsfasen blir bistand ofte gitt sporadisk og uten en klar plan 

for hvordan midlene skal brukes. Samtidig er det ofte rettet mer fokus på å finansiere 

nødhjelpsfasen enn å gi bistand til å dekke langsiktige utviklingsbehov. I forhold til NGO-

sektoren mener Smillie at denne situasjonen blir synlig i situasjoner der NGOer bruker media 

som et middel for å få støtte fra private givere. Interessen fra journalister varer derimot kun i 

kort tid. Følgelig blir det mindre oppmerksomhet fra private givere, og det resulterer i mindre 

                                                 
14 ”Exit strategies” var opprinnelig et konsept anvendt i forhold til fredsmegling, men forståelsen av konseptet 
har utvidet seg til å gjelde andre katatstrofer, herunder naturkatastrofer. 
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penger til å gjennomføre bærekraftige utviklingsplaner. Videre hevder Smillie at denne 

formen for innsamling av penger kan bidra til å skape konkurranse mellom aktørene, og 

dermed også svekke koordinering mellom aktørene.  

 

Kunnskap er i følge Smillie en av de største utfordringene i gjennomføring av LRRD. Han 

understreker at kunnskap ikke er det samme som informasjonsformidling, og han tilføyer at i 

humanitærarbeid har det vært for mye fokus på den sistnevnte. En form for 

informasjonsformidling er evalueringer av en katastrofe. Slike evalueringer kan gi mye nyttig 

informasjon om utfordringer og styrker ved den humanitære responsen til en bestemt 

katastrofe, men har lite overførbarhetsverdi utover det. I motsetning til evalueringer handler 

kunnskap om økt kjennskap til de kontekstuelle forholdene i det landet som har blitt rammet 

av en katastrofe (Smillie 1998). Bankoff et al. oppsummerer forholdet mellom 

naturkatastrofer og kunnskap slik; 

 

 ”Disasters do not occur out of context but are embedded in the political structures, economic 
systems and social orders of the societies in which they take place” (Bankoff et al. 2004:35) 

 

Det overnevnte belyser viktige elementer ved relasjoner mellom aktører involvert i humanitær 

arbeid, men kapittelet har hittil vist lite om hvilken rolle de katastroferammede har i denne 

prosessen. I tråd med dette vil jeg nedenfor klarlegge dette aspektet. 

Mindre sårbarhet gjennom deltakelse og boligbygging etter en naturkatastrofe 
I etterkant av en naturkatastrofe er det som regel menneskene med størst sårbarhet som blir 

hardest rammet av en naturkatastrofe. I følge Amaratya Sen (1999) skyldes dette at de fattige 

har begrenset tilgang til tjenester og rettigheter. Det svekker dermed deres kapasitet til å 

håndtere endringene som skjer i etterkant av katastrofen, og de vil derfor også være mer 

sårbare overfor eventuelle nye katastrofer (Adger & Brooks 2003). Det internasjonale fokus 

på å redusere sårbarhet hos de fattige har i praksis vært en utfordring. Dette skyldes at det 

ikke eksisterer en allmenn akseptert definisjon på sårbarhetsbegrepet, og dermed opererer ofte 

aktører med forskjellige rammeverk (Frerks & Bender 2004). I denne oppgaven vil sårbarhet 

defineres som;  

 

”the characteristics of a person or group and their situation that influence their capacity to 
anticipate, cope with, resist and recover from the impact of a natural hazard (an extreme 
natural event or process)” (Wisner et al. 2004:11).  
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Nært beslektet med konseptet sårbarhet er tilgang til ressurser. I følge Dynes (2002) er sosial 

kapital en ressurs som i altfor lite grad har blitt anvendt i forhold til katastroferespons. Fra 

hans forskning er det spesielt to forståelser av begrepet som kan trekkes frem. For det første 

er sosial kapital som regel den ressursen som er minst ødelagt sammenlignet med andre 

former for ressurser. Derfor utgjør ofte sosial kapital et viktig utgangspunkt for 

lokalsamfunnets respons i nødhjelpsfasen. Dette synet kan ses i motsetning til antagelsen om 

at samfunnet er svært skjør i etterkant av en katastrofe, og dermed ute av stand til å håndtere 

problemene som oppstår i etterkant av en katastrofe. For det andre kan sosial kapital begrepet 

anvendes for å forstå konesekvensene ekstern bistand kan ha på et samfunn. Bistand kan blant 

annet føre til endringer i informasjonskanaler eller myndighetsstrukturer som eksisterte før 

katastrofen. I forhold til informasjonsformidling kan det være situasjoner der de offisielle 

informasjonskanalene blir lagt vekt på fremfor de uformelle kanalene som ofte blir brukt av 

lokal befolkningen. I forbindelse med endringer i lokale myndighetsstrukturer kan dette føre 

til usikkerhet omkring hvem lokalbefolkingen skal forholde seg til etter en katastrofe. Et 

viktig tiltak for å styrke den sosiale kapitalen gjennom kunnskap er å informere menneskene 

om hvilke rettigheter de har, og i hvilken grad de har mulighet til å kreve sine rettigheter (Sen 

1999). 

 

Betydningen lokalsamfunnet har i katastroferespons har lenge vært et viktig prinsipp i både 

utviklingsarbeid og humanitær respons. I likhet med Dynes sin forståelse av forbindelsen 

mellom sosial kapital og katastroferespons bygger dette på erkjennelsen om at deltakelse blant 

de katastroferammede kan bidra til å redusere sårbarheten i et samfunn. Wisner et al. gir en 

god beskrivelse av behovet for å inkludere lokal befolkningen etter en naturkatastrofe når de 

skriver;  

 

 “Local knowledge is seen as the key to success as it is the only resource controlled by the 
most vulnerable, is already present at a potential disaster site, and in many cases constitutes a 
viable operational strategy. All that is required is to find the proper balance between the need 
for external assistance and the capacity of local people to deal with the situation”(Wisner et al. 
1994:32).  

 

I denne studien er et sentralt anliggende å studere de katastroferammedes deltakelse i bolig 

bygging etter tsunamien. Dette kan ses i lys av erkjennelsen om at deltakelse er viktig for å 

redusere menneskers sårbarhet i etterkant av en katastrofe. I en større sammenheng er 
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boligbygging et av de viktigste arbeidsoppgaver etter en naturkatastrofe15. En viktig endring i 

synet på boligbygging i dag er at det ikke kun handler om den fysiske gjenreisningen (Bolin 

1994). I følge Bolin er boligbygging etter en naturkatastrofe knyttet til de større sosiale 

prosessene i et samfunn. I denne sammenheng vil planleggingsfasen være en essensiell del av 

boligbyggingsprosessen. På dette stadiet er det viktig at det tas hensyn til menneskenes 

fysiske, økonomiske og sosiale tilknytning til stedet. Det vil være umulig å gjenoppbygge 

samfunnet akkurat slik det var før, men det er heller ikke formålstjenlig å forsøke å slette 

fortiden. Det vil heller ikke være formålstjenelig å behandle gjenoppbyggingsplaner som 

fastlagde ideer, planene må hele tiden evalueres på nytt og tilpasses situasjonen. Dersom disse 

elementene ved boligbyggingsprosessen tas hensyn til kan det styrke sannsynligheten for at 

boligene vil være bærekraftige i et langsiktig perspektiv (Davis 1978). 

Kategorisering av boligbyggingsprosessen 
Boligbyggingsprosessen etter en naturkatastrofe vil variere mellom land og avhengig av 

katastrofe som har inntruffet. I følge sosiologen Quarantelli er det likevel noen generelle 

observasjoner som kan gjelde i andre kontekster. I lys av dette skrev Quarantelli en rapport i 

1982 ”Sheltering and housing after major community disasters: Case studies and general 

observations” (1982). Casestudiene er basert på byer i USA, derfor kan det settes 

spørsmålstegn hvorvidt funn fra rapporten kan overføres til et land i sør. Videre var tsunamien 

en katastrofe med en betydelig større andel av NGOer involvert i hjelpearbeidet enn det han 

beskriver. Det er likevel visse elementer ved hans forskning som gir et såpass bredt bilde av 

boligbyggingsprosessen (Bolin 1994) og derfor vil være aktuelt for denne oppgaven. Dette 

omhandler Quarantelli sin kategorisering av boliggjenoppbyggingsprosessen i fire forskjellige 

gjenoppbyggingsaktiviteter. I denne prosessen tilnærmer han seg en katastrofe som en sosial 

prosess. Det er de to siste fasene som er viktig for denne oppgaven, men alle fire vil kort 

beskrives for å gi et helhetlig bilde. Den første gjenoppbyggingsaktiviteten er ”Emergency 

sheltering”, og er for mennesker som kun trenger et sted å bo i noen få timer eller døgn. Dette 

gjelder for mennesker som ikke har mistet hjemmene sine, men hjemmene deres har blitt 

utsatt for midlertidig strømbrudd eller lignende. ”Temporary sheltering” vil vare en periode 

utover nødhjelpsfasen. Menneskene har behov for fasiliteter som mat, senger og helsetilbud. 

Derfor er det behov for at hjelpen organiseres bedre enn den førstnevnte. ”Temporary 

Housing” (Midlertidige boliger) er fasen der hushold rutiner blir etablert på nytt, men 

menneskene er forberedt på å eventuelt flytte til en permanent bolig. Det foreligger lite 

                                                 
15 http://www.recoverlanka.net/docs/habitats.pdf Nedlastet: 11.5.07 
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kunnskap om overgangen fra midlertidig til permanente boliger. Koblingene mellom fasene er 

i følge Quarantelli en generell svakhet ved boligbyggingsprosessen. ”Permanent housing” 

(permanente boliger) er i følge Quarantelli fasen i gjenoppbyggingsprosessen som er minst 

planlagt. Siden myndighetene ofte er uforberedt på katastrofen, vil 

gjenoppbyggingsaktivitetene inngangsatt av myndighetene være lite planlagte. Samarbeid 

med frivillige organisasjoner og private aktører som har utviklet nøye planer før katastrofen, 

kan derfor bli vanskelig. Videre hevder Quarantelli at etablering av permanente boliger vil 

ofte reflektere de sosiale ulikheter som eksisterte i samfunnet før naturkatastrofen inntraff. 

Behovet for å inkludere de katastroferammede er derfor nødvendig, men har en tendens til å 

bli oversett av aktørene involvert i boligbyggingen. 

Oppsummering 
Hensikten med dette kapittelet har som sagt vært å presentere et analytisk rammeverk som 

kan anvendes for å forstå forholdet mellom NGOer, INGOer og staten i en historisk kontekst. 

I tillegg har jeg i andre del av kapittelet understreket behovet for å integrere 

utviklingstankegangen inn i humanitær respons. De mange perspektiver og tilnærminger som 

utgjør rammeverket gir et generelt overblikk, men må aktualiseres i en spesifikk kontekst. I 

analysen vil jeg derfor integrere utviklings- og humanitær respons tankegangen for å kunne 

svare på studiens problemstillinger. For å beskrive dette nærmere vil jeg her trekke frem noen 

sentrale punkter.  

 

I en post-tsunami kontekst vil den enorme finansieringen og det betydelige antall involverte 

NGOer forstås innenfor rammene av en dreining mot nyliberalisme i det internasjonale 

systemet. Dette har ført til at bistand ofte kanaliseres via NGOer heller enn direkte til staten 

da NGOer blir sett på som et virkemiddel for å fremme positive samfunnsendringer. Innenfor 

de ulike perspektivene på og tilnærminger til bistandsarbeid har det vært en tendens til å 

overse mangfoldet i NGO-sektoren. I mangfoldet av NGO-sektoren retter denne oppgaven 

fokus på en nasjonal NGO, Sewalanka og deres relasjoner til andre aktører. I dette kapittelet 

har det derfor blitt lagt vekt på forskjeller mellom INGOer og NGOer i sør. Begrepet 

partnerskap har blitt diskutert i denne sammenheng. Et viktig argument forbundet med 

partnerskap er at selv om det i prinsippet er snakk om en likeverdig relasjon er det i praksis 

ofte et asymmetrisk forhold hvor INGOer kommer styrket ut. Kapittel 5 vil diskutere 

partnerskapet mellom Sewalanka og Concern i lys av begreper og de teoretiske diskusjonene 

forbundet med begrepet partnerskap presentert i dette kapittelet. Videre vil de ulike måter for 
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samarbeid mellom NGOer og stat relateres til situasjonen etter tsunamien diskuteres. 

Gjennomgående i kapittel 5 diskuteres relasjoner i lys av forholdet mellom utviklingsarbeid 

og humanitær respons. Dette vil særskilt relateres til forståelsen av prosessen fra nødhjelp til 

gjenoppbygging og hvilke implikasjoner dette har hatt for mulighet til å skape langsiktig 

utvikling. I kapittel 6 vil jeg gjennom den overordede forståelsen etablert i kapittel 5 koble en 

forståelse av relasjonene mellom INGOer, srilankiske NGOer og staten til gjenoppbygging av 

boliger, og i større grad rette fokus på prosessen fra gjenoppbygging til langsiktig utvikling 

(LRRD). En siste kobling som kan foretas mellom dette kapittelet og studiens analyse, er 

hvilke følger dette har hatt for målgruppen for bistanden eller de katastroferammede. 

Konsepter som deltakelse, sårbarhet og sosial kapital vil presenteres i denne sammenheng.    
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3. Metode  

Innledning 
Dette kapittelet vil gi en inngående beskrivelse av forskningsprosessen, og et overordnet 

innblikk i hvordan kvalitativ forskning og casestudie har vært aktuelt i forhold til min egen 

studie. Jeg har valgt å ikke gi en grundig begrepsavklaring. Fokuset i kapittelet ligger i å gjøre 

rede for hvilke data som er samlet inn under feltarbeidet, og med hvilke metodiske verktøy 

dette er gjort. En grundig gjennomgang av metoden som blir brukt er nødvendig for 

forskningens etterprøvbarhet (Aase 1997). Deretter vil jeg beskrive hvordan jeg har analysert 

datamaterialet. Gjennomgående i kapittelet vil jeg peke på fordeler og ulemper omkring 

avgjørelser som har blitt tatt. En oppsummering av metode kapittelet vil foretas ved å vurdere 

kvaliteten på datamaterialet. I denne forbindelse vil troverdighet, bekreftbarhet og 

overførbarhet være sentrale begreper. 

Metodisk tilnærming 
Arbeidet med masteroppgaven har vært en lang prosess. I begynnelsen lå utfordringen i å 

finne ut hva det overordnede målet med studien ville være. Etter å ha lest mye generell stoff 

om tsunami katastrofen på Sri Lanka, fant jeg ut at jeg ønsket å få bedre innblikk i hvordan 

srilankiske NGOer opplevde gjenoppbyggingsprosessen etter tsunamien. Da jeg hadde 

formulert en grov problemstilling mente jeg det ville være naturlig å foreta en kvalitativ 

forskningstrategi. Kvalitativ forskning gir mulighet til å oppnå kunnskap og forståelse i 

sosiale fenomener, slik de forstås av menneskene som blir forsket (Thagaard 2003). Etter å ha 

valgt tema, besto problemstillingen i å velge hvilke undersøkelsesopplegg som ville være 

formålstjenelig for å samle inn informasjon. Ettersom problemstillingen min åpnet for en 

kvalitativ tilnærming, var jeg klar over på et tidlig tidspunkt at det ville være nødvendig å 

utføre feltarbeid og foreta intervjuer. Dette ville gi en form for nærhet mellom meg selv og 

informantene, som var nødvendig for å få en dypere forståelse av deres ståsted. Et viktig 

karaktertrekk ved kvalitativ metode er at det gir rom for fleksibilitet, både med hensyn til valg 

av problemstilling og undersøkelsesopplegg (Thagaard 2003). På grunn av fleksibiliteten 

knyttet til kvalitativ metode har denne oppgavens problemstillinger kommet til underveis i 

forskningsprosessen. Dette gjør seg også gjeldende for hvilke metoder jeg har brukt for å 

samle informasjon. Eksempelvis innså jeg etter hvert at det var nødvendig å supplere 

intervjuer med andre metoder, som observasjon (Thagaard 2003). Dette var forhold som ble 

klarere etter hvert i forskningsprosessen, og vil derfor belyses senere.  
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Det var behov for å avgrense problemstillingen ytterligere før jeg utførte selve feltarbeidet. 

Jeg måtte klargjøre hvilke srilankiske NGOer jeg ønsket å studere, og avgrense studiemålet 

geografisk. En slik studie av et avgrenset fenomen i en spesifikk kontekst, var i samsvar med 

en kvalitativ casestudie. Det er imidlertid viktig å påpeke at casestudier ikke kun kan ses i 

forhold til kvalitativ forskning, men er også en metode som anvendes i kvantitativ forskning 

(Yin 2003). En kvantitativ tilnærming handler kort sagt om å studere utbredelsen av et 

fenomen. En kvalitativ casestudie søker å forstå det særegne ved et sosialt fenomen 

(Hammersley & Gomm 2000). Det tar som regel utgangspunkt i relativt få antall case, ofte 

kun en case. Styrken ved å studere få case er at man har mulighet til å samle inn mer detaljert 

informasjon. En case kan for eksempel være en organisasjon, en gruppe, eller en stat. Å ha 

fokus på få enheter fremhever betydningen av aktører, og en utvikling over tid. I denne 

studien har jeg valgt å fokusere på en case, Sewalanka. Valg av Sewalanka som case bekreftet 

behovet for å foreta feltarbeid siden det foreligger lite akademisk litteratur om Sewalanka, og 

organisasjonens relasjon til staten og INGOer. Videre har jeg har trukket inn Green 

Movement of Sri Lanka (GMSL) i det siste analysekapittelet for å kunne sammenligne to 

nasjonale organisasjoners rolle i boligbyggingsprosessen.  

 

Casestudie som forskningsmetode har blitt kritisert på flere områder. Det blir hevdet at fokus 

på kontekst gjør at det blir vanskelig å generalisere utover egen forskning (Lincoln & Guba 

2000). Dette skyldes at generaliseringer har som hensikt å gjelde universelt, og dermed 

begrenses det ikke av en tid og rom dimensjon. Tilhengere av metoden forsvarer den ved å 

understreke at hensikten ikke er å skape vitenskapelige generaliseringer. Andre har forsøkt å 

belyse forskjellige måter man kan anvende generalisering konseptet i forhold til kvalitativ 

metode. I følge forskere som Thagaard (2003) og Denzin og Lincoln (1994) er konsepter som 

generalisering, validitet og reliabilitet tiltenkt kvantitative metoder. Derfor vil det naturligvis 

bidra til en annen forståelse innenfor kvalitativ metode. I følge forskerne må derfor begrepene 

erstattes med begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet. Disse begrepene vil 

være viktige i denne oppgaven. Troverdighet handler om å gi innsyn i fremgangsmåter i 

undersøkelsen og bekreftbarhet er knyttet til selve tolkningen av resultatene. Som alternativ 

til generaliseringsbegrepet, vil overførbarhet anvendes for å vurdere hvorvidt fortolkningen 

som utvikles innenfor rammen av studien også kan være relevant i andre sammenhenger 

(Thagaard 2003). Begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet vil drøftes nærmere 

når jeg vurderer kvaliteten av datamaterialet.   
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Forforståelse 
Før jeg dro ut på feltarbeid og frem til presentasjon av dataene var det nødvendig å reflektere 

over min rolle som forsker. En viktig del av dette var med hensyn til min forforståelse, 

herunder tidligere erfaringer og akademisk bakgrunn (Thagaard 2003). Forskeren sin 

forforståelse kan ha innvirkning på hvordan informasjonen tolkes. Forskerens forforståelse 

kan også revideres ettersom forskeren tilegner seg ny kunnskap underveis. Forsknings-

opplegget vil derfor i stor grad være fleksibel med en eksplorerende karakter. En viktig del av 

min forforståelse er min akademiske bakgrunn. Jeg hadde tidligere lest mye litteratur knyttet 

til sosiale bevegelser og NGOer. Jeg hadde derfor visse ideer om hvilke teoretiske 

tilnærminger jeg ønsket å utforske nærmere. Teori utgjør et viktig verktøy for hvordan man 

bør gå frem med datainnsamling og dataanalyse (Boolsen 2006). Datainnsamling og 

dataanalysen kan likevel ha innvirkning på den valgte teorien ved at funn fra forskning kan 

bidra til å revidere teorien. Det sies derfor at det konstant foregår en vekselvirkning mellom 

teori og empiri, som har fått betegnelsen abduksjon (Thagaard 2003). I anvendelsen av en slik 

metode vil forskeren alltid være åpen for det uventede. I forhold til min egen studie har den 

abduktive tilnærmingen vært relevant i forhold til presentasjon av datamaterialet. Min 

teoretiske forankring om relasjoner mellom aktører knyttet til humanitær arbeid ga meg 

perspektiver på hvordan dataene kunne forstås. Min rolle som forsker og den forforståelsen 

jeg besitter, vil omtales gjennomgående i forhold til de valgene jeg har tatt under 

datainnsamling og analyse av dataene.   

Datainnsamling 
Det finnes mange ulike metoder for å samle inn data om en kvalitativ casestudie. Det er 

vanlig å basere seg på flere datakilder for å belyse fenomenet (Yin 2003). Det skyldes at det 

finnes veldig mange aspekter ved et fenomen hvor det ikke foreligger data. I det følgende vil 

jeg beskrive prosessen jeg gikk gjennom for å foreta en kvalitativ casestudie. Datakildene jeg 

har anvendt i denne studien inkluderer sekundær litteratur, feltarbeid, intervju og observasjon. 

Sekundær litteratur 
I forkant av feltarbeidet forsøkte jeg å søke sekundære kilder som beskrev relasjonen mellom 

NGOer og andre aktører involvert i gjenoppbyggingsarbeid. Jeg fant flere internasjonale 

evalueringer, som hadde blitt foretatt i etterkant av tsunamien. Kildematerialet spente fra det 

internasjonale og norske bistandsmiljø, representert ved FN, Verdensbanken og NORAD. Det 

var også litteratur som var produsert i samarbeid mellom nasjonale myndigheter på Sri Lanka 

og internasjonale bistandsaktører. Den internasjonale evalueringsrapporten om tsunami-
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bistand (Tsunami Evaluation coalition (TEC)) vil i størst grad anvendes i denne studien. Det 

var ingen av disse dokumenter som hadde blitt skrevet av en nasjonal NGO. Feltarbeid var 

som nevnt derfor en nødvendig del av prosessen for datainnsamling.  

Feltarbeid 
For å forenkle prosessen med å finne et felt til å generere data reiste jeg til Sri Lanka i 

perioden 17.mars til 29.mars. I forkant av denne reisen hadde jeg ikke formulert en presis 

problemstilling. Jeg hadde kun klargjort tema for oppgaven og interessante spørsmål jeg 

ønsket å utforske. Med tanke på at jeg aldri hadde vært på Sri Lanka var det viktig å bli kjent 

med landet, og forsøke å etablere så mange kontakter som mulig. Før jeg reiste hadde jeg et 

ønske om å komme i kontakt med Sewalanka og Sarvodaya. Jeg hadde ingen kontakter 

innenfor disse NGOene før jeg reiste til landet. Jeg sendte e-post før avreise til hver av 

organisasjonene, men fikk ikke svar. Jeg kom senere i kontakt med en person med kontakter i 

Sewalanka. Jeg fikk dermed kontaktinformasjon til en ansatt i Sewalanka, som jeg hadde en 

samtale med noen dager etter jeg ankom landet. Han hadde jobbet i Sewalanka i ett år, og var 

en internasjonal ansatt. Vi hadde en lengre uformell samtale hvor jeg fikk mye ny og 

interessant informasjon. Etter det brukte jeg den såkalte ”snøballmetoden” (Thagaard 2003). 

Dette innebærer at en samtale med en informant fører videre til andre informanter og slik 

fortsetter prosessen. Informanten ga meg kontaktinformasjon til en annen internasjonal ansatt 

i Galle som hadde jobbet for Sewalanka i flere år. Thagaard (2003) påpeker at en ulempe ved 

snøballmetoden er at informantene ofte vil være innenfor samme nettverk. På dette stadiet 

hadde jeg ikke bestemt hvilke nasjonal NGO jeg ønsket å studere nærmere og det var derfor 

viktig å komme i kontakt med andre aktører. Jeg var i kontakt med personer fra Sarvodaya og 

hadde uformelle samtaler med flere INGOer. Dette bidro også positivt i utforming av 

intervjuguiden som jeg brukte under feltarbeidet.  

 

Feltarbeidet ble gjennomført på Sri Lanka i perioden 12. september til 27. november 2006. 

Jeg leide rom i et pensjonat i Unawatuna, som ligger i Galle hvorav flere av beboerne på 

pensjonatet var utenlandske arbeidere i Sewalanka. Pensjonatet var også tilholdssted for 

mange ansatte tilknyttet INGOer. Gjennom en av de internasjonale ansatte ble jeg introdusert 

til en i lederstilling i sør. Jeg valgte først å ha en uformell samtale og intervjue han ved en 

senere anledning.  
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De første ukene ønsket jeg å få bedre kjennskap til de kontekstuelle forholdene i Galle. Etter 

at jeg hadde et klarere bilde på hva jeg ønsket å studere nærmere begynte jeg å ta kontakt med 

potensielle informanter. Jeg var særskilt interessert i å komme i kontakt med ansatte i 

ledelsesposisjoner i de sørlige distriktene. Dette skyldes at de har en betydningsfull rolle i 

organisasjonen, og derfor ville ha detaljert kjennskap til organisasjonens indre liv. I tillegg 

valgte jeg å intervjue andre i organisasjonen som var involvert i gjenoppbyggingsarbeidet på 

forskjellige områder. Det mente jeg ville bidra til å danne et holistisk bilde av organisasjonen. 

I Colombo ønsket jeg å intervjue grunnleggeren av Sewalanka. Han var derimot stadig ute og 

reiste, og jeg traff han først en uke før jeg skulle reise, og vi hadde derfor kun en uformell 

samtale.  

 

En metodisk utfordring var hvorvidt mitt fokus på Sewalanka ville gjøre det vanskeligere å 

stille meg kritisk til organisasjonen. Derfor la jeg vekt på å kontakte andre NGOer, enten det 

var i form av formelle intervjuer eller uformelle samtaler. Rollen som uavhengig forsker ga 

meg flere muligheter til å ta kontakt med forskjellige aktører. Flere aktører ga uttrykk for at de 

synes det var positivt at forskere fikk frem deres sak. Dette fikk jeg høre fra både 

myndigheter, Sewalanka og GMSL. Det kan skyldes at som uavhengig forsker er man mer 

åpen til å høre om deres sak uten og ha et forhåndsbestemt syn. Jeg mener likevel at den nære 

relasjonene jeg utviklet med noen ansatte i Sewalanka er en styrke. Med tanke på at 

hovedformålet med studien var å få frem deres ståsted og syn på post-tsunami 

gjenoppbygging.  

 

På grunn av det sentraliserte statlige system på Sri Lanka er det mye som skjer i hovedstaden. 

Ved flere anledninger reiste jeg til Colombo for å foreta intervjuer, og jeg deltok på noen 

koordineringsmøter. Jeg hadde opprinnelig planlagt å reise oftere til Colombo for å delta på 

flere koordineringsmøter og foreta intervjuer med flere INGOer og myndigheter. Formålet 

ville være å balansere og nyansere mitt ståsted. Avstanden mellom Colombo og Galle var 

ikke stor, og meningen var å reise til Colombo oftere enn det jeg gjorde. Det eneste som 

hindret meg fra å gjøre dette var hensyn til egen sikkerhet. Stemningen var svært spent i 

Colombo fra jeg ankom landet, hvor det blant annet verserte rykter om selvmordsbomber i 

Colombo. På den andre siden var fordelen ved å tilbringe mye tid på et sted, at jeg ble godt 

kjent med de kontekstuelle forholdene rundt Galle. Og det var først og fremst dette som var 

fokus i studien.  
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I samsvar med kvalitativ forskning ble min forforståelse revidert ettersom jeg samlet inn data 

fra feltet. Dette utmerket seg spesielt når jeg deltok på ulike møter og seminarer, og fikk sett 

interaksjonen mellom aktørene. Observasjon som metode anvendes ofte for å få bedre 

forståelse av forholdet og samhandlingen mellom deltakere i en gruppe (Thagaard 2003). 

Observasjonene fra disse møtene gav meg en bedre forståelse over hvordan aktørene 

samhandler med hverandre. Dette supplerte informasjonen jeg fikk under intervjuene med 

mine informanter omkring deres forhold med andre aktører.  

Feltarbeid i en fremmed kultur 
Feltarbeid i et annet land kan både være svært givende og samtidig en utfordrende prosess. 

Forskeren har en utenfra posisjon i det nye landet, og må omstille seg til en ny virkelighet 

(Paulgaard 1997). Forforståelsen som forskeren besitter ses på som en viktig forutsetning for 

innsikt. Begrepsapparatet man innehar kan gjøre det lettere å trekke frem meningsinnholdet i 

den fremmede konteksten. Koblingen mellom forskerens forforståelse og en forståelse av den 

nye konteksten kan medføre visse utfordringer. Paulgaard viser til begrepet ”etnosentriske 

mistak” som en utfordring. Etnosentriske mistak innebærer at det er en betydelig skille 

mellom forsker og informant i forhold til erfarings- og kunnskapsgrunnlag, som kan forhindre 

forståelse. For å hindre at dette skal påvirke forskningen er forskeren nødt til å være 

oppmerksom på sin egen posisjon gjennom hele forskningsprosessen. Dette konseptet viser til 

forskerens bakgrunn som grunnlag for å fortolke en situasjon (Thagaard 2003). Det vil også 

være viktig å lære seg å kjenne gjeldene koder i samfunnet for å lettere å tolke 

meningsinnholdet i det som blir sagt. Siden Sri Lanka var et ukjent land for meg var det viktig 

å få en bedre forståelse av samfunnet for dermed å få en bedre forståelse av de kontekstuelle 

forholdene i Galle. I begynnelsen henvendte jeg meg ofte til utlendinger som hadde vært i 

Galle lenger enn meg for å lære skikk og bruk i landet, og andre forhold ved samfunnet. Fra 

min første reise til Sri Lanka til jeg reiste hjem, var min forståelse av det srilankiske 

samfunnet betraktelig forbedret. Dette førte til færre misforståelser og det ble lettere å tolke 

hva som ble sagt.  

Intervju 
Kvalitative intervjuer egner seg godt når man ønsker å studere prosesser og samspillet mellom 

aktører i en bestemt sosial kontekst (Fossåskaret 1997). I min studie av forholdet mellom 

srilankiske NGOer, INGOer og staten og hvordan relasjonen hadde utviklet seg over tid. I 

tillegg vil den kvalitative forskningsintervju bidra til å gi en dypere forståelse på hvordan 

intervjupersonene forstår sin egen verden (Kvale 1997). Kvale beskriver det som en ”varsom 
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spørre-og-lytte-tilnærming” (s21). Det er derimot ikke en samtale mellom to likeverdige 

deltakere, i den forstand at forskeren styrer intervjusituasjonen.  

 

Intervjuene var basert på en halvstrukturert intervjuform (Kvale 1997). Dette betyr at jeg 

hadde utarbeidet en nokså detaljert intervjuguide på forhånd (Vedlegg 2). En detaljert 

intervjuguide kjennetegner den strukturerte intervjuformen, men samtidig er den 

halvstrukturerte formen mer fleksibel i den forstand at det gir rom for oppfølgingsspørsmål 

avhengig av informasjonen som blir gitt av informanten. Utformingen av den endelige 

versjonen av intervjuguiden skjedde en uke ut i feltarbeidet. Flertallet av intervjuene var på 

arbeidsplassen til informantene, og vi var som regel på kontoret til informanten. I et intervju 

var vi i et fellesrom for de ansatte, da det ikke fantes noen alternativer. Det var en del støy og 

kvaliteten av intervjuet var ikke på samme nivå som de andre. Alle intervjuene varte mellom 

en halvtime og en time. Jeg hadde ikke behov for tolk når jeg intervjuet personer som jobbet 

for NGOer siden informantene snakket stort sett bra engelsk. Jeg valgte å bruke båndopptaker 

på intervjuene. Det var kun to informanter som ikke ønsket at intervjuet ble tatt opp. Det 

gjorde det lettere for meg å konsentrere meg om selve intervjuet. En ulempe ved å bruke 

båndopptaker er at det kan påvirke svarene som blir gitt av informanten (Thagaard 2003). Jeg 

hadde derfor ikke opptakeren på bordet, slik at den ville virke mindre forstyrrende for 

informanten.  

 

I kvalitativ forskning er det ikke en standardisert prosedyre en forsker må følge. Derfor 

hevder Kvale (1997) at intervjuing ligner mer enn kunstform enn en standardisert 

forskningsmetode. Det vil si at intervjueren må i større grad stole på egen intuisjon og 

ferdigheter når personen gjennomfører intervjuet. Gjennom hele intervjusituasjonen er det 

nødvendig å tolke personen man intervjuer. I min egen forskning var jeg veldig oppmerksom 

på dette punktet. Jeg opplevde i noen tilfeller at informanten var mer interessert å gå i dybden 

på noen spørsmål enn andre. Dette skyldes også at noen av spørsmålene var veldig generelle 

og ga rom for at informanten kunne svare mer fritt. Fordelen ved å stille slike spørsmål var at 

mange relevante og interessante momenter kom fram, som ledet til nyttige 

oppfølgningsspørsmål (Kvale 1997). Ved noen anledninger tillot jeg de å snakke for lenge om 

det de synes var interessant, og dette førte til at svarene på de siste spørsmålene ble kort. Hvis 

personen snakket for lenge om en sak som ikke var helt relevant for min oppgave, og jeg 

hadde begrenset med tid, forsøkte jeg føre samtalen til et annet tema uten å være uhøflig.  
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Til tider var også språk en utfordring. Jeg gjentok av og til svarene fra informanten for å 

forsikre meg at jeg hadde forstått riktig. Noen ganger viste det seg at jeg hadde misforstått, og 

ved andre anledninger merket jeg at informanten ikke hadde forstått meg riktig. Dette gjaldt 

spesielt når personen svarte ja uten at det ga tilstrekkelig mening i forhold til spørsmålet jeg 

stilte. Etter hvert intervju valgte jeg å høre på det én gang. Dermed la jeg merke til svakheter 

ved min intervjuteknikk, som jeg ikke var klar over under selve intervjuet. Etter det første 

intervjuet oppdaget jeg at jeg pratet for raskt for personer som ikke har engelsk som morsmål, 

som jeg tok lærdom av. I etterkant av hvert intervju, sendte jeg en e-post der jeg takket for at 

de tok seg tid til å møte meg.  

 

Et tema jeg ikke har omtalt i tilstrekkelig grad er interaksjonen mellom forsker og 

intervjuobjekt. I prinsippet har forskeren kontroll over intervjusituasjonen. Det kan likevel 

oppstå situasjoner under intervjuet som vanskeliggjør forskerens posisjon. I følge Hesselberg 

(1998) kan det blant annet handle om hvordan intervjuobjektene ser på forskeren. I forhold til 

å intervjue i et fremmed land vil det derfor være viktig å ha kjennskap til skikk og bruk i 

landet. Det innebærer blant annet å være oppmerksom på hvordan man kler seg. Før jeg reiste 

til Sri Lanka tenkte jeg over mulige situasjoner som kunne oppstå under intervjuet. Det var 

visse aspekter jeg følte jeg kunne i større grad forberede meg på. Deriblant hva slags klær jeg 

skulle bruke, og å være trygg på intervjuguiden min. En potensiell utfordring, som jeg ville ha 

mindre kontroll over, var hvordan intervjuobjektene ville se på meg, med tanke på at jeg er 

ung og kvinne. Det viste seg å ikke være en utfordring. Interaksjonen mellom meg selv og 

informantene var også vellykket. Alle var veldig imøtekommende og det førte til at 

intervjusituasjonen var avslappet. Jeg var også oppmerksom på å vise forståelse for 

informantenes meninger. Dette tror jeg kan ha medført til at de var mer åpne og tillitsfulle. 

 

Det vil alltid være en utfordring å vurdere når man har foretatt tilstrekkelige intervjuer. De 

siste intervjuene ble foretatt i Colombo noen dager før avreise. Det gjensto å intervjue partner 

organisasjonen til Sewalanka, INGOen Concern. I det hele mente jeg at metningspunktet 

hadde blitt nådd etter 18 intervjuer (Thaggard 2003). Det vil si at det var stor grad av 

konsistens mellom intervjuene. En oversikt over alle disse informanter finnes i kildelisten 

(ss103-104). 
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Feltbesøk  
I tillegg til intervjuene dro jeg til flere midlertidige og permanente bosettinger. Feltbesøk var 

opprinnelig ikke planen, men i etterkant av en uformell samtale med en ansatt i Sewalanka, 

ble jeg forespurt om jeg ønsket å se noen av bosettingene og deretter skrive en rapport for 

Sewalanka. Dette viste seg å være formålstjenelig i forhold til studien da jeg hadde mer 

grunnlag for å si noe om de katastroferammedes opplevelse etter tsunamien. Gjennom 

Sewalanka fikk jeg bil og tolk som skulle ta meg med til flere boligområder. Jeg var svært 

fornøyd med tolken som pratet relativt bra engelsk, og jeg hadde en veldig nyttig informativ 

samtale med han. De midlertidige boligområder jeg dro til i Galle var ganske folketomme, 

siden de fleste hadde flyttet til de permanente boligene. En utfordring ved å ha en tolk som 

var en ansatt av Sewalanka, var at han hadde betydelig makt til å påvirke budskapet som 

kommuniseres. I de midlertidige bosettingene er det mulig at han fikk fram de positive sidene 

ved Sewalankas arbeid. Sewalanka deltok ikke i permanent boligbygging, og det er 

hovedsakelig erfaringer fra de permanente boligene jeg retter fokus på i analysekapittel seks.  

 

Under feltbesøkene til de permanente bosettingene var det ikke vanskelig å komme i kontakt 

med beboerne16. Beboerne ga uttrykk for at de syntes det var bra at noen ønsket å rette fokus 

på deres sak. Det var tilfeldig hvem jeg kom i snakk med. Jeg hadde ingen plan over hvem 

eller hvor mange jeg ønsket å komme i kontakt med. Jeg hadde derimot en liste med spørsmål 

jeg ønsket å få svar på. Det viktigste var derfor å sikre at det var samsvar mellom 

informasjonen som ble gitt av informantene i det spesifikke boligområdet. Fordelen med å 

drive kvalitativ forskning er at slik usystematisk utvelgelse av informanter er i samsvar med 

metodens eksplorerende karakter (Thagaard 2003). Formålet med å prate med menneskene, 

var å få kjennskap til hvordan de hadde opplevd overgangen fra midlertidig til permanente 

boliger. I de permanente boligene var det hovedsakelig kvinner jeg intervjuet, da de fleste 

menn var på jobb. Det er flere metodiske problemer som kan nevnes i forbindelse med 

feltbesøkene. For det første var alle boligområdene jeg skulle besøke planlagt på forhånd av 

Sewalanka. Som nevnt tidligere kan det ha vært problematisk å ha en tolk som var tilknyttet 

Sewalanka. Svarene fra beboerne som bodde eller hadde bodd i Sewalanka-Concern 

midlertidige boliger, kan ha blitt farget av det faktum at det var en Sewalanka ansatt tilstedet. 

I følge Hesselberg (1998) er det viktigste at tolken er ”omgjengelig, lett oppnår kontakt og 

blir godt likt av informantene” (s33). Disse karakteristikkene samsvarte med min tolk, og 
                                                 
16 Jeg bruker betegnelsen beboere for de jeg intervjuet under feltbesøket til de midlertidige og permanente 
boligene. Med hensikt å etablere et kategorisk skille mellom informantene og de katastroferammede. 
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derfor mener jeg at de positive sidene veier mot de negative. Etter alt å dømme var beboerne 

veldig positive til at det var en fra Sewalanka til stedet. I tillegg mente jeg det ville være mer 

forsvarlig å dra sammen med en representant fra Sewalanka enn som uavhengig forsker. 

Spesielt med tanke på at en nasjonal organisasjon ville da få informasjon vi innhentet, som 

ville være formålstjenelig for beboerne.  

 

Den andre gangen jeg dro på feltbesøk til permanente bosettinger var med en annen 

masterstudent som skrev om et lignende tema som meg, og jobbet for GMSL i den 

permanente bosettingen i Galle. Vi leide bil og tolk gjennom Sewalanka. På grunnlag av 

erfaringen jeg hadde ved det forrige feltbesøket, mente jeg dette ville være positivt. På disse 

feltbesøkene fikk vi bestemme hvilke boligområder vi ville besøke, og flere steder besøkte vi 

av ren tilfeldighet. Denne gangen dro vi ut på feltet en helg, og derfor hadde vi også mulighet 

til å spørre flere menn. Etter at vi hadde hatt flere samtaler med flere beboere og følte at vi 

hadde nådd et vist metningspunkt dro vi hjem. Ved en annen anledning var jeg med 

masterstudenten til GMSL-AAR bosettingen der hun arrangerte en fokusgruppe for beboerne, 

med representanter for GMSL tilstedet. Det var 16 ut av 30 beboere som var tilstedet. Tema 

for fokusgruppen var positive og negative sider ved den permanente bosettingen, samt hva 

beboerne mente var nødvendige løsninger for å forbedre sin situasjon. Dette omhandler 

infrastruktur, sosiale hensyn og økonomiske forhold. I kapittel seks vil beboernes erfaring fra 

den permanente bosettingen til GMSL-AAR basere seg på informasjonen som kom frem fra 

fokusgruppen. En oversikt over de midlertidige og permanente boligene finnes på side 104, 

og bilder av de permanente bosettingene i vedlegg 1. 

Analyse  
Analyseprosessen handler om å fortolke og analysere innsamlet data for å kunne komme frem 

til konklusjoner. Det er viktig å være oppmerksom på at fortolkning og analyse er også en del 

av selve intervju situasjonen (Thagaard 2003). Et viktig skille fra innsamling av data 

prosessen er at forsker og informant ikke lenger har en direkte interaksjon. Forskeren vil på 

dette stadiet organisere dataene og presentere resultatene uten direkte innblanding fra 

informanter. Det er nødvendig å påpeke at forskeren likevel har en etisk plikt overfor 

informantene. Det innebærer at forskeren må ivareta interessene og perspektivene til 

informantene gjennom hele analyseprosessen (Thagaard 2003). Dette vil utdypes nærmere 

under etiske utfordringer knyttet til datamaterialet.  
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Organisering av datamaterialet er en stor oppgave som kan gjennomføres på forskjellige 

måter. Alle tidligere faser i forskningsprosessen vil ha betydning for analysen (Boolsen 2006). 

Den første fasen i analysearbeidet var å transkribere intervjuene. Transkribering av 

datamaterialet ble gjort i Norge. Underveis i feltarbeidet hørte jeg på intervjuene kun får å 

kunne skrive ned de viktigste poengene og et kort sammendrag. Transkriberingen i Norge ble 

gjennomført uten store problemer. Da de ferdig transkriberte intervjuene forelå, ble 

intervjuene lest gjennom flere ganger før dataene ble bearbeidet. Når dataene skulle 

bearbeides valgte jeg å foreta en temasentrert analyse. Det innebærer å få en dypere forståelse 

av temaene gjennom informasjonen som har blitt gitt av informantene (Thagaard 2003). 

Thagaard skiller mellom personsentrert og temasentrert analyse. Begge analysemetodene 

brukes for å få frem meningsinnholdet i dataene. En viktig forskjell er at personsentrerte 

analyser fokuserer på individer eller grupper av individer. Derfor er det i denne sammenheng 

ikke en formålstjenelig redskap å bruke. I denne studien ønsket jeg å se på relasjoner mellom 

aktører. Jeg utformet tre kategorier i forhold til dette, som også var temaer i intervjuguiden. 

De tre temaene omhandlet relasjoner mellom nasjonale NGOer, INGO/donorer, mellom 

nasjonale NGO og staten, og til slutt forholdet mellom nasjonale NGOer. I tillegg til å se på 

relasjoner mellom aktørene ønsket jeg å se på hvilken innvirkning det hadde på prosessen fra 

midlertidig til permanent boligbygging. Midlertidig boligbygging og permanent boligbygging 

utgjorde derfor to separate temaer. Under hvert av temaene var det flere spørsmål. Et aspekt 

som forenklet analysearbeidet var at jeg hadde fulgt en intervjuguide. Selv om den delvis var 

strukturert i form, var det visse spørsmål som ble gjentatt, og jeg hadde dermed mulighet til å 

sammenligne svarene fra informantene.  

 

Det kan oppstå mange utfordringer i analyseprosessen, hvor forskeren må ta en skjønnsmessig 

vurdering i utvelgelsen av data (Jackson 2001). Det er særlig to utfordringer som jeg har stått 

overfor, med hensyn til utvelgelse av data. Det første ser jeg ikke på som en stor utfordring, 

men heller et aspekt ved analysen jeg har måttet være oppmerksom på gjennom hele 

forskningsprosessen. Jeg tenker her på mitt analytiske rammeverk. Teorien kan påvirke valg 

av data, og det kan ha ført til at visse sider av samfunnet har blitt oversett til fordel for andre. 

En abduktiv tilnærming kan sies å hindre at man lar den ene styre den andre (Thagaard 2003). 

I analysearbeidet har det med andre ord vært en veksling mellom teori og empiri. Dersom 

mine tolkninger av data ikke stemmer overens med mine teoretiske tilnærminger, har jeg sett 

på muligheter til å utvikle eksisterende teori heller enn å overse data. For å sikre at dataene 

forblir troverdige i denne sammenheng har jeg valgt å ikke oversette det transkriberte 
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materialet. Jeg har kun i noen tilfeller endret setningen for å gjøre den mer forståelig for 

leseren, men det er såpass små endringer at jeg mener det ikke har påvirket meningsinnholdet. 

En siste utfordring har vært i forhold til relasjonene jeg hadde til informantene. For å kunne 

utføre vellykkede intervjuer var jeg tidligere inne på hvor viktig det er å skape tillit hos 

informanter. Alle informanter har i mer eller mindre grad spilt en avgjørende rolle for dataen 

jeg har tilegnet meg. Det vil derfor være naturlig å føle at man ønsker å gi noe tilbake, og ikke 

svekke den tillitten ved å skrive noe som de muligens ikke er enig i. På grunn av dette har jeg 

gjennom hele analyseprosessen forsøkt å skape en balanse med min egen forskning og etiske 

hensyn. For å kunne gi noe tilbake til informantene planlegger jeg etter innlevering å sende et 

sammendrag av studien på engelsk. I forhold til de etiske utfordringer vil jeg nå gi en kort 

beskrivelse. 

Etiske utfordringer 
Refleksjon omkring de etiske utfordringer i studien er et tema jeg har reflektert over gjennom 

hele forskningsprosessen (Kvale 1997). I intervjusituasjonen har valg av tema mulig bidratt til 

å skape visse etiske utfordringer. En studie av relasjoner mellom en nasjonal NGO, INGOer 

og staten, kan betegnes som et sensitivt i tema i den forstand at den nasjonale NGOer er 

avhengig av økonomisk støtte fra INGOer, og samtidig er nødt til å ha et godt forhold til 

staten. I forkant av hvert intervju informerte jeg om studiens overordnet formål, og ga dem 

dermed mulighet til å velge om de ville delta. Siden Sewalanka var klar over at de ville bli 

brukt som en case i min studie kan det ha påvirket informasjonen som ble gitt. Et tiltak for å 

hindre at dette ville skje var at jeg sa til informantene i forkant av intervjuet at de ville forbli 

anonyme i studien. Beboerne er for øvrig også anonyme i studien. Det har jeg gjort da jeg 

mener det å identifisere mine kilder ikke er relevant for studien, samtidig som jeg har 

etterfulgt kravet om konfidensialitet i en etisk forsvarlig forskningsstudie.  

 

”De som gjøres til gjenstand for forskning har krav på at all informasjon de gir blir behandlet 
konfidensielt. Forskeren må hindre bruk og formidling av informasjon som kan være skadelig 
for personen det forskes på”(NESH i Thagaard 2003:24).   

 

I analyse av datamaterialet kan det oppstå etiske utfordringer knyttet til bruk av sitater. I tråd 

med kvalitativ forskning var det viktig for meg å få frem mening essensen av det som ble 

sagt. Derfor var det viktig å få noen gode sitater. I analysen av datamaterialet kan det oppstå 

utfordringer når man trekker ut sitater fra en større kontekst (Jackson 2001). Det kan blant 

annet føre til at man har utelatt visse aspekter informanten selv mener er viktig. Jeg har 
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forsøkt så godt det har latt seg gjøre å få frem konteksten fra sitater jeg bruker. Ettersom alle 

informanter er anonyme i teksten  

Kvaliteten på datamaterialet  
I dette kapittelet har jeg gitt en inngående beskrivelse av forskningsprosessen. På grunn av 

den betydelige rollen jeg som forsker har hatt gjennom hele prosessen, er det viktig at jeg 

retter et kritisk blikk på kvaliteten til datamaterialet. Jeg vil her ta utgangspunkt i konseptene 

troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet (Thagaard 2003).  

 

I dette kapittelet har jeg skildret både framgangsmåter, og tankegangen som ligger bak de 

valg som har blitt tatt. Jeg har forsøkt å problematisere min relasjon til informantene. I tillegg 

har jeg gjennom datainnsamlingsdelen vist at jeg har valgt å anvende mange og diverse kilder. 

Alle disse faktorene mener jeg har bidratt til å styrke oppgavens troverdighet. En faktor som 

kan ha svekket dataene troverdighet er tidsaspektet. Når jeg foretok intervjuene hadde det gått 

to år siden tsunami katastrofen. Jeg spurte spørsmål om hendelsesforløpet etter katastrofen. 

Tidsaspektet kan ha ført til at informantene ikke husker alle detaljer og gir feil informasjon. 

Derfor spurte jeg alle informanter de samme spørsmålene, og kunne senere se i hvilken grad 

det var konsistens mellom intervjuene.  

 

I forhold til oppgavens bekreftbarhet har jeg forsøkt å være kritisk til informasjonen som er 

blitt gitt og til mine egne tolkninger. Å være oppmerksom på min egen posisjon har vært et 

nøkkelkonsept i denne sammenheng. Et viktig aspekt ved bekreftbarhet er at tolkningen kan 

støttes av annen forskning. I denne studien har jeg gjennomgående forsøkt å knytte funnene 

opp mot det analytiske rammeverket. I tillegg har jeg brukt evalueringsrapporter, som har blitt 

skrevet etter tsunamien, for å underbygge argumenter i analysen.  

 

Analysenes eventuelle overførbarhet, hvorvidt erfaringer etter tsunamien kan si noe om andre 

sammenhenger enn den spesifikke konteksten, vil bli omtalt i oppgavens avslutningskapittel.  
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4. Kontekstuell rammeverk 
 

Innledning 
Formålet med dette kapittelet er å gi en bakgrunnsforståelse for fremveksten av NGO-

sektoren på Sri Lanka, og deres relasjoner til staten og INGOer. Dette er viktig for å forstå 

endringer som skjedde etter tsunamien. En forståelse av relasjonene må ta utgangspunkt i 

endringer i de kontekstuelle forholdene i samfunnet. Derfor vil jeg i dette kapittelet beskrive 

den sosiale, økonomiske og politiske utviklingen på Sri Lanka. Innsikt i fremveksten av 

NGOer og relasjoner til andre aktører vil ha base i den internasjonale sosialsystem 

tilnærmingen til Tvedt (1998). Dette innebærer at NGOer analyseres som en konsekvens av 

interaksjonen mellom internasjonale faktorer, som ideologiske trender og giver praksis, 

nasjonale historiske og kulturelle forhold. I lys av dette vil vil fremveksten av NGO-sektoren 

på Sri Lanka beskrives innenfor rammene av en politisk dreining mot nyliberalisme. I denne 

forbindelse vil følgende aspekter omtales. For det første vil veksten av NGOer knyttes til en 

økning i internasjonal bistand, og inntreden av flere INGOer. For det andre vil utviklingen 

kobles til endringer i forholdet mellom staten og srilankiske NGOer. I siste del av kapittelet 

vil det trekkes koblinger mellom den humanitære katastrofen etter tsunami katastrofen og den 

etniske konflikten.  

Sosiale strukturer i landet 
Sosiale strukturer i et samfunn vil være i stadig endring, men det er ofte visse trekk ved 

strukturene som varer ved. I Sri Lanka har samfunnet fra før kolonitiden vært et system 

bygget på forskjeller basert på etnisitet, kaste, religion, kjønn og stedstilhørighet (Stokke & 

Hollup 1997). Den største folkegruppen er singalesere, de utgjør 74% av befolkningen og er 

stort sett buddhister. Den nest største gruppen er tamilere som utgjør 18% av befolkningen, og 

majoriteten er hinduer. Selv om etnisitet og religion ofte er forbundet med skillet mellom 

tamilere og singalesere, er det viktig å understreke at det eksisterer en minoritet av andre 

grupper og religioner. Andre religiøse grupper er 6.2% kristne og 7.6% muslimer 17 . Av 

etniske grupper er det et mindretall maurere som er muslimer og burghere som er kristne. I 

denne oppgaven er fokus rettet mot sørkysten, hvor singalesere er den dominerende etniske 

gruppen. Tidligere skilte man mellom lavlandssingalesere og singalesere fra høylandet. I dag 

er denne formen for sosial klassifisering mindre relevant ettersom det ble rettet mer fokus på 

                                                 
17 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ce.html#People Nedlastet: 25.1.08 
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oppbygging av en nasjonal singalesisk buddhistisk identitet (Stokke & Hollup 1997). I tråd 

med utviklingen av en felles singalesisk identitet, er også de interne kasteskillene mindre 

fremtredende18. Selv om det er mindre tydelig blant singalesere, er kastesystemet fremdeles 

en del av de sosiale strukturene. Kastene kan inndeles i fire grupper i lavlandet (Fernando 

1979). Den første er ”The Goyigamas” som er jordeierkasten, og er både den høyeste rangerte 

kasten og den største, den andre er ”Karava”, som er fiskere, den tredje er ”Salagama” (kanel 

skrellere), og den laveste kasten er marginal sammenlignet med de andre gruppene, omfatter 

blant annet tiggere. Forskjeller i samfunnet kan også ses i sammenheng med 

fattigdomsproblematikken i landet. Det er store regionale forskjeller forbundet med 

fattigdommen i landet. Relativt til urbane områder er fattigdommen mer utbredt i rurale 

områder 19 . Fattigdom er mest utbredt i den uformelle sektoren, som omfatter småskala 

fiskere, håndverkere og jordbruksarbeidere. I tillegg er det mange fattige som livnærer seg på 

å selge varer på markedet.  

 

Den siste interne forskjellen som vil omtales her, er knyttet til kjønn. Kvinner i Sri Lanka 

hevdes å ha en betraktelig bedre posisjon i samfunnet sammenlignet med andre 

utviklingsland20. Det utelukker ikke at kvinner opplever å bli diskriminert på viktige områder. 

Innenfor helse og utdanning har de i prinsippet like rettigheter, men i praksis har de til tider 

opplevd begrenset tilgang. I likhet med kastesystemet blir derfor kjønn til tider brukt som et 

middel for å gi individer ulik tilgang til goder. En viktig forskjell mellom kvinner og menn i 

rurale områder i sør, er hvilke yrker forbindes med kjønnene (Risseeuw 1988). De 

dominerende kvinnelige yrkene i sør er innenfor kokosbast (”coir”) industrien og 

hjemmevirksomhet. Blant fattige kvinner jobber de fleste i den uformelle sektoren. Videre er 

det viktig å påpeke at i rurale områder i sør, er det vanlig at mennene er hovedforsørgeren for 

familien.   

Arven fra kolonitiden – det politiske systemet og etnisk konflikt 
Etter frigjøringen i 1948 ble en ny konstitusjon utformet på Sri Lanka. Grunnlaget i den nye 

konstitusjonen var Westminster-modellen, en parlamentarisk styreform som har sitt 

utgangspunkt i Storbritannias politiske system. Arven etter kolonitiden kan sies å ha skapt et 

demokratisk politisk system (Wickramasinghe 2006). Det ble utviklet et flerpartisystem og 

frie valg. Den statlige makten har siden kolonitiden vært sentralisert, og etter uavhengigheten 

                                                 
18 Kastesystemet er mer tydelig blant tamilere på grunn av hinduismen. 
19 http://siteresources.worldbank.org/INTSRILANKA/Resources/MDG-Ch2.pdf Nedlastet: 5.1.08 
20 http://www.adb.org/Documents/Reports/CGA/CGA-Women-SriLanka.pdf Nedlastet: 5.1.08 
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ble det sentraliserte statlige byråkratiet raskt utvidet (Hettige 2000). Det sentraliserte politiske 

systemet har imidlertid ført til at man kan stille spørsmålstegn hvorvidt demokratiet i landet 

kan betegnes som substansiell. Dette må ses i sammenheng med hvilken rolle etnisitet har hatt 

i det politiske systemet (Stokke 1997). Siden uavhengigheten har det politiske systemet vært 

dominert av singalesere som utgjør majoriteten i landet. Dette var ikke tilfelle under det 

britiske kolonistyret. På denne tiden favoriserte britene tamilene som utgjorde minoriteten av 

befolkningen. De to sentrale singalesiske partier er; til venstre folkealliansen (SLFP), og til 

høyre det forente nasjonalparti (UNP). Frem til 1977 fremmet begge partier en økonomisk 

politikk basert på statlig kontroll over økonomien og statlige velferdsordninger som offentlig 

skole, helsevesen og matvaresubsidier. I tillegg har begge partier fremmet nødvendigheten 

med en sterk og forent stat. Dette har de gjort gjennom en singalesisk nasjonalistisk diskurs. 

Denne utviklingen har bidratt til å fremheve de etniske skillene mellom tamilere og 

singalesere (Stokke 1995). Etnisitet har blant annet blitt anvendt som et middel for å få tilgang 

til ressurser. Det spente forholdet mellom tamilere og singalesere resulterte i opprettelsen av 

separatist organisasjonen LTTE. I 1983 gikk LTTE til væpnet krig mot den singalesiske 

regjeringen, og konflikten har vedvart i over 20 år. LTTE krever å etablere en etnisk stat i de 

nordlige og østlige provinsene. For å finne frem til en mulig løsning har det lenge vært forsøk 

på desentralisering, men med begrensede resultater. Gjennom den etniske konflikten har 

likevel statens maktgrunnlag, og dermed det sentraliserte statssystemet blitt i større grad 

utfordret. 

  

Kompleksiteten omkring desentralisering og den etniske konflikten er en omfattende 

problemstilling. I denne studien vil desentralisering forstås i forhold til en nyliberale 

politikken som Sri Lanka fulgte på slutten av 1980-tallet. I følge den nyliberale agendaen vil 

desentralisering være en viktig del av et institusjonelt politisk prosjekt som har til hensikt å 

skape en mer demokratisk stat (Turner & Hulme 1997). På Sri Lanka har desentralisering ført 

til at noen ansvarsområder er blitt overført til lokale myndigheter, men generelt sett er det 

lokale politiske systemet i stor grad kontrollert av de nasjonale styringsmaktene (Stokke 

1995).  

 

Nyliberalismens innvirkning på det politiske og økonomiske systemet  
Globalisering har ført til tettere koblinger mellom den politiske- og økonomiske utviklingen i 

et land. I likhet med mange land i sør, befant Sri Lanka seg i en vanskelig økonomisk 
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situasjon på slutten av 1970-tallet (Stokke 1995). Regjeringsskifte i 1977 førte til at UNP kom 

til makten. Den nye regjeringen satte i gang en økonomisk liberaliseringsprosess for å 

håndtere den vanskelige økonomiske situasjonen. Dette førte til en markant økning i 

utenlandsk bistand, og mindre statlig rolle i levering av visse velferdstjenester. I hovedtrekk 

bevarte likevel staten en viktig rolle i samfunnet.  

 

For å begrense de negative følgene av liberaliseringsprosesser innførte staten flere tiltak for å 

hjelpe de lavere klassene utover på 1980-tallet (Wanigaratne 1997). De statlige strategier var i 

form av forskjellige materielle konsesjoner, eksempelvis arbeid og bolig. Et eksempel på dette 

var husbyggingsprogram for de fattige som ble igangsatt på slutten av 1980-tallet av 

daværende UNP presidenten, Ranasinghe Premadasa. På 1990-tallet ble Janasaviya 

programmet startet, og tankegangen bak programmet var at det skulle støtte familier gjennom 

selvhjelp. Slik kunne de skape en nedenfra-opp økonomisk utvikling. Prinsippene om 

selvhjelp var i tråd med den rådene nyliberale diskursen på den tiden. Den nye regjeringens 

velferdspraksis fulgte derimot ikke det samme likhetsideal som kjennetegnet perioden før 

1977. I følge Wickramasinghe (2006) gikk velferdspolitikken fra å være en rettighet for alle 

til å bli selektiv overfor visse grupper i samfunnet. Dette må ses i lys av at UNP regjeringen 

var vant til et politisk system bygget på statlig patronasje (Moore 1990). Dette systemet førte 

til at konsesjonene ble gitt på individuell basis gjennom politiske patron-klient nettverk. Et 

slik form for uformell maktstruktur førte til at mange individer og grupper som hadde 

allianser i staten fikk mange materielle fordeler som konsekvens av dette. Det kan derfor 

hevdes at som følge av de nyliberale reformene søkte individer alternative former for 

beskyttelse gjennom patronasje relasjoner (Wickramasinghe 2006).  

 

I perioden etter 1977 lykkes UNP regjeringen i å skape en økonomisk vekst i landet, men de 

gjorde lite for å redusere fattigdommen. Det var heller ingen tegn til at bistand og utvidelse av 

den offentlige sektoren svekket de autoritære trekkene ved det politiske systemet (Moore 

1990). Dette forholdet kan derimot ikke kun ses i lys av den økonomiske sfæren, men må 

knyttes til den lange tradisjonen med en sentralisert og sterk stat.  

 

Fremveksten av NGO-sektoren i Sri Lanka og internasjonal bistand 
Etter 1977 erfarte Sri Lanka en betydelig vekst i antall NGOer (Wickramasinghe 2001).  
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Sammenlignet med andre land i Asia kom denne utviklingen sent. Dette skyldes den tidligere 

venstre orienterte politikken som ga lite rom for utviklingen av NGO sektoren. Den 

vanskelige økonomiske situasjonen på slutten av 1970-tallet og økt fattigdom over hele landet 

bidro til at den nye regjeringen ble mer åpen for NGO virksomhet. Parallelt med innføring av 

nyliberale reformer var det en økning i bistand til landet. Dette førte til en vekst i antall 

NGOer siden de fleste donorer valgte å kanalisere bistanden gjennom srilankiske NGOer. 

Bistanden ble ytterligere større utover på 1980-tallet på grunn av den humanitære krisen som 

fulgte den etniske konflikten. Dette førte også til en vekst i antall INGOer til landet, og 

flesteparten av organisasjonene etablerte partnerskap med srilankiske NGOer. I følge 

Wickramasinghe (2001) har økt innflytelse fra donorer og INGOer på Sri Lanka bidratt til å 

forme utviklingen av NGO-sektoren på to forskjellige måter. Den første handler om å tildele 

NGOer en viktigere rolle i utviklingsarenaen, som tjenesteytende organisasjoner. Det andre 

aspektet er økt fokus på partnerskap, mellom INGOer og srilankiske NGOer, som fikk forrang 

utover 1990-tallet. Partnerskapet mellom organisasjonene har bidratt til å profesjonalisere 

NGO-sektoren i landet. Wickramasinghe hevder at en svakhet ved forholdet mellom INGOer 

og srilankiske NGOer er at de mindre grasrotorganisasjoner i landet har hatt færre muligheter 

til å ta kontakt med INGOer. Dette skyldes at mange av de større NGOer har mer faglig 

kunnskap og erfaring som gjør at det er lettere å henvende seg til INGOer. En konsekvens av 

dette er at de mange grasrotorganisasjoner må ofte søke støtte fra INGOer via de større 

NGOer (Wickramasinghe 2001). I dette organisasjonsnettverket vil partnerskap ofte bli brukt 

i bytte for patronasje og politisk manipulasjon. Fra dette ståstedet kan det sies at det er et makt 

element ved partnerskapbegrepet, hvor de minste NGOene kommer svekket ut av forholdet.  

 

Fra den overnevnte utviklingen kan NGO-sektoren på Sri Lanka plasseres innunder tre 

kategorier (Wickramasinghe 2001). Den første omhandler NGOer som imøtekommer de 

humanitære behovene til befolkningen, som er et resultat av den etniske konflikten. Den andre 

kategorien inkluderer de få store nasjonale NGOene, herunder Sewalanka. De er involvert i 

offentlige tjenesteytende aktiviteter som enten blir utført i samarbeid med staten eller som 

utfyllende til staten. De går da innunder betegnelsen utviklings NGOer. En annen fellesnevner 

blant de nasjonale NGOer på Sri Lanka, er deres oppbygging. De er som regel administrativt 

desentralisert da beslutningsmyndighet blir tatt nasjonalt. De er også geografisk utbredt, det 

vil si at de opererer på flere geografiske nivåer; nasjonal, provins, distrikt og landsbyer. Dette 

kan ses i sammenheng med det sentraliserte statssystemet på Sri Lanka. For det tredje finnes 
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også en rekke små NGOer som også blir kalt CBOer. De er involvert rural utvikling på 

grasrotnivå.  

 

Den internasjonale bistanden til landet har hatt stor innvirkning på økningen av antall NGOer 

i landet, i tillegg til profesjonalisering av NGO-sektoren. Det er likevel maktgrunnlaget til 

staten på Sri Lanka som har spilt en avgjørende rolle for muligheten de har hatt til å utøve sitt 

arbeid. 

Stat-NGO forholdet 
I følge Saravanamuttu (1998) har utvikling i forholdet mellom staten og NGOer siden 

uavhengigheten vært en asymmetrisk maktforhold i favør av staten. En viktig årsak til dette 

har vært at staten har fryktet å miste maktgrunnlaget de har forsøkt å holde fast ved siden 

uavhengigheten. Dette maktgrunnlaget må først og fremst ses i tilknytning til at den 

srilankiske stat fremdeles er i en nasjonal oppbyggingsprosess grunnet den langvarige etniske 

konflikten. Det må også ses i sammenheng med økt finansiering fra donorer og INGOer til 

srilankiske NGOer. Frykten for å miste deres maktposisjon har ført til at staten ved flere 

anledninger har arbeidet mot NGOer. Et eksempel på dette var da staten fremmet strengere 

reguleringer som konsekvens av at penger strømmet inn til nasjonale NGOer uten at staten var 

informert. Andre ganger har statlige aktører gått hardt ut mot organisasjoner på grunnlag av 

personlige strider (Orjuela 2004). Et eksempel på dette er når lederen for Sarvodaya, Dr. 

Ariyaratne ble utsatt for trusler og negativ omtale i media tidlig på 1990-tallet. Et motiv for 

dette kan ha vært at politiske aktører så på han som en trussel på grunn av den betydelige 

makten han hadde fått. Selv om perioden etter 1977 skal ha gitt mer rom for NGO 

virksomhet, er det en vedvarende tendens fra staten sin side å kontrollere NGO-sektoren 

(Wanigaratne 1997). På 1990-tallet ble dette illustrert da utviklings NGOer sin rolle var 

hovedsakelig å støtte staten med levering velferdstjenester. Roll (2003) hevder at en 

forklaring på dette er at mange NGOer føler at politikere har makten, og det blir derfor 

vanskelig for organisasjonene å få tilgang til den politiske arenaen. Han understreker at det 

nettopp derfor er viktig at srilankiske NGOer retter mer fokus på lobbyvirksomhet heller enn 

å kun levere tjenester. Med hensyn til forholdet mellom NGOer og staten og levering av 

velferdstjenester, hevder Wickramasinghe (2001) at staten bør i større grad involvere NGOer i 

utviklingstiltak. Det hadde da vært større potensial til å utvikle flere formelle 

samarbeidsprosjekter, innenfor blant annet jordbruk, rural utvikling og helse.  
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Wanigaratne (1997) legger mye av ansvaret for det ”svake” forholdet mellom staten og 

srilankiske NGOer på NGOene sitt forhold til eksterne donorer og INGOer. Han mener at 

forholdet til eksterne givere har ført til at NGOene retter for mye fokus på lokaliserte 

prosjekter og saker som er basert på internasjonale prinsipper heller enn de sosiokulturelle 

forholdene på Sri Lanka. Videre legger han vekt på at staten har i de senere årene forsøkt å 

etablere et mer konstruktivt partnerskap med NGO-sektoren for å skape en bedre utvikling i 

landet. Wanigaratne avslutter med; ”The choice now lies with the NGOs of the country and 

their external donors” (s231). Dette sitatet belyser en generell skepsis blant ulike aktører på 

Sri Lanka. Med tanke på den politiske og sosiale utviklingen på Sri Lanka er det derimot 

problematisk å konkludere med at forholdet mellom staten og NGOer skyldes eksterne 

donorer. Dette kan særskilt ses i lys av at staten har gjennom historien vekslet sterkt i sitt syn 

på NGO-sektoren, blant annet ved å forsøke å kontrollere NGO-sektoren. Dette strider 

dermed med et av de viktigste elementene ved NGO-sektoren, deres autonomi. En vurdering 

av forholdet mellom staten og NGOer må derfor inkludere en tid og rom dimensjon. 

Den etniske konflikten og tsunami katastrofen  
Distriktene i sør er hovedsakelig singalesisk dominert, og har i liten grad blitt rammet av 

konflikten. Det utelukker ikke at den etniske konflikten utgjør en viktig del av de 

kontekstuelle forholdene i landet. Det er særskilt med tanke på den nasjonalistiske diskursen 

knyttet til konflikten. Den etniske konflikten har bidratt til å forsterke nasjonalismen i hele 

landet (Fronth &. Sandvand 2005). Det politiske partiet som i størst grad knyttes til den 

nasjonalistiske diskursen er ”Peoples liberation front ” (JVP). Partiet har stor oppslutning i sør 

og deres nærvær i de lokale distriktene har bidratt til dette. JVP har gitt uttrykk for at de vil ha 

alle internasjonale aktører ut av landet, enten de er involvert i fredsbygging eller 

gjenoppbygging etter tsunamien. De hevder at innblanding av internasjonale aktører kan føre 

til nykolonialisme, og vil dermed bidra til å svekke landets suverenitet. Denne nasjonalistiske 

diskursen knyttet til konflikten har bidratt til å skape sosial og politisk polarisering21, og dette 

har blitt tydelig i hendelsesforløpet etter tsunamien. 

 

I den første fasen etter tsunamien var det stor optimisme nasjonalt og internasjonalt (Stokke et 

al 2005). Det var et samarbeid mellom alle de etniske gruppene i landet, men etter kort tid 

oppsto det politiske konflikter omkring fordelingen av den internasjonale nødhjelpen. Blant 

                                                 
21 http://216.239.59.104/search?q=cache:s48B8ZI98nwJ:foreninger.uio.no/samfunnsgeografen/pdf/2005-
1.pdf+har+de+gjort+gjennom+en+singalesisk+nasjonalistisk+diskurs&hl=no&ct=clnk&cd=2&gl=no Nedlastet: 
3.12.07 
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annet ble det hevdet at den internasjonale bistanden ble brukt som en ressurs, kontrollert av 

konkurrerende politiske interesser (Goodhand et al. 2005). Politiske partier forsøkte å få 

politisk godtgjørelse og få befolkningens støtte på basis av bistand provisjon og støtte av lokal 

befolkningen (USAID 2005). Patronasje er som nevnt tidligere en generell karakteristikk av 

den rådende politikken i Sri Lanka, men det hevdes at den betydelige bistanden har bidratt til 

å øke denne dynamikken. Et eksempel på dette er ulik fordeling av ressurser blant de som ble 

hardest rammet. LTTE kontrollerte områder mener at de har fått mindre tilskudd enn det de 

rettsmessig har krav på. I praksis kan man se at dette har forekommet da kystområdene i sør 

har fått tildelt en betydelig sum sammenlignet med nord og øst (Fronth & Sandvand 2005).  

 

Dersom man sammenligner konflikten og katastrofen vil antall omkomne etter tsunamien 

være nesten sammenlignbart med over 20 år med borgerkrig (Uyangoda 2005). Den 

humanitære katastrofen ble derfor betydelig større etter tsunami-katastrofen. I hjelpearbeidet 

knyttet til både den etniske konflikten og tsunamikatastrofen blir NGO sektoren sett på som 

en nødvendig part. I forhold til fredsbygging anses NGOer for å være mer effektive enn 

statlige aktører på grunn av at de har mer politisk handlingsrom enn statlige aktører, og kan 

derfor fremme dialog på tvers av politiske partier (Orjuela 2004). I praksis mener derimot 

Stokke og Shanmugaratnam22 at NGOer ikke har hatt kapasitet eller myndighet til å håndtere 

de betydelige konsekvensene av konflikten. Dette må også ses i lys av de politiske 

stridighetene mellom regjeringen og LTTE som har skapt en vanskelig situasjon for NGO-

virksomhet i nord og øst områdene. I post- tsunami gjenoppbygging kan det hevdes at NGOer 

fikk en viktigere rolle grunnet det massive behovet, og manglende evne fra staten å styre på 

egenhånd. Dette vil belyses nærmere i neste analysekapittel.   

Oppsummering 
I dette kontekstuelle rammeverket er det fire dimensjoner ved det srilankiske samfunnet som 

har blitt fremhevet; sosiale ulikheter, fremveksten av et sentralisert politisk system, 

nyliberalismens innvirkning på den politiske arenaen, tilslutt forholdet mellom den etniske 

konflikten og tsunami katastrofen. Gjennom en beskrivelse av disse fire dimensjonene har jeg 

illustrert hvordan den tredelte relasjonen mellom staten, srilankiske NGOer og det 

internasjonale samfunnet har utviklet seg. Et sentralt poeng jeg har forsøkt å fremheve er 

behovet for å ta utgangspunkt i utviklingen av staten og økt bistand for å forstå fremveksten 

                                                 
22 http://216.239.59.104/search?q=cache:s48B8ZI98nwJ:foreninger.uio.no/samfunnsgeografen/pdf/2005-
1.pdf+har+de+gjort+gjennom+en+singalesisk+nasjonalistisk+diskurs&hl=no&ct=clnk&cd=2&gl=no Nedlastet: 
3.12.07 
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av NGO sektoren på Sri Lanka. Fra den historiske utviklingen er et sentralt argument at staten 

tradisjonelt har vært mer åpen overfor utviklings NGOer som bistår i tjenesteytende 

programmer samtidig som de ikke direkte truer statens autonomi. Avslutningsvis i kapittelet 

har jeg belyst sentrale likheter og forskjeller mellom den etniske konflikten og tsunami 

katastrofen.  
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5. Internasjonalisering av tsunanmikatastrofen 
 

Innledning 
Formålet med dette kapittelet er å gi et overordnet bilde på hvilken innvirkning den 

internasjonale responsen har hatt på forholdet mellom staten, INGOer og srilankiske NGOer.  

Dette vil ses i lys av prosessen fra nødhjelp til gjenoppbygging og langsiktig utvikling 

(LRRD). Det vil hovedsakelig omhandle hvilke implikasjoner finansiering og koordinering 

har hatt på gjennomføring av LRRD agendaen. I siste analysekapittelet vil overgangen til 

langsiktig utvikling drøftes nærmere. Innledningsvis i dette kapittelet vil den massive 

finansiering og følgelig markant vekst i både srilankiske NGOer og INGOer presenteres. I det 

analytiske rammeverket ble koordineringsmøter omtalt som en arena der NGOer og staten 

møtes (Engberg-Pedersen & Webster 2002). I lys av dette vil kapittelet vise at statens 

manglende kapasitet til påta seg koordineringsansvaret av hjelpearbeidet, bidro til økt 

handlingsrom for andre aktører, herunder FN organer, INGOer og srilankiske NGOer. Videre 

vil oppgavens to underproblemstillinger besvares. Den første handler om partnerskap mellom 

Sewalanka og Concern i en post-tsunami kontekst. Partnerskapet vil vise at i en kontekst med 

mye økonomiske midler, og flere potensielle internasjonale partnere, ble kapasiteten til 

Sewalanka styrket. Avvikling av partnerskapet skjedde etter to år, som er den generelle 

tidsrammen for humanitært arbeid (Smillie 1998). Overgangen fra gjenoppbygging til 

langsiktig utvikling vil synliggjøre det asymmetriske elementet ved partnerskapet mellom 

Sewalanka og Concern. Den siste problemstillingen omhandler endringer i forholdet mellom 

Sewalanka og staten. I lys av det analytiske og kontekstuelle rammeverket vil forholdet 

forstås innenfor rammene av internasjonal bistand og statens syn på NGOer. 

Nye aktører, nye roller 
Det enorme behovet for assistanse etter tsunamien skapte rom for nye aktører langs sørkysten. 

Dette ble tydelig gjennom den markante veksten i antall INGOer og srilankiske NGOer. En 

informant i Sewalanka oppsummerte den nye situasjonen i Galle slik; ”Before the tsunami there 

were few INGOs, NGOs in the south. After the tsunami there were about 260 NGOs in Galle…there 

were too many.23” Sitatet belyser i tillegg utfordringene knyttet til antall NGOer og det faktiske 

behovet i distriktet. Dette må ses i lys av de tre fasene hjelpearbeidet fra myndigheter, 

                                                 
23 Sewalanka ansatt 4, 26. oktober 2006 
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donorer, INGOer og NGOer gjennomgikk24. Fase en var nødhjelpsfasen, som utgjorde den 

livbergende fasen. Fase to var gjenoppbyggings- eller rehabiliteringsfasen, herunder 

midlertidig og permanent boligbygging. Den siste fasen var langsiktig økonomisk og sosial 

utvikling. I hvilke grad utviklingstankegangen var integrert i nødhjelpsfasen varierte mellom 

aktørene. Dette skyldes som nevnt mange ulike tilnærminger til LRRD prosessen (Goyder et 

al 2006). Situasjonen som oppsto allerede i nødhjelpsfasen synliggjorde disse forskjellene. 

 

Behovene i nødhjelpsfasen var naturlig nok annerledes enn i de andre fasene. I nødhjelpsfasen 

står de katastroferammede overfor mange umiddelbare farer, eksempelvis frykten for 

epidemier, og andre basisbehov som måtte dekkes (Houghton udatert). På grunn av de mange 

utfordringene knyttet til den første kritiske tiden, var de lokale aktørene sentrale for å sikre at 

hjelpen nådde de trengende. Lokale aktører innbefatter alle fra lokalmiljøet til nasjonale og 

lokalbaserte organisasjoner. Sewalanka var blant de mange organisasjoner som klarte å 

mobilisere ansatte og frivillige få timer etter katastrofen. I følge informanter i Sewalanka 

skyldes dette både deres lange erfaring fra konfliktområder, og allerede etablerte kontakter 

med lokale myndigheter i de forskjellige landsbyer 25 . Overgangen fra nødhjelpsfasen til 

gjenoppbyggingsfasen skjedde forholdsvis raskt grunnet den umiddelbare responsen. Det var 

derimot flere utfordringer som oppstod i overgangen fra nødhjelps- til gjenoppbyggingsfasen. 

Dette skyldes blant annet de mange involverte aktørene, og uklarhet når det gjaldt 

ansvarsforholdet i overgangen til gjenoppbyggingsfasen (Christoplos 2006). En helhetlig 

evaluering av responsen har vist at flere aktører fant det vanskelig å etterleve det sentrale 

prinsippet i LRRD, som omhandler en langsiktig utviklingstankegang i nødhjelpsfasen. Det er 

spesielt de internasjonale aktører som har blitt utsatt for kritikk i denne sammenheng. 

Kritikken er hovedsakelig rettet mot de mange uerfarne organisasjoner som fremmet en 

teknokratisk tilnærming til sentrale utviklingsprosesser (Stokke 2007). Det innebærer blant 

annet at de var mer opptatt av å erstatte produksjonsmidler som fiskebåter og hus, enn å 

integrere et mer langsiktig utviklingsperspektiv. Det hindret at det ble gjennomført viktige 

tiltak som kunne ha sikret bærekraftige levekår for de som hadde blitt rammet av katastrofen 

(Christoplos 2006). På grunn av denne tilnærmingen ble det heller ikke tatt hensyn til sosiale 

faktorer som kjønnsrelasjoner, sosial ulikhet og fattigdom (Stokke 2007). Det var i tillegg et 

stort antall organisasjoner som deltok i nødhjelp og gjenoppbyggingsfasen, men trakk seg ut i 

                                                 
24 Agenda for Donor working group, 19.oktober 2006 
25 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006, Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
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utviklingsfasen. Det bidro dermed til å svekke et sentralt prinsipp i LRRD som omhandler;”to 

align programming with policies, capacities and actions of national actors, governmental, civil society 

and affected populations“(Christoplos 2006: 11).  

Finansiering av tsunami- katastofen 
Responsen etter katastrofen har blitt omtalt som historiens raskeste og mest omfattende 

finansierte assistanse i en katastrofe situasjon (Flint & Goyder 2006). Bistanden ble som regel 

kanalisert via INGOer og srilankiske NGOer heller enn til staten. En konsekvens av dette var 

at mer ansvar ble overført til NGO-sektoren. Kanalisering av økonomiske midler til NGO-

sektoren fremfor staten kan ses i lys av den nyliberale anbefalingen om at NGOer er mer 

effektive, og vil derfor sikre at pengene går til de katastroferammede (Clark 2002). En 

forskjell fra det internasjonal bistandsmønstret beskrevet i kapittel to, og situasjonen etter 

tsunamien, var at donorer ikke lenger var hovedgiveren. Det vil si at private givere fra vestlige 

land sto for en markant andel av bistanden som ble gitt (Flint & Goyder 2006). Dette førte til 

at INGOer ble mindre avhengig av donorer for å finansiere prosjekter. Endringen hadde 

derimot mindre innvirkning på srilankiske NGOer. De srilankiske NGOer var i like stor grad 

avhengig av økonomisk støtte fra de internasjonale aktører, gjennom blant annet partnerskap, 

slik Sewalanka – Concern partnerskapet vil illustrere.  

 

I tillegg til endringer i bistandsmønstret førte størrelsen på bistanden at det i motsetning til 

tidligere katastrofer, var tilstrekkelige midler for både nødhjelp og gjenoppbyggingsarbeidet 

(Flint & Goyder, 2006). Det var likevel en vedvarende tendens i det humanitære systemet til å 

allokere mindre bistand til langsiktig utvikling. Dette skyldes blant annet at media og den 

store interessen fra vestlige land, som ga penger gjennom internasjonale NGOer, styrte 

hvordan organisasjoner drev programmer og fordelte goder. De første ukene og månedene 

etter tsunamien var det derfor et enormt tidspress for å kunne vise til resultater. I denne 

sammenheng har det i ettertid blitt stilt spørsmål om tsunami katastrofen var overfinansiert i 

nødhjelpsfasen (Flint & Goyder, 2006). Denne problemstillingen omkring finansiering av en 

naturkatastrofe ble i det analytiske rammeverket beskrevet av Smillie (1998). I følge Smillie 

vil humanitærarbeid, som baserer seg på media og private givere, føre til at det blir vanskelig 

å etterfølge LRRD. Det skyldes at interessen fra journalister vil være kortsiktig, følgelig vil 

tidspress føre til økt konkurranse og manglende koordinering mellom NGOer. Denne 

problemstillingen vil bli klarere underveis i analysen.  
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Overflod av økonomiske midler endret hvordan INGOer og srilankiske NGOer opererte (Flint 

& Goyder, 2006). Med hensyn til INGOene var det langt flere som valgte å implementere 

prosjekter uten å inngå partnerskap med nasjonale og lokale organisasjoner. Dette skyldes 

som nevnt at mye av bistanden ble gitt av private individer, og INGOene behøvde i mindre 

grad å følge strenge rapporteringskrav fra donorer. Når penger på denne måten blir gitt til en 

implementerende organisasjon ble det vanskelig å kontrollere at ressursene ble brukt på en 

fornuftig og helhetlig måte (Flint & Goyder, 2006). Dette ble spesielt synlig i de tilfeller noen 

av organisasjonene måtte etterlate halvferdige prosjekter etter at midlene var brukt opp. 

Ansvaret ble etterlatt til myndigheter som ofte ikke hadde nok midler til å fullføre påbegynte 

prosjekter. Staten hadde heller ikke kapasitet til å ta over ansvaret.  Dette må ses i 

sammenheng med den uoversiktlige situasjonen i nødhjelpssituasjonen beskrevet ovenfor, 

som kan sies å ikke å ha lagt forholdene til rette for å styrke den statlige kapasiteten, men 

førte heller til økt NGO kapasitet. 

 

NGO-sektoren i Sri Lanka opplevde både en numerisk vekst og en homogenisering26. Med 

dette menes at de fleste NGOer tok del i nødhjelp og gjenoppbygging, selv om de tidligere 

ikke hadde erfaring fra feltet. Det var også langt flere NGOer som mottok finansiell støtte fra 

INGOer. Bistanden var derimot ulikt fordelt mellom NGOene. På grunn av størrelsen til 

Sewalanka og sin lange erfaring mottok den flere henvendelser fra donorer og INGOer kort 

tid etter katastrofen27. Dette samsvarer med antagelsen om at donorer og INGOer velger ofte 

å prioritere de større og mer veletablerte NGOer, hovedsakelig på grunn av prinsippet om 

ansvarlighet (Pearce 1993). Kritikken av dette er at NGOer blir ofte mer ansvarlig ovenfor 

donorer og INGOer enn målgruppen for bistanden. I forhold til kritikken belyser informanter i 

Sewalanka en mer kompleks situasjon. Situasjonen rett etter tsunamien skapte en ny situasjon 

der overflod av penger og INGOer førte til at NGOer kunne mer kritisk velge hvem de ville 

inngå samarbeid med28. Denne utviklingen bidro til at det ikke lenger kun var donorer og 

INGOer som kunne bestemme premissene for relasjonene; ”Before we had to follow what the 

donors said. After the tsunami the story changed”29. Det må understrekes at en forståelse av dette 

sitatet må ta utgangspunkt i situasjonen som oppsto i nødhjelps- og gjenoppbyggingsfasen. I 

den kritiske nødhjelpsfasen var INGOer og donorer nødt til å etablere partnerskap så fort som 

                                                 
26 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
27 Sewalanka ansatt 5, 10. november 2006, Sewalanka ansatt 7, 2. oktober 2006 
28 Green Movement ansatt 2, 19. oktober 2006, Sewalanka ansatt 4, 26. oktober 2006 
29 Sewalanka ansatt 4, 26. oktober 2006 
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mulig. Den relative kortsiktige engasjement i landet (fra seks til to år) førte som nevnt til at 

den betydelige støtten var rettet mot nødhjelp og gjenoppbygging, men ikke til langsiktig 

utvikling. I det hele belyser dette at muligheten til å velge kritisk mellom NGOer var rettet 

mot en spesifikk situasjon, heller enn en helhetlig forklaring på hvordan organisasjonen 

opplever relasjonen til internasjonale aktører. Siden før tsunamien påpeker informanter at den 

økonomiske avhengigheten til internasjonale aktører har til tider vært et hinder i deres 

arbeid30. Ikke minst kommer dette til uttrykk i fastsettelse av tidsrammer som Sewalanka 

mener er vanskelig å realisere. Det er også et press for å imøtekomme kravene for å forsikre at 

man ikke mister økonomiske ressurser. I lys av dette har informanter i Sewalanka på et 

generelt grunnlag gitt uttrykk for at donorer ikke har vist tilstrekkelig forståelse for at 

gjenoppbyggingsarbeid er en langsiktig prosess. En informant forteller at det var få som tok 

kontakt med organisasjonen med det formål å etablere en langsiktig partnerskap31. Selv om 

organisasjonen har noen etablerte partnerskap fra før tsunamien mener de at behovene etter 

tsunamien skapte et behov for flere langsiktige partnere. Det ovennevnte underbygger 

nødvendigheten med å koble finansiering av en naturkatastrofe og LRRD. Selv om dette 

prinsippet kommer til uttrykk formelt hos donorer, vil det ofte ikke gjennomføres i praksis.  

 

I sin helhet reiser den betydelige økningen av bistanden etter tsunamien spørsmål om NGOer 

sin avhengighet av utenlandske finansieringskilder. Situasjonen i nødhjelpsfasen styrket 

NGOer som Sewalankas bånd til INGOer, men det var mindre kontakt mellom srilankiske 

NGOer. Informanter i Sewalanka ga uttrykk for at organisasjonen samarbeidet i liten grad 

med andre NGOer. De deltok kun i samme koordineringsmøter etter tsunamien. Det var i det 

hele rapportert lite dialog mellom srilankiske NGOer etter tsunamien (NORAD 2005). Den 

enorme finansieringen fra INGOer og donorer til srilankiske NGOer kan derfor sies å ha skapt 

mindre behov for samarbeid seg i mellom (Clark1997). I en post-tsunami kontekst kan denne 

tendensen ha blitt forsterket grunnet erkjennelsen av at den enorme tsunami bistanden var 

midlertidig. En informant i Sewalanka påpeker i denne sammenheng at kunnskapen en NGO 

besitter er en viktig virkemiddel for å få økonomisk støtte fra donorer og INGOer32. Han 

hevder derfor at dette er en viktig grunn til at srilankiske NGOer er skeptiske til å dele 

kunnskap med hverandre. I en bredere nasjonal kontekst kan lite samarbeid mellom NGOer 

svekke muligheten organisasjonene har til å fremme endringer i de sosiopolitiske strukturer 

                                                 
30 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006, Sewlanka ansatt 9, 26.november 2006 
31 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
32 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 

 
 

56



og institusjoner (NORAD 2005). Dette viser at de vertikale båndene til eksterne aktører ble 

styrket fremfor de horisontale båndene nasjonalt og lokalt33. Dette er en problemstilling jeg 

kommer tilbake til i neste kapittel. 

 

En annen fare ved at NGOer som Sewalanka er avhengig av utenlandske finansieringskilder, 

er at de kan bli møtt med skepsis av andre aktører i samfunnet. I akademiske kretser har blant 

annet Goontalilake uttrykt stor skepsis mot finansiering av NGOer i boken ”Recolonisation: 

Foreign funded NGOs in Sri Lanka” (2006). I tråd med den nasjonalistiske diskursen som er 

fremtredende i det srilankiske samfunnet, hevder han at økt finansiering til NGOer i sør har 

vært brukt av givere for å styrke deres politiske makt over land i sør. Dersom denne 

tankegangen i realiteten er rådende på Sri Lanka kan situasjonen etter tsunamien, med økt 

finansiering via srilankiske NGOer føre til økt skepsis blant befolkningen. Fra det empiriske 

grunnlaget i denne oppgaven vil det ikke være mulig å bekrefte hvorvidt dette har skjedd, men 

det er viktig å påpeke muligheten for at endringer som skjedde som følge av finansiering av 

tsunamien kan ha konsekvenser på lengre sikt.   

Koordinering mellom aktørene 
 

”Many NGOs came and spend a lot of money..when they left there was no record. Nobody 

knows who gave what”34.  

 

Utallige aktørene som strømmet til landet førte til at myndighetene hadde vanskeligheter med 

å holde oversikt over de involverte aktørene i gjenoppbyggingsprosessen (Bennett 2006). 

Siden myndighetene i landet i tillegg var uforberedt på katastrofen hadde de ikke kapasitet til 

å sette i verk en effektiv koordinering. Statens manglende kapasitet førte til at NGOer og 

andre aktører fikk større ansvarsoppgaver. FNs kontor for koordinering av den humanitære 

bistanden (OCHA) ble tillagt en svært viktig rolle når det gjaldt den overordnede 

koordineringen av den humanitære hjelpen i tidsrommet, januar 2005 til 2006, det vil si i 

nødhjelps og gjenoppbyggingsfasen 35 . En viktig del av arbeidet til OCHA er å bistå i 

kapasitetsbygging av nasjonale og lokale myndigheter slik at de kan etter hvert overta 

koordineringsansvaret. Flere informanter var positive til arbeidet OCHA gjorde. I tråd med 

dette ble det i TEC-rapporten hevdet at få respondenter stilte spørsmål ved behovet for FNs 

                                                 
33 se sosial kapital, kapittel 2 
34 CHA ansatt 1, 5. november 2006 
35 http://ochaonline.un.org/Default.aspx?alias=ochaonline.un.org/srilanka Nedlastet: 6.11.07 
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strategiske lederskap umiddelbart etter tsunamien (Bennett 2006). De store forskjeller mellom 

aktørene involvert i hjelpearbeidet førte til at heller ikke de hadde kapasitet, eller mandat til å 

styre at bistanden ble brukt på en forsvarlig måte. Dette kan ses i lys av at koordinering er 

basert på frivillighet i det humanitære systemet. Videre var det en utfordring for de 

internasjonale aktørene å styrke informasjonsutveksling mellom myndigheter nasjonalt og 

lokalt (Bennett 2006). Dette skyldes det sentraliserte politiske systemet på Sri Lanka, som 

fører til at avgjørelser blir tatt på sentralt hold.   

 

I følge TEC-evalueringsrapporten har flere NGOer kritisert kvaliteten av 

koordineringsmøtene (Bennett et al 2006). Dette gjaldt spesielt de første seks måneder etter 

tsunamien da mange følte at møtene var uorganiserte. Det hendte flere ganger at de samme 

temaene og avgjørelsene ble gjentatt på forskjellige møter. De mindre organisasjonene med 

trange budsjetter følte derfor at møtene ga lite nytte i forhold til kostnadene. Ofte ble heller 

ikke møtene evaluert, noe som kunne ha ført til forbedringer. I motsetning til denne 

beskrivelsen mente informanter i Sewalanka at koordineringsmøtene generelt sett var svært 

nyttige. Dette belyser en viktig skille mellom størrelse og innflytelse blant NGOer. Sewalanka 

har en profesjonell organisasjonsstruktur, som innebærer at de både har ansatte med gode 

engelskkunnskaper og at de i tillegg har økonomiske midler som gjør det mulig å ha ansatte 

tilstede ved alle møter. Mange av de mindre organisasjoner mangler disse fortrinnene 

(Bennett et al 2006). De er ofte basert i distriktene og har begrensete økonomiske midler. De 

hadde derfor ikke mulighet til å dra på mange viktige møter som ble holdt i Colombo.  

 

De forskjellige holdningene hos srilankiske NGOer og INGOer belyser to viktige utfordringer 

knyttet til koordinering i en Sri Lankesisk kontekst. Den første omhandler det store 

mangfoldet av NGOer, som hadde ulike forutsetninger og holdninger til 

koordineringsarbeidet. For det andre ble mange av koordineringsmøtene holdt av 

internasjonale aktører (INGOer og FN organer) i Colombo. Den geografiske avstanden 

mellom Colombo og de rammede områdene var betydelig. Det var derfor et klart behov for å 

skape dialog mellom aktørene på alle geografiske nivåer. I lys av dette ble CHA (consortium 

of humanitarian affairs), som har som hovedmålsetting å koordinere og fremme dialog 

mellom aktører i den humanitære sektor, beskrevet som et viktig koordineringsorgan av 

samtlige informanter (CHA36). For å fremme koordinering på ulike geografiske nivåer ble det 

                                                 
36 CHA har eksistert siden 1997, og er registrert under ”Voluntary social services act” 
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opprettet flere distriktskontorer i tsunamirammede områder. Som følge av dette har CHA 

kontorer i 13 distrikter. På grunn av deres tilstedeværelse i flere distrikter var dette 

tilsynelatende en effektiv strategi for å gi flere NGOer en stemme. På koordineringsmøtene er 

det blant annet myndigheter, INGOer og srilankiske NGOer som kommer sammen for å 

drøfte ulike saker (Bennett 2006). En informant oppsummerte relasjonen mellom CHA og 

NGO-sektoren som følgende; ”Basically all the NGOs come under the CHA as a collected voice 

and try to push forward social issues to the government”37. CHA skaper dermed en arena der 

myndighetene og NGO-sektoren møtes. I koordineringsmøtene holdt av CHA oppdateres alle 

om hva de ulike aktørene har oppnådd, og hva som fremdeles gjenstår38. I etterkant av møtene 

blir det som regel sendt et sammendrag om de viktigste konklusjonene til alle via e-post. Alle 

blir dermed informert selv om de ikke var tilstedet. Koordineringsmøtene kan i tillegg sies å 

være en viktig mekanisme for sikre gjennomsiktighet i gjenoppbyggingsarbeidet. Et problem 

som bidro til å svekke koordineringen var at noen NGOer valgte å implementere prosjekter 

uten å benytte seg av tilgjengelige koordineringsmekanismer39. Denne tendensen kan ses i 

sammenheng med den enorme finansiering av nødhjelpsarbeidet. Flere NGOer så på dette 

som en mulighet å vise frem organisasjonens ekspertise gjennom prosjektene de arbeidet med. 

Det kan sies å ha skapt en situasjon med økt konkurranse, og dermed mindre 

informasjonsdeling mellom NGOer. I denne forbindelse hevder Goyder et al. (2006) at 

manglende koordinering har svekket muligheten til å gjennomføre LRRD agendaen. 

Boligbygging er et post-tsunami aktivitetsområde som kan illustrere utfordringer knyttet til 

dette. 

Partnerskap i en naturkatastrofekontekst 
Den internasjonale NGOen Concern-Worlwide etablerte et partnerskap med Sewalanka for en 

toårs periode. I lys av det analytiske rammeverket viser dette at internasjonale aktører vil ofte 

operere med en relativ kort tidsramme for hjelpearbeidet etter en naturkatastrofe (Smillie 

1998). Selv om tidsrammen for et partnerskap er et viktig element når man vurderer de 

langsiktige konsekvensene av et partnerskap, er det viktig å vise hvilke faktorer utgjør et 

partnerskap (Ebrahim 2003). Informanter i Concern og Sewalankas sin presentasjon av 

partnerskapet vil derfor være et viktig utgangspunkt for å vurdere partnerskap begrepet 

innenfor rammene av en post-tsunami kontekst.  

 

                                                 
37 FORUT ansatt 1, 17. oktober 2006 
38 CHA ansatt 1, 5. november 2006 
39 http://www.reliefweb.int/library/documents/2005/ocha-lka-05jul.pdf Nedlastet: 6.11.07 
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Partnerskap mellom Concern Worldwide og Sewalanka 
Concern hadde tidligere ikke arbeidet i Sri Lanka, og så på det som nødvendig å etablere et 

samarbeid med en srilankisk NGO40. Gjennom sine kontakter i Alliance 2015 ble de anbefalt 

å ta kontakt med Sewalanka som kunne være en mulig partner i landet. De hadde flere krav til 

en aktuell partnerorganisasjon før de reiste til landet. En av de viktigste grunnene til at 

Concern valgte Sewalanka, var at organisasjonen hadde velutviklete kontakter med 

myndighetene både lokalt og nasjonalt. I et land som Sri Lanka er et godt nettverk avgjørende 

for hvor raskt og effektivt programmer kan gjennomføres.  

 

Concern valgte å bistå i nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet på grunn av deres lange 

erfaringsbakgrunn i regionen, blant annet fra Bangladesh. Det ga dem bedre grunnlag for å gi 

råd, og større effektivitet i arbeidet41. Ett av de viktigste punktene som de ble enige om var i 

forhold til boligbygging, og at midlene skulle gå til bygging av midlertidige boliger. Dette var 

delvis grunnet de mange vanskelige problemstillingene donorer står overfor med hensyn til 

bygging av permanente boliger. I tillegg arbeidet Concern på basis av en toårs- plan for 

hjelpearbeidet, og mente derfor at det ikke ville være hensiktmessig å ta del i et mer 

omfattende boligbyggingsarbeid..   

 

Et interessant spørsmål er hvordan dette partnerskapet har bidratt til å styrke Sewalankas egen 

kapasitet. To sentrale bidrag fra Concern til Sewalanka var i form av økonomiske bidrag og 

formidling av kunnskap.  

 

I det analytiske rammeverket ble det hevdet at internasjonal finansiering kan bidra til å skape 

asymmetriske relasjoner. I følge informanter i Sewalanka er det andre sider ved partnerskapet 

som kan nyansere dette bildet. En viktig side ved partnerskapet som både Sewalanka og 

Concern fremhever som positivt, er gjensidig respekt. En informant i Concern42 oppsummerer 

det fint når hun påpeker at ”we both recognize the strength of the other party”. Videre 

understreket hun at det var vesentlig at Sewalanka følte at de ledet programmet. Dersom en 

INGO dikterer hvordan programmer skal gjennomføres kan det oppstå spenninger i 

partnerskapet.  

 

                                                 
40 Concern ansatt 1, 24. november 2006,Concern ansatt 2, 27. november 2006 
41 Concern ansatt 1, 24. november 2006 
42 Concern ansatt 1, 24. november 2006 
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Et annet sentralt aspekt ved et partnerskap er hvorvidt andre former for ressurser enn 

finansielle overføringer blir overført til en NGO (Ebrahim 2003). Dette kan bidra til å bygge 

opp kapasiteten på lengre sikt. Concern kan sies å ha bidratt til dette gjennom 

kompetansebygging og kunnskapsformidling. I denne sammheng hevder en informant i 

Sewalanka at Concern arrangerte en rekke seminarer, som hadde som formål å bygge opp 

kapasiteten hos Sewalanka43. Det har blant annet holdt seminarer for feltarbeiderne slik at de 

kunne mer effektivt utføre deres arbeid ute i feltet.  

 

Den økonomiske assistansen bidro til å utvikle Sewalankas formelle organisasjonsstruktur. 

Den interne organiseringen måtte ta hensyn til at antall ansatte økte og at de i tillegg 

involverte seg i flere aktiviteter. Den markante veksten i antall ansatte fra 300 til 600 over to 

år belyser utfordringer knyttet til langsiktig kapasitetsbygging. Begge informanter i Concern 

understreket at de var oppmerksom på denne problemstillingen før de reiste til landet. Derfor 

følte Concern seg forpliktet til å forberede Sewalanka på utfasingen av bistand fra Concern 

som skulle skje i slutten av desember 2006. De utviklet derfor ”The Country Programme 

Plan” (CPP) i 2006. Strategien skulle bidra til å motvirke bistandsavhengighet, og at det ikke 

skulle oppstå forventninger fra Sewalanka som Concern ikke har mulighet til å innfri. Tiltak 

for å få til dette var som nevnt å bidra positivt til organisasjonsutvikling og kapasitetsbygging 

i Sewalanka.  

 

Det fremgår fra det ovennevnte at begge parter vektlegger de positive aspektene ved 

partnerskapet i perioden samarbeidet har vedvart. Samtidig viser utfasing av samarbeidet en 

potensiell utfordring langsiktig kapasitetsbygging. I perioden feltarbeidet ble gjennomført var 

partnerskapet ikke avsluttet. Det var derfor ikke tydelig på dette tidspunktet hvilke 

konsekvenser utfasingen ville ha for Sewalanka. Likevel ble det gitt uttrykk for refleksjoner 

omkring hvilke følger dette kunne ha. I lys av LRRD, vil avvikling av partnerskapet vise en 

dreining fra en situasjon med mange aktører og mye ressurser til en situasjon der Sewalanka 

vendte tilbake til situasjonen før tsunamien.   

Avvikling av partnerskap 
Flere i Sewalanka hevdet at når Concern kom til å trekke seg ut, ville det skape en utfordring 

ikke minst når det gjaldt å beholde ansatte44. Det var også fare for at de fortsatt ville miste 

                                                 
43 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
44 Sewalanka ansatt 8, 18. oktober 2006, Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006, Sewalanka ansatt 7, 2. oktober 
2006 
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kvalifiserte medarbeidere til bedre betalte jobber i store internasjonale organisasjoner. De som 

velger å forlate organisasjonen til fordel for en INGO har som regel gode kunnskaper i 

engelsk. I humanitært arbeid er dette nødvendig siden kommunikasjonen foregår på engelsk 

(Bennett et al 2006). Sewalanka må derfor til stadighet bruke ressurser på å gi nye ansatte 

opplæring. Den lokale kapasiteten kan sies å bli svekket som en følge av denne utviklingen.  

 

En annen utfordring som nevnes er hvordan Sewalanka kunne finansiere sin virksomhet etter 

utfasingen 45 . Sewalanka ønsket allerede før Concern trakk seg ut å finne nye 

finaniseringskilder til å kunne starte opp nye programmer. Som følge av dette har Sewalanka 

involvert seg i langt flere aktivitetsområder enn tidligere. De tilpasser seg donorenes ønsker 

når det blir søkt etter partnere i prosjekter. De må nå også forholde seg til flere ulike aktører. 

For eksempel har USAID, den amerikanske statlige bistandsorganisasjonen, finansiert noen 

post-tsunami levekårprosjekter, herunder ”coir” produksjon 46 . USAID er en statlig 

bistandsorganisasjon, og kan derfor sies å ha visse forskjeller til andre INGOer. Samarbeid 

mellom Sewalanka og de ulike aktørene i de forskjellige prosjektene kan derfor variere. En 

informant i Sewalanka hevder at i et langsiktig perspektiv vil det lønne seg at Sewalanka 

fokuserer på de områdene der organisasjonen stiller sterkest, herunder styrke kapasiteten til 

CBOer47. I sitt arbeid for å hjelpe grasrota har de etablert partnerskap med 950 CBOer i 

landsbyer over hele landet 48. Fokus på å støtte lokal befolkningen med å etablere CBOer 

rundt hele landet, er en viktig strategi for å fremme selvhjelp, og i lengre sikt kan det redusere 

sårbarheten til menneskene. En viktig styrke ved CBOer er at det er lokalisert i et bestemt 

område og representert av individer fra samme sted. Det er med andre ord det leddet som er 

nærmest de rammede.  

 

På grunn av deres avhengighet til eksterne kilder har Sewalanka innsett hvor viktig det er for 

en langsiktig utvikling at de klarer å bli delvis økonomisk uavhengig. Fokus på mikrofinans er 

en av strategiene de har vektlagt i denne sammenheng49. I motsetning til de tjenesteytende 

prosjektene Sewalanka arbeider med har mikrofinans i større grad bidratt til erkjennelsen om 

at sosial og økonomisk utvikling må ses i sammenheng. I tråd med denne tankegangen 

etablerte Sewalanka en uavhengig mikrofinans institusjon, ”Sewa Finance” i januar 2006. 

                                                 
45 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006  
46 Sewalanka ansatt 1, 26. september 2006 
47 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
48 http://www.sewalanka.org/annual_report2006/annual_report2006-05.pdf Nedlastet: 15.3.07     
49 http://www.sewalanka.org/newsletter07.pdf Nedlastet: 12.12.07 
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Hovedmålet med mikrofinansprosjektene er å fremme selvhjelp hos målgruppene for 

bistanden, og samtidig mener informanter i Sewalanka at det er et viktig tiltak i bygging av 

Sewalankas kapasitet.  

 

Ønske om å bli økonomisk uavhengig kan også ses på som en respons på følelsen av å være 

fanget mellom staten, givere og krav fra konteksten. I følge en informant i Sewalanka er en 

utfordring ved å bli uavhengig av ekstern bistand at organisasjonen kan da bevege seg mot å 

bli en ”bedrift”50. Informanten legger tilsynelatende til grunn den begrepsmessige forståelsen 

av NGO-sektoren, som ikke profittdrevet i sin argumentasjon. Videre er det behov for å stille 

spørsmålstegn hvorvidt det i realiteten er en reell mulighet eller ønske å bli uavhengig. Med 

tanke på den betydelige internasjonale støtten rettet mot NGO-sektoren. En parallell kan 

trekkes til Sarvodaya. Sarvodaya har i likhet med Sewalanka bygget seg opp ved hjelp av 

internasjonale donorer (Smillie 1995). I 1977 hevdet lederen for Sarvodaya, Ariyaratne at han 

forventet at organisasjonen skulle bli økonomisk uavhengig fra eksterne donorer i 1985. 

Situasjonen i dag tyder ikke på at det har skjedd eller kommer til å skje i nærmeste fremtid. 

De er fremdeles i stor grad avhengige av bistandsmidler.  

Statens rolle etter tsunami-katastrofen 
I det analytiske rammeverket hevdet Dill & Pelling (udatert) at det kan det oppstå et 

”maktvakuum” dersom en stat ikke har kapasitet til å håndtere en katastrofe på egenhånd. 

Følgelig kan dette føre til økt handlingsrom for NGOer. Denne antagelsen er treffende for en 

post-tsunami kontekst, på bakgrunn i myndighetenes manglende kapasitet, førte til at INGOer 

og NGOer fikk en mer sentral rolle i gjenoppbyggingsarbeidet. NGOer opererer likevel 

innenfor rammene av en stat. En forståelse av forholdet mellom NGOer og staten må derfor ta 

utgangspunkt i interaksjonen mellom NGOer og staten i den politiske arenaen (Harriss et al. 

2004, Migdal 1988, Törnquist 1999, Webster & Engberg-Pedersen 2002). I henhold til dette 

vil siste del av kapittelet beskrive nærmere statens rolle etter tsunamien, og samspillet mellom 

NGOer og staten.  

Statlige institusjoner før og etter tsunamien 
Statens styrke er avgjørende for hvordan den responderer på en katastrofe. En sterk og 

etterrettelig stat med effektive statlige institusjoner vil ha positiv innvirkning på 

nødhjelpsoperasjoner (Bennett 2006). Dette er til dels gjeldene for situasjonen på Sri Lanka, 

men etter tsunamien ble flere svakheter ved de statlige institusjonene synlige. 
                                                 
50 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
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Før tsunami-katastrofen eksisterte det flere statlige instanser for å håndtere katastrofer 

(Parakrama 2006). Svakheten var imidlertid at det ikke fantes klare, helhetlige 

håndteringsplaner. Det var også få spesialister på katastrofehjelp blant de ansatte i disse 

instansene. Sri Lanka hadde derfor en svekket beredskapsevne da tsunamien inntraff. Da 

katastrofen var et faktum etablerte myndighetene en egen ”task force” kalt TAFREN. 

Formålet med TAFREN var å koordinere arbeidet med gjenoppbyggingen etter tsunamien. 

Med innsettelsen av ny president, Rajapakse, i november 2005 ble TAFREN erstattet med 

RADA. Alle ansatte i TAFREN gikk over til RADA, og det var derfor ikke noe vesentlig 

forskjellig i hvordan de to ble drevet51. En viktig forskjell mellom de to var at RADA hadde 

som formål å integrere gjenoppbyggingen i fredsprosessen. RADA sitt arbeid skulle avsluttes 

desember 200652. 

 

Siden det var områder i distriktene som ble hardest rammet av katastrofen, ble ansvar delegert 

gjennom de desentraliserte strukturene i landet. RADA hadde derfor kontorer i de rammede 

distriktene. Hovedoppgaven til RADA var å støtte ”District Secretary” (tidligere Government 

Agent) 53 .  ”District Secretary” er den øverste myndighet i distriktene, og i etterkant av 

tsunamien var hovedoppgaven til ”District Secretary”å koordinere gjenoppbyggingsarbeidet 

på lavere nivå 54. Lokale myndigheter på lavere distriktsnivå er; ”Divisional Secretariat” og 

”Grama Niladhari” (GN). Hver ”Divisional Secretary” omfatter flere GN-divisjoner, hvor GN 

er den statlige representaten på laveste lokalt nivå. I etterkant av tsunamien gikk alle 

gjenoppbyggingsaktiviteter gjennom ”Divisional Secretary” og GN.  

 

En vellykket desentraliseringsprosess krever at lokale myndigheter både for mer 

beslutningsmakt og ressurser (Turner & Hulme 1997). I tillegg er det viktig at lokale 

strukturer blir styrket gjennom administrativ trening og kapasitetsbygging. Det innbefatter at 

ansatte i lokale instanser må få god trening i håndtering av katastrofer. I praksis erfarte mange 

lokale ledere at de manglet autoritet til å mobilisere ressurser samt til å ta uavhengige 

avgjørelser (Government of Sri Lanka & United Nations. 2005). I følge en ADB rapport var 

”District secretary” og ”divisional secretary” i Galle overarbeidet. De hadde heller ikke 

ansatte med kapasitet, i form av blant annet teknisk kompetanse, til å koordinere saker 
                                                 
51 http://www.dailymirror.lk/2006/10/13/ft/07.asp Nedlastet: 27.9.07 
52 RADA ansatt 1, 1.november 2006 
53 RADA ansatt 1, 1.november 2006 
54 http://www.erd.gov.lk/devforum/Treasury/paper-4.pdf Nedlastet: 4.2.08 

 
 

64

http://www.dailymirror.lk/2006/10/13/ft/07.asp
http://www.erd.gov.lk/devforum/Treasury/paper-4.pdf


omkring gjenoppbyggingsarbeidet.55 Videre belyser det empiriske materialet til denne studien 

at lokale myndigheter i Galle sto også overfor flere utfordringer når de internasjonale aktørene 

trakk seg ut. Forventningene var høye, og tilgjengelige ressurser var på retur. Kommunikasjon 

og informasjonsdeling mellom lokale myndigheter viste seg også å være et vesentlig 

problem56 . Dette påvirket de forskjellige post-tsunami arbeidsområder. I kapittel seks vil 

denne utfordringen ses i lys av boligbygging som krevde at lokale politiske organer hadde en 

form for dialog slik at alle aspekter ved boligene blir sikret. Dette omhandler alt fra vann- og 

sanitære forhold til vei. De mange byråkratiske forsinkelser som skyldes dårlig 

kommunikasjon vil beskrives som en årsak til de mange synlige svakheter i boligsektoren. 

Denne utviklingen viser at tsunami responsen har bidratt til å styrke det sentraliserte politiske 

systemet i landet (Christoplos 2006). 

 

Det sentraliserte politiske systemet slik det er beskrevet ovenfor har bidratt til å svekke 

koordinering mellom myndighetene og NGO-sektoren (Bennett et al 2006). Tidligere i 

oppgaven har koordinering blitt sett i lys av NGOer, og koordineringsrollen OCHA ble tildelt. 

Et viktig spørsmål som kan stilles her, er hvordan staten har opplevd interaksjonen med 

NGOer i koordineringsmøtene? 

Statens rolle i koordinering 
I koordineringsmøtene var NGO-sektoren sterkt representert sammenlignet med 

myndighetene. I en koordineringsmøte i Colombo ga myndighetene uttrykk for større skepsis 

mot INGOer enn srilankiske NGOer57. Dette skyldes blant annet at flere INGOer rettet sterk 

kritikk i media mot myndighetenes byråkratiske håndtering av gjenoppbyggingsprosessen. På 

møte hevdet en RADA-ansatt at spesielt INGOer kun hadde rapportert negative ting om 

myndighetene, og at flere positive sider burde komme frem for å utfylle bildet og for å ha et 

godt samarbeid. En bredere beskrivelse av dette ble gitt av RADAs representant i Galle58. 

Han følte også behov for å forsvare RADA for den kritikken som hadde blitt rettet mot de 

statlige myndighetene. Han understrekte at han var fornøyd med arbeidet Sewalanka hadde 

gjennomført i tillegg til mange INGOer. I følge han skyldes de mange utfordringene 

myndighetene hadde stått overfor at forventningene til RADA ble mye større etter at INGOer 

trakk seg ut av landet.  

                                                 
55 http://www.adb.org/Documents/Reports/Rebuilding-Sri-Lanka/Galle-team.pdf Nedlastet: 5.9.07  
56 Operational meeting, 20. oktober 2006 
57 Operational meeting, 20. oktober 2006 
58 RADA ansatt 1, 1. november 2006 
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“We have had a huge workload in coordinating and monitoring meetings at the district level, 
collecting information and writing situation reports on a regular basis….some INGOs left 
unfinished houses and then it was the governments responsibility”59 

 

Hovedansvaret til RADA var som nevnt å koordinere mellom statlige organer og andre 

aktører, men mangel på ressurser gjorde at dette arbeidet ble mye mer komplisert. Kravene fra 

de ulike aktørene var derfor ikke alltid realistisk i forhold til RADAs kapasitet. Manglende 

kapasitet fra myndighetenes side, og økt press fra NGOer kan ses i lys av interaksjonen 

mellom NGOer og staten i den politiske arenaen. Det var bred enighet i NGO-sektoren at 

myndighetene måtte etterfølge deres forpliktelser. Økning i antall NGOer etter tsunamien, og 

flere koordineringsmøter førte til at NGOer hadde flere muligheter til å utøve press på staten. 

Dette får støtte fra det analytiske rammeverket der Engberg-Pedersen og Webster (2002) 

hevdet at koordineringsmøter er en institusjonell kanal der NGOer kan fremme endringer i de 

politiske strukturene.  

 

Som nevnt tidligere er forskjeller mellom lokale og sentrale myndigheter også en forklaring 

på manglende koordinering. Informasjonsflyten fra sentralt hold til lokale myndigheter har 

historisk sett vist seg å være svak, og tsunamien kan sies å ha forverret dette. Etter tsunamien 

skyldes manglende informasjonsflyt at de nasjonale myndigheter ikke hadde nok 

koordineringskapasitet til å sikre at informasjon blir gitt til lokale myndigheter (Bennett 

2006). Dette svake samarbeidet kan sies å ha ført til at ressurser ikke ble utnyttet på en 

effektiv måte. Med hensyn til mangel på ressurser lokalt hevdet RADA informanten i Galle at 

det var et stort behov for nødvendig teknologisk utstyr, herunder Internett tilgang. Dette 

hevder han har bidratt til lite samarbeid mellom de forskjellige myndighetsetatene. I forhold 

til den internasjonale bistanden hevdet han at myndighetene kunne ha gjort en bedre jobb 

dersom donorer og INGOer hadde brukt bistanden på en annerledes måte. I denne forbindelse 

la han vekt på at INGOer følger en konvensjonell form for bistand. Informanten knytter dette 

spesielt til fiskerisektoren, hvor det ble rettet fokus på å erstatte båter heller enn å utvikle 

fiskerisektoren. En nærmere beskrivelse av dette vil vise koblingen mellom mange aktører, 

manglende koordinering, et nødhjelpsperspektiv og konsekvenser dette har hatt for fiskere i 

Galle.  
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I fiskerisektoren var betydelig antall fiskebåter rapportert mistet eller ødelagt. Den komplekse 

krisesituasjonen som oppsto etter tsunamien la vekt på at båtene måtte erstattes så fort som 

mulig slik at fiskerne ikke måtte tape enda mer økonomisk60. Problemet var at det var ingen 

klar plan på hvordan båtene skulle fordeles. Manglende koordinering hadde negative følger 

for den langsiktige utviklingen. Det er spesielt to punkter som kan nevnes i denne 

sammenheng. Båtene ble delt ut til enhver person som sa at han var fisker. Mange hotelleiere 

hevdet å være fiskere slik at de kunne bygge i nærheten av havet. I dag kan man se ubrukte 

fiskebåter stående utenfor hotellene61 . Videre var det mange som ga båter som ikke var 

tilpasset de lokale forholdene, og blir derfor kun stående ved havnen. Båter som er tilpasset de 

lokale forholdene er viktig for å utvikle fiskerisektoren over lengre sikt62. Fordeling av båtene 

belyste også at det var lite kunnskap om situasjonen i landet før tsunamien. Overfiske hadde 

vært et stort problem før tsunamien (Christoplos 2006). Fokus på å utvikle fiskerisektoren 

hadde vært et bedre alternativ enn å gi ut båter som kun bidro til problemet med overfiske. 

Eksempelvis hadde ikke de tradisjonelle båtene mulighet til å fiske veldig langt ute, og det har 

ført til at andre land med en bedre utviklet fiskerisektor drar nytte av dette.  

 

Det ovennevnte er i følge RADA informanten ikke kun gjeldende for fiskerisektoren, men 

gjelder også forbedring av infrastruktur i områder som transport og offentlige bygninger. 

Bygging av en bærekraftig infrastruktur mente han burde ha vært et prioritert område. Uten 

adekvat infrastruktur ville andre tiltak for samfunnsbygging ikke fungere, deriblant 

opprettelsen av diverse samfunnshus. I forhold til det analytiske rammeverket kan dette 

aspektet knyttes til utfordringer med å forsøke å gjenopprette samfunnet slik det var før 

fremfor å forbedre samfunnet, og dermed redusere sårbarheten til befolkningen i forhold til 

katastrofer (Kent 1983). Informanten sitt syn er viktig for å forstå hvordan en ansatt i RADA 

har opplevd situasjonen. Samtidig som informanten fremhever et viktig aspekt ved 

bistandsallokering, er det ikke gitt at myndighetene har etterlevd deres ønske om å skape en 

langsiktig utvikling. I følge Goyder et al. (2006) hadde ikke staten en nasjonal utviklingsplan, 

som ville fremme effektiv koordinering av bistanden. Som følge av dette aksepterte 

myndighetene bistand uten å ha en holistisk tilnærming til hvordan bistanden skulle brukes. 

Goyder et al. viser til eksempelet når ADB finansierte jernbaner uten at staten hadde en 
                                                 
60 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
61 observasjon  
62 http://64.233.183.104/search?q=cache:7Jm5i9U-
Q50J:www.norad.no/default.asp%3FFILE%3Ditems/3351/108/Kronikk%2520Norad%2520fiske%2520og%252
0Tsunamien.doc+NORAD+kronikk+%2B+fiskerisektoren+etter+tsunamien&hl=no&ct=clnk&cd=1&gl=no  
Nedlastet: 5.12.07 
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samferdselsplan. Videre kan det byråkratiske og sentraliserte politiske systemet på Sri Lanka 

ses på som en medvirkende faktor i forsinkelser og tidspress knyttet til gjennomføring av 

boliggjenoppbygging. Problemstillingen vil jeg komme tilbake til i neste analysekapittel. 

 

Utfordringer knyttet til statens rolle i koordinering av tsunami bistanden, og hvilke 

implikasjoner NGOer hadde på dette har blitt beskrevet i dette kapittelet. Hvilke følger har 

tsunami responsen hatt på forholdet mellom Sewalanka og myndighetene?  En forståelse av 

dette spørsmålet må ta utgangspunkt i hvordan Sewalanka presenterer sitt forhold til 

myndighetene. 

Forholdet mellom staten og Sewalanka 
Sewalanka er som nevnt en betydningsfull utviklings NGO på Sri Lanka. I motsetning til 

andre mindre organisasjoner hadde Sewalanka allerede før tsunamien etablert kontakter med 

myndighetene i Sri Lanka. Flere informanter viser til lederen i Sewalanka som en forklaring 

på dette. Lederen har gjennom årene klart å bygge opp kontakter med nasjonale myndigheter. 

Det er spesielt hans forbindelser til presidenten som betraktes som en styrke i forhold til 

organisasjonens mulighet til å fremme positive samfunnsendringer. Etter tsunamien mottok 

Sewalanka en pris fra presidenten for deres sentrale rolle i bygging av de midlertidige 

boligene63. Gode relasjoner med lokale myndigheter betraktes også som viktig i Sewalanka 

sitt arbeid;  

 

”Its just as important that technical staff get on the local level. The field staff utilise a lot of 
government people. They speak with the government often… how they can do projects and so 
on…From all reports this is a good relationship.”64 

 

Med hensyn til forholdet til lokale myndigheter hevder flere informanter i Sewalanka at det 

har skjedd en positiv endring. Etter tsunamien hadde de lokale myndigheter i Galle på mange 

områder mindre kapasitet enn Sewalanka. En informant i Sewalanka hevder at de lokale 

myndigheter hadde på et tidlig tidspunkt vært positive overfor arbeidet Sewalanka utførte65. 

Eksempelvis hadde Sewalanka-Concern aktivt arbeidet for å erstatte dokumenter som 

mennesker hadde mistet etter tsunamien. Dette var for øvrig ansvaret til myndighetene, men 

siden de ikke hadde kapasitet til å gjennomføre arbeidet på egenhånd var arbeidet til 

Sewalanka et viktig bidrag. På grunn av arbeidet Sewalanka utførte etter tsunamien hevder 

                                                 
63 http://www.sewalanka.org/president_awards.htm Nedlastet: 6.2.08 
64 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
65 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
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informanten at lokale myndigheter tok kontakt med Sewalanka i større grad enn tidligere. I 

følge informanten ønsket Sewalanka å bistå lokale myndigheter bygge opp deres kapasitet. 

Blant annet har de hjulpet myndighetene med å lage et datasystem for å lagre informasjon.  

  

Det ovennevnte viser at Sewalanka i liten grad problematiserer deres relasjon til 

myndighetene. Tidligere ble det nevnt at RADA informanten i Galle, ga uttrykk for at 

arbeidet Sewalanka hadde utført etter tsunamien var viktig. Det enorme behovet etter 

tsunamien, og manglende kapasitet hos myndighetene kan sies å ha gitt Sewalanka større 

handlingsrom til å påvirke politikk utforming innenfor tjenesteyting. I følge informanter i 

Sewalanka omhandler dette spesielt områder innenfor boligbyggingsprosessen. En informant 

knytter dette spesifikt til problematikken over overgangen mellom midlertidige - til 

permanente boliger 66 . Myndighetene ønsket å fremskynde prosessen, mens informanten 

hevdet at Sewalanka på et tidlig tidspunkt uttrykte overfor staten nødvendigheten med 

midlertidige boliger i en overgangsfase. Det må understrekes at selv om informanten 

vektlegger Sewalankas rolle, er boligbyggingsprosessen et kompleks post-tsunami 

gjenoppbyggingsområde. Det er mange involverte aktører (INGOer, srilankiske NGOer, FN 

organer og staten) som på ulik vis har påvirket fremgangen i boligbyggingsprosessen, dette vil 

forklares nærmere i neste kapittel. Med hensyn til forholdet mellom Sewalanka og staten, er 

det flere faktorer som må tas stilling til for å forstå relasjonen mellom Sewalanka og staten. 

Den historiske utviklingen av NGO-sektoren på Sri Lanka er i denne sammenheng et viktig 

utgangspunkt. Siden 1990-tallet har NGOer sin rolle hovedsakelig vært å støtte staten med 

levering av velferdstjenester (Wanigaratne 1997). Denne utviklingen var naturligvis gjeldene i 

en post-tsunami situasjon der behovene var knyttet til velferdstjenester. På den ene siden kan 

dette ses på som en vedvarende tendens til å overføre ansvar fra staten til NGOer (Chandoke 

2005). På den andre siden må dette plasseres i en post-tsunami kontekst, og ansvarsoverføring 

til NGOer må ses i sammenheng med det Dill og Pelling (udatert) omtalte som en 

”midlertidig vakuum”. Som følge av dette var det tilsynelatende lite problematisk for 

myndighetene å inkludere NGOer i den prosessen siden de ikke hadde kapasitet til å 

gjennomføre prosjekter på egenhånd. På grunnlag denne forståelsen kan Sewalankas styrket 

kapasitet sammenlignet med lokale myndigheter forstås som en midlertidig endring. 
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Generelt sett kan det nære forholdet til myndigheter føre til at arbeidet til Sewalanka ses på 

som en forlengelse av statens offentlige politikk (Chandoke 2005). Dette kan bidra til å 

svekke den begrepsmessige forståelsen av NGO, som uavhengig av staten. Det nære 

samarbeidet mellom staten og Sewalanka kan også føre til at andre, mindre srilankiske 

NGOer stiller spørsmålstegn ved organisasjonens troverdighet. Videre viser den historiske 

utviklingen på Sri Lanka at forholdet mellom staten og NGOer har vært vanskelig i perioder 

der staten har følt at dens maktgrunnlag har blitt utfordret (Orjuela 2004). Utover en post-

tsunami kontekst kan det tenkes at forholdet mellom Sewalanka og staten, kan oppleve 

problemer dersom organisasjonen retter press på staten som oppleves som en trussel. I et land 

som er politisk og etnisk delt, er det en potensiell frykt blant noen NGOer at de må velge side 

i konflikten67. I følge en informant68 har deres lave media profil sett i relasjon til for eksempel 

Sarvodaya gjort det mulig å gjøre en god jobb i konfliktområdene. Dette er en god illustrasjon 

på hvordan Sewalanka forholder seg til staten, og forskjeller mellom sør og konfliktområder. 

Det vil derimot gå utover studiens problemstilling å utdype dette nærmere.  

Konklusjon 
Det enorme behovet etter tsunamien skapte en situasjon med nye aktører og nye relasjoner. 

Det var spesielt veksten i NGOer som har blitt fremhevet i dette kapittelet. Statens manglende 

kapasitet førte til at NGO-sektoren fikk større påvirkingskraft i gjenoppbyggingsprosessen. 

Gjenoppbyggingsprosessen i sør ble derfor i stor grad en NGO-drevet prosess. Videre har 

kompleksiteten i forholdet mellom NGO-sektoren og staten blitt knyttet til manglende 

koordinering. Situasjonen som oppsto tidlig i prosessen førte til at det ble vanskelig for 

myndighetene å overta ansvaret etter hvert i prosessen. Dette kapittelet har også vist at statens 

sentraliserte og byråkratiske politiske system ikke kan utelukkes som en medvirkende faktor 

for svakheter i gjenoppbyggingsprosessen. Manglende informasjonsflyt fra nasjonale til 

lokale myndigheter var en illustrasjon på dette. Det framgår derimot fra argumentasjonen i 

kapittelet at overføring av økonomiske midler til NGO-sektoren fremfor staten bidro til å 

forsterke statens sentraliserte og byråkratiske politiske system. Gjennom kapittelet har jeg 

påpekt at finansieringsgrunnlaget og manglende koordinering hadde allerede i overgangen fra 

nødhjelp til gjenoppbygging implikasjoner for den langsiktige utviklingen (LRRD). En mer 

inngående forståelse av dette vil bli tydeligere i neste kapittel, når det generelle blir 

konkretisert til erfaringer knyttet til boligbyggingsprosessen.  

                                                 
67 Sewlanka ansatt 9, 26.november 2006 
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Andre elementer som vil forklares i lys av dette kapittelet er hvilken innvirkning partnerskap 

mellom INGOer og srilankiske NGOer etter tsunamien, har hatt på forholdet mellom 

srilankiske NGOer. I dette kapittelet ble partnerskapet beskrevet som et positivt bidrag til å 

bygge opp Sewalankas kapasitet i gjenoppbyggingen. Samtidig har det blitt stilt 

spørsmålstegn hvorvidt et partnerskap, som etableres for en toårs periode, samsvarer med den 

normative forståelsen av et partnerskap. Det vil si at den skal vare ved over tid (Lister 2000). I 

en naturkatastrofekontekst har denne oppgaven vurdert langsiktighet i forhold til et 

partnerskap som varer frem til den langsiktige utviklingsfasen. I tråd med beskrivelsen av 

partnerskap som en midlertidig styrking av kapasiteten til en NGO, har forståelsen av 

forholdet mellom Sewalanka og staten blitt forstått innenfor rammene av de påtrengte 

behovene etter katastrofen. I det hele vil dette kapittelet videreutvikles til å omhandle en 

overgang fra en ny situasjon med et mangfold av aktører til en situasjon der ansvaret overlates 

til myndigheter, srilankiske NGOer og andre aktører som var i landet før tsunamien inntraff.  
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6. Boligbyggingsprosessen 
 

Innledning 
Behovet for boliger på Sri Lanka har vært enormt etter tsunamien (Christoplos 2006). En 

konsekvens av dette er at store deler av bistanden er rettet mot gjenoppbygging av boliger. På 

grunn av statens manglende kapasitet, ble mye av ansvaret for boligbyggingen overlatt til 

INGOer, donorer, private aktører og srilankiske NGOer. Dette var spesielt fremtredende i 

Galle hvor det var en markant vekst i INGOer og private aktører i tiden etter tsunamien.  

 

Det overordnede formålet med dette kapittelet er å vise hvilke innvirkning relasjonene 

mellom INGOer, donorer, srilankiske NGOer og myndigheter har hatt på 

boligbyggingsprosessen fra midlertidig til permanent boligbygging i Galle distriktet. Dette 

kapittelet er bygget opp omkring to sentrale argumenter. For det første viser dette kapittelet at 

boligbyggingsprosessen i større grad ble formet av politiske prosesser heller enn sosiale 

prosesser, deriblant lokal deltakelse. Politiske prosesser vil i dette kapittelet omhandle 

samhandlingen mellom INGOer, srilankiske NGOer og staten i boligbyggingsprosessen. For 

det andre viser kapittelet at overgangen fra midlertidig til permanent boligbygging skjedde 

parallelt med overgangen fra en nødhjelps- og gjenoppbyggingssituasjon, med enorme 

ressurser, til en situasjon der de internasjonale aktørene begynte å trekke seg ut og 

tilgjengelige ressurser var på retur.  

 

I første del av kapittelet vil politiske utfordringer knyttes til planleggingen av boligbygging, 

herunder buffersonetiltaket og tidspress belyses. Følgelig vil prosessen fra midlertidig til 

permanent boligbygging illustrere to ulike faser i gjenoppbyggingsprosessen, hvor forskjellige 

utfordringer knyttet til relasjoner mellom aktørene, INGOer, srilankiske NGOer og staten vil 

fremheves. Det framgår fra dette at det har vært svake koblinger i LRRD prosessen. En viktig 

videreutvikling fra det forrige kapittelet, er at det økonomiske aspektet ved partnerskap 

mellom INGOer og srilankiske NGOer beskrives som et hinder for å styrke sosial kapital 

mellom srilankiske NGOer. Tilslutt vil de katastroferammedes opplevelser belyses, for å vise 

hvilke konsekvenser en mangelfull inkludering av deltakelse kan ha på langsiktig utvikling. 
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Boligbyggingsprosessen: Den politiske arenaen 
I det forrige analysekapittelet ble interaksjonen mellom NGOer og staten beskrevet i forhold 

til koordineringsmøtene, hvor statens svekket kapasitet og følgelig mer ansvar til de mange 

involverte NGOer ble problematisert. Videre ble samhandlingen mellom aktørene forstått 

innenfor rammene av den politiske arenaen. Dette utgangspunktet er sentralt for å forstå 

antagelsen om at boligbyggingsprosessen ble i større grad formet av politiske prosesser heller 

enn sosiale prosesser. En forståelse av samhandlingen mellom NGOer og myndigheter i den 

politiske arenaen vil dermed gi grunnlag for å beskrive hvilke konsekvenser dette har hatt på 

de sosiale prosesser som deltakelse.  

 

Buffersonetiltaket og tidspress  

Buffersonetiltaket ble innført kort tid etter tsunamien, og var en restriksjon innført av Sri 

Lankas myndigheter i forhold til bygging i kystsonen. I sør var det innført en 100m 

buffersone mens i nord var det 200m 69 . På nasjonalt nivå har en konsekvens av 

buffersonetiltaket vært at Sri Lanka blir betegnet som et av de tsunami rammede landene, som 

i størst grad har forsøkt å endre bolig landskapet i gjenoppbyggingsprosessen 70 . Den 

omdiskuterte buffersonen førte til store utfordringer med fordeling av landområder mellom 

aktørene involvert i gjenoppbyggingsarbeidet. Det var myndighetenes ansvar å tildele land til 

INGOer og andre aktører som skulle bygge permanente boliger. 

 

Den sentrale rollen INGOer ble tildelt i bygging av de permanente boliger og myndighetenes 

innføring av buffersonetiltaket, har til tider skapt en vanskelig situasjon mellom de to 

aktørene. Dette skyldes blant annet at det til tider var en svært lang prosess å få tildelt land, 

ofte på grunn av flere byråkratiske forsinkelser 71 .  I tillegg var landområdene som 

myndighetene hadde mulighet til å gi bort langt fra kystlinjen 72 . Det var heller ikke 

nødvendigvis gunstige områder å bygge boliger, og flere permanente boliger ble bygget i 

områder med flom fare73. På grunn av tidsfristen for bygging av de permanente boligene 

valgte flere INGOer å godta det de fikk tildelt for ikke å forsinke byggingsprosessen 

ytterligere. I selve byggingen av de midlertidige boligene har flere INGOer opplevd det som 

                                                 
69 I oktober 2005 valgte myndighetene, etter stort press, å endre buffersoneregelen til å gjelde 50 m. Dette 
berørte imidlertid kun noen distrikter (Bennett et al. 2006). I Galle har endringene ikke hatt noe merkbart 
innvirkning på boligbyggingsprosessen. 
70 http://www.cohre.org/store/attachments/TheGreatLandTheft-Article.pdf Nedlastet: 3.2.07 
71 Sewalanka ansatt 1, 26. september 2006 
72 RADA ansatt, 1. november 2006 
73 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
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vært vanskelig å kunne vise til raske resultater samtidig som de følger myndighetenes 

retningslinjer (Christoplos 2006). En konsekvens av de mange uklarheter knyttet til 

buffersonen var at flere INGOer og andre innenfor bistandssamfunnet tok større avstand fra 

myndighetene. Flere INGOer valgte blant annet å forbigå myndighetene i situasjoner hvor de 

mente at det ble skapt unødvendige hindringer. Blant annet, kritiserte INGOer myndighetene 

for å bruke uforholdsmessig lang tid til å forbedre viktig infrastruktur, herunder veier til de 

avsideliggende boligområdene74. I følge informanten i CHA har noen INGOer presset enormt 

på de lokale myndigheter for å fullføre sine plikter, og dette har skapt irritasjon og frustrasjon 

hos begge parter. Det ble også rettet kritikk mot de INGOer som ikke fullførte antall hus de 

opprinnelig avtalte å bygge. I følge MoUs som ble signert av INGOer ble det avtalt å bygge 

40,000 boliger, hvor det kun forelå 2000 ved utgangen av oktober 2006 75 . ”This is a 

problem…This kind of pledging and breaking MoUs puts the government further down”76.  

 

I følge en informant i Sewalanka har dette bidratt til å skape problemer i forholdet mellom 

INGO og staten77. Informanten understreker at dette ikke gjelder i like stor grad INGOer som 

har operert i landet i en årrekke. Informanten hevdet også at det kunne svekke statens 

kapasitet. På den ene siden hevdes det at krav fra ulike aktører ikke alltid samsvarte med 

myndighetenes kapasitet, og dermed hadde ikke myndigheter mulighet til å foreta de 

nødvendige endringene78. På den andre siden kan den tilsynelatende lite gjennomtenkte og 

inkonsekvente innføringen av buffersonetiltaket, tyde på at staten ikke rådførte seg i 

tilstrekkelig grad med aktører, deriblant NGO-sektoren. De mange byråkratiske hindringer 

dette medførte, bidro til å forsinke fremgang i arbeidet til NGOer79. Dersom NGOer hadde 

tilpasset seg, ville det hindret at hjelpen nådde de som hadde størst behov for det.  

 

Det kan også trekkes koblinger mellom buffersonetiltaket og det enorme tidspresset staten 

opplevde i etterkant av katastrofen. Det var imidlertid ikke utelukkende staten som opplevde 

tidspress, men håndteringen av tidspresset var forskjellig. Dette kan ses i sammenheng med 

de organisatoriske skillene mellom aktørene. NGO-sektoren legger i større grad vekt på en 

viss rom for fleksibilitet80. Den byråkratiske myndighetsstrukturen på Sri Lanka viste derimot 

                                                 
74 CHA ansatt 1, 5. november 2006 
75 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
76 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
77 Sewlanka ansatt 9, 26.november 2006 
78 RADA ansatt 1, 1. november 2006 
79 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
80 Observasjon, Agenda for Donor working group, 19.oktober 2006 
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mer teknokratisk tilnærming til programmer. Et eksempel på denne teknokratiske 

tilnærmingen var at myndighetene tidlig etter tsunamien argumenterte for at folk bør komme 

seg til permanente boliger så raskt som mulig for å sikre ”normalitet”81. En av informantene82 

hevder, i likhet med buffersonetiltaket, at Sewalanka tidlig uttalte bekymring overfor staten, 

med hensyn til å fremskynde prosessen fra midlertidig til permanent boligbygging. På grunn 

av press fra flere aktører, deriblant NGOer måtte staten erkjenne at tidsrammen som ble 

opprinnelig gitt var for kort83.   

LRRD agendaen 
Det ovennevnte viser hvilke implikasjoner planleggingsfasen hadde på etablering av 

midlertidig og permanente boliger. I denne delen vil jeg beskrive nærmere overgangen fra 

midlertidig til permanent boligbygging. Dette må forstås i forbindelse med svake koblinger i 

LRRD prosessen. Utgangspunkt for å forstå dette vil være å vise den midlertidige 

boligbyggingsprosessen.  

Midlertidig boligbygging 
Bygging av midlertidige boliger er viktig i overgangen til permanente bolig (Quarantelli 

1982). I Galle hadde NGOer all ansvar for konstruksjon av de 55 midlertidige bosetninger 84. 

Det var i alt 5440 midlertidige boliger som ble bygget i distriktene; Galle, Matara, 

Hambantota, Kalutara og Colombo85. På grunn av de mange faktorene som måtte tas hensyn 

til i bygging og vedlikehold av de midlertidige boligene, i tillegg til de mange involverte 

aktører, var koordinering essensielt. På nasjonalt nivå ble FNs Høykommissær for flyktninger 

(UNHCR) bedt av myndighetene på Sri Lanka å lede koordineringsarbeidet. En viktig del av 

deres arbeid var å bygge opp kapasiteten til myndighetene. I Galle var flyktninghjelpen en 

sentral koordinerende organ 86 . De ulike koordineringsmekanismene både nasjonalt og i 

distriktene førte til at det ble jevnlig holdt koordineringsmøter. UNCHR trakk seg ut 15. 

november 2005, og myndighetene fikk større ansvar for koordinering og vedlikehold av de 

midlertidige boligene 87 .  I oktober 2006, under mitt feltarbeid hadde den stedlige 

                                                 
81 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
82 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
83 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
84 
http://www.humanitarianinfo.org/srilanka/catalogue/Files/Info%20Centre/Weekly%20Updates/Galle/3_GALLE%20DISTRICT%20HUMANITARIAN%20OVERVIEW%2

0No.10.pdf    
85

http://www.sewalanka.org/newsletter13/temporary_decommissioned.htm      
86 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
87 http://www.humanitarianinfo.org/SriLanka/catalogue/Files/Media%20Centre/Post-Tsunami%20update/PT115_PostTsunamiUpdates_NovDec_2005.pdf   
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representanten for flyktninghjelpen i Galle trukket seg ut, da de kun skulle være i landet i en 

kortere periode. 

Sewalanka-Concern: helhetlig tilnærming til boligbygging 
Partnerskapet mellom Concern-Sewalanka resulterte i at organisasjonene var ansvarlig for 

over 23% av midlertidige boliger i landet88. Dette foregikk i samråd med lokale myndigheter. 

Det var blant annet de lokale myndigheter sitt ansvar å finne ”benificiaries” som skulle bo i de 

midlertidige boligene 89 . Dette gjorde de ved den lokale statstjenestemannen, Grama 

Niladhari, å lage en liste over de familiene som hadde blitt rammet. Deretter ble listene 

overrakt til RADA. Det ble stilt få krav til de rammede med å få tildelt midlertidig bolig, for 

at flest mulig fikk den støtten de trengte90. Selv om Sewalanka-Concern hadde en viktig rolle 

i konstruksjon av de midlertidige bosetninger, var det mange ulike aktører som deltok i 

prosessen. Blant andre hadde IOM og Flyktninghjelpen en viktig rolle med vedlikehold av 

bosetningene, og World Vision hadde hovedansvaret med å forsyne bosettingene med vann.  

                                                

 

I den første fasen i den midlertidige boligbyggingen var utfordringen å finne landområder til å 

bygge91. Det var forskjeller mellom distriktene på hvor lang tid søket foregikk. I Galle og 

Matara gikk prosessen forholdsvis raskt. I Hambantota derimot måtte de vente mellom 2-3 

måneder. I følge en informant gikk prosessen relativt raskt i distriktene i sør, på grunn av 

Sewalankas gode kontakter med alt fra filantroper til munker92. Land til bygging av hus ble 

ikke kun gitt av private aktører, men var også statlig eid eiendom. Utlånet av landområdene 

var som regel beregnet for en toårs periode. Målsettingen var at mennesker skulle begynne å 

flytte til de permanente boligene etter seks måneder93  

 

Informanter i både Concern og Sewalanka hevder at de hadde en holistisk tilnærming til 

midlertidig boligbygging, for å sikre at alle elementer ble tatt i betraktning. Deres 

presentasjon av arbeidet kan ses i lys av de internasjonale prinsippene knyttet til 

katastroferespons. Dette kan illustreres nærmere gjennom en beskrivelse av de tiltakene de 

tok i bruk under boligbyggingsprosessen. Gjennom hele prosessen hevder informanter i 

Sewalanka og Concern at de var nøye med å bygge de midlertidige boligene på 
 

88 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
89 Sewalanka ansatt 4, 26. oktober 2006 
90 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
91 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
92 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
93 CHA ansatt 1, 5. november 2006 
 

 
 

76



forskriftsmessig måte, og etterfulgte dermed ”Sphere” standard (Humanitarian Charter and 

Minimus Standards in Disaster response). Et eksempel på dette var at grensen på tre familier 

per latrine. I tillegg la organisasjonene vekt på behovet for å inkludere en ”Disaster risk 

reduction” program94. Programmet handler om å være oppmerksom på eventuelle risikoer 

menneskene står overfor gjennom hele prosessen, og dermed kunne redusere sårbarheten. 

Eksempelvis var det brannfare ved flere av de midlertidige bosetningene, da boligene ble 

bygget av tømmer. Derfor begynte Sewalanka-Concern tidlig brannforebyggende arbeid, 

gjennom blant annet å gi beboerne brann trening. Et annet tiltak var å rette fokus på 

bærekraftig bruk av ressurser, da miljøhensyn var et viktig element i programmene. For å 

overholde lovgivningen om hogst av tømmer, og fremholde bærekraftig utvikling valgte 

Sewalanka å transportere tømmer fra høylandet hvor trærne vokser raskere.  

I forhold til selve byggingen av de midlertidige boligene var valg av arbeidskraft en 

utfordring. Det er to ulike former for arbeidskraft som kan nevnes. Den første er ”cash for 

work”, som innebærer at de katastroferammede får betalt for å bygge boligene. Den andre 

formen for arbeidskraft er bruk av kontraktører95 . Sewalanka valgte å bruke kontraktører 

begrunnet med at de hadde størst erfaring, og kunne derfor sikre at boligene ble bygget 

raskest mulig. ”Cash for work” programmet fremmer aktiv deltakelse blant de 

katastroferammede. I den midlertidige boligbyggingsfasen var det flere tilfeller der dette ikke 

fungerte, siden de katastroferammede hadde lite kunnskap om boligbygging. En informant 

oppsummerer denne situasjonen slik;  

 

”benificiaries tended to watch the few skilled contractors do work waiting for their houses to 
be finished; in the end they had to rely solely on contractors to ensure the transitional shelters 
were built in a timely manner”96.  

 

I henhold til sitatet kan det argumenteres for at den relativt korte tidsrammen midlertidige 

boliger var tiltenkt, gjorde at det var fordelaktig å bruke kontraktører. Valg av kontraktører og 

hvilke utfordringer dette frembrakte har hatt større konsekvenser for den permanente 

boligbyggingsfasen. Dette vil belyses senere når dette tema presenteres. 

 

I tidsperioden menneskene bodde i de midlertidige bosettingene ble det lagt vekt på at levekår 

programmer måtte begynne så tidlig som mulig, for å sikre en langsiktig utvikling. 

                                                 
94 Concern ansatt 1, 24. november 2006 
95 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
96 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
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Økonomisk startkapital ble ansett som et nødvendig tiltak. Et eksempel var at Sewalanka-

Concern ga hver familie i Galle, Eluketiya97 Rp 20,000, hvor familiene hadde mulighet til å 

investere pengene slik de ønsket. En familie i den midlertidige bosettingen Eluketiya 1 valgte 

å investere pengene i butikkdrift, og i perioden hvor det var mange beboere i bosettingen gikk 

butikken svært bra. I oktober 2006 hadde derimot flertallet fått tildelt en permanent bolig, 

mens familien var en av de få gjenværende. Dette hadde naturligvis negative konsekvenser for 

butikken98. 

 

I tillegg til det økonomiske aspektet ved levekårbygging ble det også rettet fokus på å bistå 

beboerne med å etablere CBOer i hver av de midlertidige bosetninger. CBOene ble tildelt 

ansvaret med å sikre velferden til beboerne. Dette var i følge informanter i Sewalanka 

vesentlig for å gi beboerne en følelse av de kontrollerte sin egen situasjon. Et partnerskap 

mellom NGOer og CBOer, som består over lengre tid kan resultere i gode 

samarbeidsprosjekter i lokalsamfunnene CBOen representerer (Bennett et al 2006). I lys av 

det analytiske rammeverket kan dette redusere sårbarheten i et samfunn, og således bidra til å 

bygge opp sosial kapital i et samfunn (Dynes 2002). En utfordring i forhold til dette som vil 

utdypes nærmere senere, er at samarbeidet mellom Sewalanka og de etablerte CBOene ble 

oppløst når beboerne flyttet til de permanente bosetningene. Hvorvidt etablering av CBOer 

bidro til langsiktig utvikling kan dermed diskuteres. 

Avvikling av de midlertidige boligene 
Etter hvert som de permanente boligene var ferdig bygget ble fokus rettet mot 

”decommissioning” av de midlertidige boligene. Det innebærer at all infrastruktur knyttet til 

de midlertidige boligene skal tas bort. Det skulle skje i desember 2005 da leiekontrakten med 

de private eierne gikk ut. I motsetning til Flyktninghjelpen og UNHCR hadde Concern 

medberegnet ”decommisioning” i sin budsjett99. Dermed var de sentrale aktørene i denne 

fasen Sewalanka – Concern og lokale myndigheter. Det var variasjon mellom de midlertidige 

bosettingene med hensyn til hvor vellykket prosessen var. I de fleste bosettingene i Galle har 

”decommissioning” av de midlertidige boligene blitt gjennomført uten komplikasjoner. Det er 

derimot andre steder denne prosessen har gått relativt tregt. En årsak til dette har vært at 

bygging av permanente boliger har gått saktere enn antatt. Dermed er det flere som blir 

                                                 
97 feltbesøk 28. september 2006 
98 feltbesøk 28. september 2006 
99 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
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værende i de midlertidige boligene100 . Dette er et vesentlig problem med tanke på at de 

midlertidige boligene ikke var regnet for å opprettholdes over to år, og vedlikehold av de 

midlertidige boligene krever enorme økonomiske ressurser101 . I noen av boligene var det 

fremdeles familier som ikke hadde fått tildelt et permanent hus grunnet at de gikk innunder 

betegnelsen ”subfamilies” 102 . ”Subfamilies” omhandler annen eller tredje generasjons 

familier som før tsunamien bodde under et tak. Loven i Sri Lanka gir dermed kun et hus til 

hovedeierne av huset, foreldrene. Utfordringer i forhold til antall ”subfamilies” som var igjen 

i de midlertidige boligene varierte mellom distriktene. I Matara og Kalutara er det et 

betraktelig større problem enn i Galle103. I et koordineringsmøte ble det anslått at det var over 

tusen familier som ikke ville motta bolig104. Flere organisasjoner uttrykte derfor bekymring 

for hva ville skje med ”subfamilies”. Dette er et tema Sewalanka understreker at de ofte tar 

opp under møtene med myndigheter, men myndighetene har derimot problemer med å gi et 

klart svar på denne problematikken. I følge en informant i Sewalanka var det tilsynelatende 

mangel på et reelt ønske blant myndighetene om å finne alternative løsninger for de som ble 

rammet av overgangen105. Derfor ble gitt uttrykk for et ønske om at myndighetene skulle vise 

mer fleksibilitet. På grunn av dette var menneskene nødt til å forbli i de midlertidige boligene 

inntil staten kom med en endelig beslutning på hva som ville skje. I følge informanten 

illustrerer dette i bunn og grunn ulik forståelse av hvordan begrepet ”decommissioning” skal 

defineres.  

Fra midlertidige til permanente boliger  
I analyserammen viste kategoriseringsmodellen for boligbygging at i den midlertidige fasen 

blir husholdrutiner etablert på nytt, men samtidig forberedes de katastroferammede på å 

eventuelt flytte til de permanente boliger (Quarantelli 1982). I en post-tsunami kontekst 

lykkes tilsynelatende Sewalanka-Concern og de andre involverte aktører å gjenopprette 

husholdsrutiner i de midlertidige bosettingene. Problemene som oppsto i avvikling av de 

midlertidige boligene viser imidlertid at de katastroferammede ikke var i tilstrekkelig grad 

forberedt. En sentral grunn til dette som vil bli diskutert nedenfor, er at det var lite dialog 

mellom aktørene involvert i midlertidig boligbygging og permanent boligbygging. Dette har 

bidratt til de svake koblingene i LRRD prosessen. Permanent boligbygging må i likhet med 

                                                 
100 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
101 Norske Ambassade i Colombo ansatt 1, 27.september 2006. 
102 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
103 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
104 Operational meeting, 20.oktober 2006 
105 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
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midlertidig boligbygging tilnærmes som en kompleks prosess, hvor interaksjonen mellom 

INGOer, myndigheter og srilankiske gir en viktig bakgrunnsforståelse. Før en nærmere 

beskrivelse av permanent boligbygging, er det nødvendig å tydeliggjøre de to sentrale forhold 

som har påvirket overgangen fra midlertidig til permanent boligbygging. For det første var det 

INGOer, ulike donorer og private aktører som hadde hovedansvaret med å bygge de 

permanente boligene106. Dette førte til at srilankiske NGOer relativt til INGOer og de andre 

aktørene var mindre aktive i selve byggingen av permanente boliger. I de tilfeller srilankiske 

NGOer deltok i arbeidet var det ofte gjennom etablerte partnerskap med INGOer, som 

GMSL-AAR partnerskapet vil illustrere. Det andre forholdet handler om situasjonen etter at 

menneskene begynte å flytte inn i de permanente boligene. På dette stadiet hadde både media 

interessen og donorstøtten begynt å avta. På hjemmesidene til mange INGOer, donorer og 

private aktører ble det lagt ut bilder av menneskene i sine nye hjem, og dette ga ofte et 

generelt inntrykk av at målet hadde blitt nådd107. Det er derimot mange ulike erfaringer blant 

de katastroferammede knyttet til dette. Sewalanka har også sett behovet for å involvere seg 

utifra den kompetansen de kan tilby på grunn av de mange svakhetene som har blitt synelige 

ved flere bosettinger108. Som nevnt tidligere valgte Sewalanka-Concern ikke å involvere seg i 

permanent boligbygging grunnet det tidsbegrensete partnerskapet. Informanter i Sewalanka 

hevder på sin side at dette var et riktig valg på bakgrunn av deres kapasitet til å foreta et slikt 

omfattende arbeid. Sewalankas ønske om å delta i perioden etter at menneskene flyttet inn til 

de permanente boligene tyder på at dersom de hadde blitt kontaktet av en INGO tidligere ville 

de ha medvirket. I det følgende vil denne prosessen, fra midlertidig til permanente boliger, 

beskrives nærmere. Aller først trekkes frem de politiske utfordringene knyttet til overgangen. 

Politiske utfordringer 
Tsunamien i Sri Lanka førte til tap av mange dokumenter. Det var alt fra fødselsattester til 

bevis på eiendomsrettigheter. I forhold til eiendomsrettigheter var det spesielt folk som leide 

bolig som var sårbare. De kunne som regel ikke bevise at de var leietakere 109. Nytt hus gikk 

derfor heller til eieren. En informant oppsummerer denne problematikken når han hevder; 

                                                 
106 Disse aktørene hadde ansvaret for donor drevet gjenoppbyggingsprogrammet, som var tiltenkt for mennesker 
som tidligere levde innenfor buffersonen. Den andre programmet var en ”home owner” 
gjenoppbyggingsprogram. Dette programmet var for mennesker utenfor buffersonen som hadde enten en delvis- 
eller totalt destruert hjem. 
107 Generell observasjon 
108 Sewalanka ansatt 1, intervju foretatt i Galle, 26. september 2006 
109 
http://209.85.129.104/search?q=cache:PXzuoM2bjggJ:www.achr.net/000ACHRTsunami/Download%2520TS/ACHR%252016%2520Full%2520Final%2520Text.doc+sri+la

nka+%2B+families+within+the+tsunami+zone+who+could+afford+to+own+their+own+homes+and+thus+rely+on+renting+are+not+eligible+for+any+permanent+housing

&hl=no&ct=clnk&cd=4&gl=no        
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“Housing provides a prime example whereby certain policies negatively impact on the poorer 

sectors of community whilst benefiting the wealthier members.”110 

 

I nødhjelpsfasen arbeidet flere organisasjoner deriblant Concern-Sewalanka partnerskapet 

med å gi de rammede juridisk støtte for å få dokumentene erstattet111. Dette ble ansett for å 

være et viktig utgangspunkt for å sikre fortgang i gjenoppbyggingsprosessen, og således 

gjenopprette menneskenes levekår. På grunn av det store antall mennesker som hadde mistet 

dokumenter var det umulig å unngå at det oppsto mye forvirring. Det var derimot ikke kun 

mangelfull informasjon om landeierskap som skapte forsinkelser i fordeling av bolig. 

Myndighetene hadde problemer med å utvikle en database med liste over menneskene som 

hadde krav på hjem (Bennett 2006). Dette skyldes blant annet endringer knyttet til 

buffersonetiltaket112. En ytterligere ulempe ved myndighetenes mangel på en database var at 

myndighetene på nasjonalt og lokalt plan opererte ofte med ulike koder og regler for 

utvelgelse av familier 113 . Dette gjelder som nevnt de lokale myndighetene, ”divisional 

secretary” og GN. Dette skapte mye forvirring for NGOene som hadde ansvaret med å bygge 

permanente boliger i sør114. Det var for øvrig også uenighet blant myndighetene og donorer, 

deriblant INGOer om når listene skulle være klare115. Donorene ønsket en liste over familier 

som hadde rett til bolig før prosjektene ble startet. Myndighetene på sin side mente at dette 

kunne komme senere. En informant ga derimot uttrykk for at på nasjonalt nivå opererte ikke 

myndighetene med klare regler for dette heller; 

 

 ”in the east we where able to build houses with the participation of the benificiaries. However 
in the south it was a different situation, at the time we pledged to build the houses we did not 
have a list of beneficiaries, we build 144 houses than afterwards we received a list of 
deserving beneficiaries from the government”116 

 

I en evalueringsrapport utført av ADB (Asian Development Bank) blir utfordringene knyttet 

til fordeling av boliger eksemplifisert gjennom en beskrivelse av GN sin rolle;  

 

                                                 
110 Oxfam ansatt 1, intervjuet foretatt i Galle, 10. oktober 2006 
111 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
112 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/YAOI-6SKA6T?OpenDocument    
113 Agenda for Donor working group, 19.oktober 2006 
114 Agenda for Donor working group, 19.oktober 2006, 
115 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/YAOI-6SKA6T?OpenDocument    
116 FORUT ansatt 1, 17. oktober 2006 
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“While one, GN restricted the transfers to the displaced, another gave them to anyone who 
does not have a job and where water entered their houses, even if the structure was not 
affected” 117 

 

I tillegg til å belyse et mangelfullt regelverk, hevder en informant at dette kan også ses i lys av 

korrupsjon i det politiske systemet; 

 

”There are plenty of rumours of beneficiaries needing to pay to be put on the list to receive 
permanent houses, or asking aid agencies to provide for those not on the list”118. 

 

En uklar og lite planlagt fordelingssystem kan ha bidratt til å skape forskjeller mellom de 

katastroferammede. Dette gjelder særlig de tilfeller der individer i overgangen fra midlertidige 

til permanente boliger har fått mer enn berettiget. I overgangen fra midlertidig til permanent 

kan det trekkes paralleller til de distrikter hvor utfordringen har vært å sikre at ”subfamilies” 

også ville få rett til permanent bolig. Myndighetene nektet å gi land til donorer som ønsket å 

bygge hus til ”subfamilies” grunnet deres fokus på hovedfamilier119. Dersom staten hadde 

hatt klare regler fra starten kan det tenkes at flere ”subfamilies” kan ha fått til delt bolig. 

Myndighetene har som følge av presset fra ulik hold, herunder INGOer og NGOer forsøkt å 

implementere nye mekanismer for å finne en løsning på problemet 120 . Eksempelvis får 

familier Rp 250,000 for å finne land å bygge et hus, og når familien har funnet land får de 

tildelt mer penger.  

Bygging av de permanente bosettinger 
Det er mange faktorer som har påvirket lokalisering og utforming av planer for bygging av de 

permanente boliger. To faktorer som kan nevnes her er rollen til kontraktører og ulike praksis 

blant NGOer.   

 

Behovet for byggeentreprenører/kontraktører og materiell var enormt. På grunn av den store 

etterspørselen etter både byggemateriell og entreprenører var prisene på markedet langt over 

det som var normalt 121 .  Dette skyldes som nevnt at de organisasjonene med de største 

budsjettene stilte sterkest. En utfordring ved selve byggingen av boligene var at antall 

kvalifiserte kontraktører ikke samsvarte med behovet for boliger. Dette bidro til mange ulike 

erfaringer knyttet til kontraktører. Kurier Aid Austria erfarte et mindre vellykket kontraktør 
                                                 
117 http://www.adb.org/Documents/Reports/Rebuilding-Sri-Lanka/Galle-team.pdf Nedlastet: 5.9.07   
118 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
119 CHA ansatt 1, 5. november 2006 
120 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
121 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
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engasjement122. Det var store forsinkelser i et av deres permanente boligprosjekter i Galle 

distriktet. Arbeidet kontraktøren hadde utført var av så dårlig standard at det ikke ble godkjent 

av myndighetene. Dermed måtte Kurier Aid Austria ta pause i byggingen inntil de fikk byttet 

kontraktør. I november 2005 fikk de byttet kontraktør og kunne fortsette byggingen. I følge en 

beboer i det midlertidige hjemmet lokalisert på samme området hadde de fått beskjed at det 

ville ta 6 måneder123. De hadde på dette tidspunktet bodd i det midlertidige hjemmet siden 

mai 2005. En bekymring som imidlertid ble nevnt var forsyning av vann til bosettingene. 

 

Varierende standard med hensyn til boligene skyldes ikke kun kontraktører, men også mange 

ulike involverte aktører med ulike planer og budsjetter. Eksempelvis hadde Rødekors Spania 

bygget et hus til 1.3 millioner Rp124. Dette var langt over hva andre har regnet i sitt budsjett. I 

følge informanten i CHA hadde ”District secretary” i Galle bedt Rødekors Spania å heller 

bidra til medfinansiering (”cofinancing”). De avslo forslaget på grunnlag av at de ønsket å 

bygge hele huset, og dersom de hadde involvert seg i medfinansiering vil de ikke hatt 

mulighet til dette. I forhold til dette mener informanten at det virker som noen INGOer som 

tidligere ikke hadde erfaring fra Sri Lanka var kun ute etter anerkjennelse. I tillegg 

understreker hun problemet knyttet at noen donorer har brukt penger og forlatt landet uten at 

det har blitt registrert hvilken organisasjon har gitt huset. Dette har vært en utfordring i 

arbeidet til CHA. I motsetning til INGOer mener hun at styrken ved de srilankiske NGOer i 

landet er at de kjenner godt til reglene om hvordan man skal gå frem for å skaffe land. Dette 

er ofte ikke tilfellet med INGOer som ikke har tilstrekkelig forkunnskaper om landet.  

 

Det ovennevnte viser en kompleks situasjon hvor statens manglende kapasitet kombinert med 

ulike agendaer blant NGOer, skapte en vanskelig overgang fra midlertidige til permanente 

boliger. Et viktig aspekt ved overgangen var at man vendte tilbake til en situasjon før 

tsunamien, da de fleste internasjonale aktører som kom etter tsunamien forlot landet. 

Srilankiske NGOer, myndigheter og INGOer med et langsiktig engasjement i landet var 

aktørene som hadde ansvaret for å sikre at LRRD prosessen ble gjennomført. Med dette som 

utgangspunkt vil den siste del av kapittelet omhandle i større grad de nasjonale og lokale 

forholdene på Sri Lanka. 

                                                 
122 Sewalanka ansatt 1, 26. september 2006, feltbesøk13. oktober 2006, Kurier Aid Austria  
123 feltbesøk 13.oktober 2006 
124 CHA ansatt 1, 5. november 2006 
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Langsiktig utvikling gjennom deltakelse  
Denne studien har beskrevet utfordringer knyttet til gjennomføring av LRRD prosessen i lys 

av en relativ kort tidsaspekt og en ubalanse i finansiering mellom fasene. Dette viste seg å 

være en komplisert prosess da det allerede hadde vært dannet svake koblinger til LRRD. I det 

følgende avsnittet vil den siste fasen i LRRD, det vil si langsiktig utvikling, beskrives. En 

sentral del av dette er å vise hvordan manglende deltakelse gjennomgående i LRRD prosessen 

har skapt utfordringer for langsiktig utvikling. 

Finansiering av katastrofen: Tilrettelegging for deltakelse? 
I humanitær arbeid etter en naturkatastrofe anses lokal befolkningens deltakelse som en 

nødvendig del av boligbyggingsprosessen (Christoplos 2006). I praksis blir det hevdet at 

tsunami katastrofen bidro til å skape passive mottakere av nødhjelp, heller enn å fremme aktiv 

deltakelse125. Denne situasjonen ble skapt allerede i nødhjelpsfasen der det ble etablert svake 

forbindelser mellom aktørene involvert i hjelpearbeidet og de katastroferammede. Tidligere 

ble dette illustrert i forhold til manglende koordinering som førte til mye overlapping og 

dobbeltarbeid. På dette stadiet var det derfor rettet lite fokus på å aktivt inkludere lokal 

befolkningen i prosessen. Situasjonen som oppsto i nødhjelpsfasen gjorde at det ble vanskelig 

å skape en situasjon for aktiv deltakelse i den permanente boligbyggingsprosessen. Dette ble 

blant annet belyst i forhold til buffersone problematikken som førte til at mange 

katastroferammede ble plassert i permanente boliger uten å bli forespurt. Selv om den 

kaotiske situasjonen bidro til å skape passive mottaker, mener en informant at dette bør ikke 

overskygge det faktum at det til tider var tegn til ”latskap” blant de katastroferammede126. 

Han viser til situasjoner der de katastroferammede ikke ønsket å delta i bygging av boligene, 

dette skjedde som nevnt i forhold til de midlertidige boligene, men også i bygging av de 

permanente boligene. Informanten tilføyer at mye av grunnen til dette er informasjons 

kampanjer startet av flere INGOer, deriblant Oxfam, i nødhjelpsfasen som opplyste om hvilke 

rettigheter de katastroferammede har krav på, herunder midlertidige og permanente boliger, 

samt levekår assistanse. Informanten i FORUT beskriver dette problemet som en konsekvens 

av konkurranse mellom NGOer. I følge informanten var det tilfeller der NGOer ønsket at 

lokalbefolkningen skulle delta i bygging av boligene på frivilling basis, mens andre NGOer 

krevde det samme av beboerne, men i tillegg ga penger for arbeidet. Informanten 

                                                 
125 Sewalanka ansatt 4, 26. oktober 2006, Sewlanka ansatt 9, 26.november 2006, Concern ansatt 2, 27. november 
2006 
126 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 

 
 

84



oppsummerer problematikken slik; ”Campaigning for participation approach when huge 

threat of delivery approach from other actors”. 

 

Mangfoldet av NGOer som deltok i permanentboligbygging viser ulike sider ved problemer 

knyttet til avhengighet blant de katatroferammede. I denne forbindelse vil det illustreres et 

partnerskap mellom en srilankisk NGO og en INGO som har forsøkt å fremme deltakelse i de 

permanente bosettingene de har vært ansvarlige for. I tillegg til å vise svakheter ved et fokus 

på relasjoner med eksterne partnere, heller enn å styrke nettverk til srilankiske organisasjoner. 

Videre vil jeg vise at fokuset på partnerskap mellom INGOer og srilankiske NGOer har gått 

på bekostning av å styrke relasjoner mellom srilanksiske NGOer. 

Partnerskap mellom Green Movement for Sri Lanka (GMSL) og AAR-Japan 
GMSL jobber tradisjonelt sett med aktiviteter tilknyttet miljø og utvikling. I likhet med 

Sewalanka utvidet GMSL sin aktivitetsområde til å inkludere tsunami relaterte aktiviteter. I 

etterkant av tsunamien ble det opprettet et partnerskap med AAR-Japan, en INGO som 

opererer i 10 land, og har lengre erfaring innen nødhjelp etter naturkatastrofer og krig127. 

AAR-Japan – GMSL partnerskapet resulterte i byggingen av 30 permanente boliger i 

Habaraduwa Divisjon som ligger i Galle distriktet. Et positivt aspekt ved partnerskapet 

mellom AAR-Japan og GMSL er at AAR-Japan hadde medberegnet økonomisk støtte lengre 

enn desember 2006, datoen som staten mente at de fleste post-tsunami aktiviteter ville være 

gjennomført. GMSL hadde dermed friere hender til å fremme programmer i de permanente 

bosettingene som kunne bidra til langsiktig utvikling.  

GMSL og permanent boligbygging 
 

”We didn’t get in to housing, but into reconstruction/rehabilitation of damaged and chattered 
communities. House building is only part of it.”128 

 

Før boligbyggingsprosessen hadde GMSL utarbeidet en plan for hvordan samfunnet skulle 

bygges opp 129 . Utgangspunkt for planleggingen var viktigheten av å ha en holistisk 

tilnærming; herunder hensyn til miljø, utdanning, helse, religion, levekår og andre sosiale 

aktiviteter som skaper samhold. Miljøhensyn var en integrert del av alle post-tsunami 

aktiviteter som ble gjennomført i boligprosjektene. I TEC rapporten var en generell kritikk 

ved de permanente bosettinger er at det har blitt tatt lite hensyn til miljøhensyn (Christoplos 
                                                 
127 http://www.aarjapan.gr.jp/english/act/index.html Nedlastet: 10.1.07 
128 Green Movement ansatt 2, 19. oktober 2006 
129 Green Movement ansatt 2, 19. oktober 2006 
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2006). GMSL kan sies å ha hatt en komparativ fortrinn innenfor dette området med tanke på 

organisasjonens fokus på miljø fra den ble etablert. Den betydelige støtten de hadde fått av 

AAR-Japan gjorde det mulig å planlegge mange ulike programmer. AAR-Japan sponset blant 

annet bygging av et samfunnshus, lekeplass, vann forsyning system og interne veier. For å 

forsikre at de ulike programmene ble gjennomført var det en prosjektleder i hver av 

bosettingene130. I den perioden feltarbeidet ble gjennomført hadde flere av programmene ikke 

startet på grunn av at flere av husene var folketomme. Dette skyldes problemer med listene til 

myndighetene, og at de ikke hadde funnet familier som oppfylte betingelsene AAR-Japan 

hadde stilt. De to betingelsene var knyttet til den økonomiske statusen til de rammede, og i 

hvilken grad hjemmene deres hadde blitt ødelagt131.  

Sammenlikning av GMSL og Sewalanka  
Sewalanka og GMSL er begge registrerte NGOer på Sri Lanka. En forskjell som jeg var inne 

på innledningsvis, er at GMSL har nære koblinger til både CBOer og andre srilankiske 

NGOer. Sewalanka samarbeider med CBOer, men det er mindre samarbeid med andre 

NGOer. Videre ga informanter i begge organisasjoner uttrykk for å ha lite kjennskap til 

hverandres organisasjon. I en post-tsunami kontekst er dette betenkelig med tanke på at det i 

realiteten er det mange likheter mellom organisasjonene. Det er spesielt måten Sewalanka og 

GMSL presenterer sin organisasjons rolle etter tsunamien som er grobunn for denne 

antagelsen. For det første hevder begge organisasjoner at overflod av INGOer som ønsket å 

bistå i gjenoppbyggingsarbeidet bidro til at de kunne i større grad være kritisk til hvem de 

valgte å samarbeide med. I tillegg til at begge mener at de ble valgt på grunn av deres lange 

erfaringsgrunnlag og godt etablerte kontakter med både lokale og nasjonale myndigheter. I 

følge en informant i GMSL valgte organisasjonen å avstå fra samarbeid med flere INGOer på 

grunn av at de ikke klarte å komme til enighet over flere saker. I tråd med dette kan det 

trekkes en viktig likhet mellom organisasjonene sin forståelse av et vellykket partnerskap, 

som omfatter andre aspekter enn kun det finansielle bidraget fra en INGO. Det er spesielt 

organisasjonenes fokus på nødvendigheten med et felles verdifundament i et partnerskap. En 

informant i GMSL oppsummerte dette slik; “A local NGO often finds it hard to meet others in the 

middle…..We have skills, drive, a vision but no money. When money meets that vision it creates a 

good partnership.”132  

 

                                                 
130 Green Movement ansatt 2, 19. oktober 2006 
131 http://www.aarjapan.gr.jp/english/act/srilanka/index.html Nedlastet: 10.0.07 
132 Green Movement ansatt 2, 19. oktober 2006 
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Presentasjonen av Sewalanka og GMSL stemmer i stor grad med de verdimessige 

konnotasjonene man tillegger NGO-sektoren i sin helhet. Selv om det er forståelig at dette er 

en reelt ønske om at organisasjonen skal kunne opprettholde sine idealer, illustrerer 

boligbygging utfordringer knyttet til hvorvidt dette i realiteten har latt seg gjøre. En 

begrensende faktor er at et fokus på å skape vellykkede partnerskap med INGOer har gått 

utover nettverksbygging mellom srilankiske NGOer. Utover GMSL og Sewalanka har det 

tidligere blitt nevnt at det generelt sett har forekommet svært lite dialog mellom srilankiske 

NGOer. Dette kan sies å ha bidratt til en vanskelig overgang fra midlertidig til permanente 

boliger. Et eksempel på dette var de mange tiltakene som ble introdusert i de midlertidige 

boligene, herunder CBO bygging ble avviklet når menneskene flyttet til de permanente 

boligene. Dette var naturlig da ikke alle beboere endte opp på samme permanent bosetting. 

Det var likevel flere av beboerene i Sewalanka-Concern midlertidige boliger ble forflyttet til 

de permanente boligområder til GMSL i Galle. I det hele kan tettere dialog mellom de 

involverte aktører ha medvirket til at mange av prosjektene i de midlertidige boligene kunne 

blitt etterfulgt i de permanente bosetningene.  

Overgangen fra midlertidige til permanente boliger: nye utfordringer for de 
katastroferammede 
Tidligere ble det nevnt at det var mange ulike aktører involvert i bygging av de permanente 

boligene. I denne forbindelse er det nødvendig å illustrere hvordan de katastroferammede har 

opplevd situasjonen i noen utvalgte permanente bosettinger. 

 

Et av de største problemene som kommer frem av samtaler med beboere i de permanente 

bosettingene var at de ikke var tilstrekkelig forberedt på overgangen fra midlertidig til 

permanent bolig. Dette skyldes som nevnt lite informasjon både med hensyn til hvor og når de 

skulle flytte. I tillegg til dette var også forventningene som regel langt større i de permanente 

boligene på bakgrunn av den omfattende støtten de fikk i nødhjelpsfasen.  

 

Etter at de flyttet til de permanente bosettingene hevder de fleste beboerne at det var en 

utfordring å klare å skape et nytt hjem i et ukjent sted. En sentral bekymring for beboerne ved 

samtlige permanente bosetninger var at avstanden mellom tilgjengelige tjenester ble langt 

større. Noen eksempler på dette var lengre avstand fra skole, helsetilbud og arbeidsplass. 

Tidligere levde de langs kystlinjen hvor de hadde tilgang til disse tjenestene i nær omkrets. 

Det var ulike synspunkter knyttet til hvorvidt de ønsket å forbli i deres nye hjem. Noen ga 

uttrykk for at de ønsket å flytte nærmere kysten på grunn av at mulighetene var større der de 
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bodde før. Andre ga uttrykk for at de ikke ønsket å flytte tilbake til kysten, og dette beror 

blant annet på traumatiske minner fra katastrofen. En fellesnevner blant beboerne var at 

transporttilbudet til bosettingene måtte forbedres dersom det skulle være mulig å vende 

tilbake til den gamle tilværelsen.  

 

Lite informasjonsformidling til de katastroferammede med hensyn til når og hvor de måtte 

flytte kan ses i lys av manglende koordineringsmekanismer på plass i overgangen fra de 

midlertidige til de permanente boligene. På grunn av dette bør det ha blitt rettet mer fokus på 

å sikre at koordineringen ikke ekskluderte de katastroferammede. Med hensyn til relasjonen 

mellom aktørene kan det tenkes at dersom det hadde vært mer informasjonsutveksling mellom 

de ansvarlige organisasjonene for de permanente bosettingene og Sewalanka – Concern kan 

det ha bidratt til å skape en bedre overgang.  

Myndigheter, INGOer, srilankiske NGOer, donorer: Hvem er ansvarlig? 
I det analytiske rammeverket ble det reist et viktig spørsmål av Chandoke om befolkningen 

stiller høyere krav til staten enn sivilsamfunnet i levering av velferdsgoder. I en post-tsunami 

kontekst har den komplekse situasjonen med mange nye aktører og nye roller bidratt til å 

skape usikkerhet blant de katastroferammede omkring hvem i virkeligheten representer deres 

ønsker. Etter tsunamien fikk NGO-sektoren betydelig større omdømme blant 

katastroferammede i kystområdene i sør. Alle beboerne i de midlertidig og permanente 

bosettingene hevder å ha mottatt en eller annen form for støtte fra INGOer og srilankiske 

NGOer. Etter at de flyttet til de permanente boligene hevder beboerne at de har hatt mindre 

kontakt med NGOer, eller andre givere av boligene. Andre hevder at ingen har kommet for å 

undersøke situasjonen på de permanente boligene etter de flyttet inn. Det ble heller ikke gitt 

noe informasjon over hvem de kunne henvende seg til når det gjaldt spørsmål de hadde med 

hensyn til kvaliteten av husene. I det hele var det lite kunnskap om hva staten i realiteten 

hadde bidratt med. Ved ”Irish Village” permanent bosetting ga noen beboere uttrykk for 

frustrasjon for det lille bidraget de hadde fått av myndighetene133. De hevder at det eneste de 

fikk av myndighetene var et rasjonskort med et lite beløp som i realiteten hjalp svært lite. I 

bosettingen CMI-TMC hadde en av beboerne tre måneder i forveien forsøkt å komme i 

kontakt med ”Divisional secretary”, men uten å få noe svar134. Andre hevder at myndighetene 

har generelt sett tatt lite kontakt. Informanten i RADA hevder på sin side at det har vært 

                                                 
133 feltbesøk 13. oktober 2006 
134 feltbesøk 13.oktober 2006 
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vanskelig å foreta feltbesøk på grunn av få tilgjengelige ressurser. Da siktet han spesielt mot 

begrenset tilgang på bil. En fordel ved GMSL bosettingen var at prosjektlederen kunne 

fremme beboernes interesser ovenfor lokale myndigheter.   

 

Et viktig utgangspunkt for å kunne redusere sårbarheten i et samfunn, er å styrke 

lokalsamfunnets evne til å håndtere vanskelige perioder. I følge Dynes (2002) kan dette skje 

ved å bygge opp den sosiale kapitalen i et samfunn. Han legger vekt på at dette kan kun skje 

dersom de katastroferammede for god informasjon gjennom hele prosessen. Det overnevnte 

viser derimot at det har vært manglende kommunikasjon mellom givere og de 

katastroferammede. Et område som tilsynelatende skapte usikkerhet blant de 

katastroferammede var at de ikke var klar over hjelpearbeidsprosessen. Det vil si at når det 

internasjonalt ble avgjort at ansvaret skulle etter hvert overlates til nasjonale og lokale 

myndigheter var ikke dette forstått av mange av beboerne. En av de største utfordringer 

knyttet til ansvarsoverføringen til ”Divisional secretary” var at de hadde lite kunnskap om 

hvilke rettigheter de rammede faktisk hadde135. Dermed hadde heller ikke katastroferammede 

kjennskap til hva de kunne kreve av myndighetene. Et tiltak for å styrke den sosiale kapitalen 

i de permanente boligene hadde vært om det hadde blitt etablert CBOer kort tid etter at de 

flyttet til de permanente boligene. Dette aspektet ble som nevnt fremhevet av flere 

informanter i Sewalanka.   

Infrastruktur og boligstandard i bosettingene 
En av utfordringene ved de permanente boligene kan direkte knyttes til kvaliteten av boligene. 

I perioden feltstudiet ble gjennomført hadde regnsesongen vart lenger enn vanlig, og det ble 

tydeligere at flere av boligbosetningene ikke var bygget for å håndtere dette. En av 

bosettingene som helt klart lå sårbart til var Andukale Rotari (se Vedlegg 1). Boligene var 

plassert i en bratt skråning hvor den betydelige mengden av regn som hadde kommet gjorde at 

det var stor fare for jordskred. Flere av beboerne bemerket at det hadde begynt å utvikle seg 

sprekker i veggene kun få måneder etter de flyttet inn. I bosettingen CMI-TMC uttrykte også 

en familie bekymring for sprekkene som hadde utviklet seg i veggene136. En familie mente at 

standarden på huset var av så dårlig kvalitet da de kom at de var nødt til å gjøre store 

endringer. De valgte derfor også å ta bort skiltet på dørkammen som sto hvem donoren var. Et 

skilt over hvem som var donoren var for øvrig plassert ved de fleste bosettingene. På grunn av 

                                                 
135 Agenda for Donor working group, 19.oktober 2006 
136 feltbesøk 13.oktober 2006 
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svakhetene ved husene hevdet en beboer at de hadde informert donorene flere ganger, men 

fremdeles hadde ingenting skjedd.  

 

En annen utfordring var å sikre vann og sanitærtiltak i de permanente bosettingene. I 

bosettingen, CMI-TMC var det i følge en beboer både problemer med dreneringssystemet og 

avfallssystemet. I en annen permanent bosetting, Karum Argada Lon Star 137 , uttrykte 

beboerne bekymring for tilgangen til vann. Worldvision, som leverte vann til de fleste 

midlertidige bosettingene, skulle kun levere vann til de permanente boliger i en kortere 

periode. Denne tjenesten var i ferd med å utfases under feltarbeidet, og ansvaret skulle 

overlates til de lokale myndigheter. Det fryktes at vannforsyningen vil ta lenger tid på 

bakgrunn av de mange byråkratiske forsinkelser mellom RADA, ”District Secretary” og 

vannverket i Galle138.  

 

I GMSL-AAR bosettingen hevder beboerne at det var flere problemer med infrastrukturen i 

husene deres 139 . Dette var blant annet forbundet med elektrisitet, dreneringssystem, og 

lekasjer. I motsetning til de øvrige nevnte bosettingene hadde beboerne mulighet til å ta det 

opp med den ansvarlige prosjektlederen for GMSL. I følge en GMSL informant ville disse 

sakene bli tatt opp under møte med ”District Secretary”140  

Sosiale strukturer i endring 
De sosiale strukturene i samfunnet har naturligvis endret seg som konsekvens av omfanget av 

katastrofen141. De katastroferammede kom fra alle samfunnslag, og hadde tidligere ulike leve- 

og boligstandard. Når de flyttet inn til de midlertidige og permanente boligene ble denne 

situasjonen forandret. Alle katastroferammede fikk til delt samme standard bolig i 

bosettingen. Det var kun forskjellig standard mellom boligene knyttet til de forskjellige 

donorer og organisasjoner. I de permanente boligene var det ulike erfaringer omkring dette. 

Noen hadde det bedre enn tidligere, mens andre mener at kvaliteten på hjemmet deres var 

bedre før tsunamien. I følge informanten i Oxfam er endringene i de sosiale strukturene 

sannsynligvis midlertidige142. I de permanente bosetninger var det mye som tydet på dette da 

noen hus sto tomme på grunn av at eieren bodde et annet sted. Majoriteten av beboerne vi 

                                                 
137 feltbesøk 28.september 2006 
138 Concern ansatt 2, 27. november 2006 
139 observasjon, fokus gruppe 10.oktober 2006 
140 Green Movement ansatt 1, 24. oktober 2006 
141 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
142 Oxfam ansatt 1, 10. oktober 2006 
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hadde samtaler med kom fra samme samfunnslag, eksempelvis fiskere og selgere på 

markedet. Avstanden til kysten førte som nevnt til at det ble en utfordring å livære seg på 

samme måte som tidligere. Dette viser en korrelasjon mellom næringsviksomhet og 

muligheten til å skape langsiktige endringer i de permanente bosettinger. I denne forbindelse 

har kvinnedimensjonen blitt beskrevet av informanter i Sewalanka og GMSL som et element 

ved organisasjonenes langsiktige strategier for post-tsunami gjenoppbygginging. Det har for 

øvrig ikke vært siktemålet i denne oppgaven å fremheve de kjønnsmessige forskjellene i 

boligbyggingsprosessen, da dette er en omfattende problemstilling i seg selv. Det er likevel 

nødvendig å påpeke hvilke sosiale endringer boligbyggingsprosessen kan ha hatt på 

forskjeller mellom kjønn. Dette har tidligere blitt beskrevet i det kontekstuelle rammeverket, 

som en viktig del av de sosiale strukturene i landet. En informant i Sewalanka beskriver 

endringer i de sosiale strukturene slik;  

 
“Before the tsunami only the head person of the family would earn money. After the tsunami 
they had to change their livelihoods. Women were also seeking some kind of livelihood 
activity”143 

 

Sewalanka har integrert kvinneperspektivet i deres post-tsunami levekår aktiviteter, gjennom 

blant annet ”coir”prosjektet som ble tidligere omtalt i lys av samarbeid med USAID. I GMSL 

bosettingen ble det startet mikrofinansprogrammer rettet mot kvinner for å gi beboere en 

alternativ form for inntekt, og samtidig fremme kvinners posisjon som en viktig bidragsyter til 

familiensøkonomien 144. I etterkant av tsunamien var det også flere NGOer som ga kvinner 

startkapital for å investere i symaskiner145. Dette hadde som formål å gi kvinnene mulighet å 

kunne sy klær for å selge på markedet.  

 

En avsluttende kommentar omkring om de sosiale strukturer i landet, er forskjellen mellom de 

fattige og katastroferammede. Når husene ble bygd innenlands og nye nabolag ble opprettet, 

var det for lite fokus på interaksjonen mellom innflyterne og nabolagene rundt. Dette bidro til 

å skape sjalusi heller enn felleskap mellom naboene. Dette bunner i at de fattige som ikke 

hadde blitt rammet av katastrofen følte seg oversett, og urettferdig behandlet sammenlignet 

med de katastroferammede146.  Dette viser en tendens til å behandle gjenoppbyggingen etter 

en naturkatastrofe som uavhengig av landets utviklingsprosess.  

                                                 
143 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006  
144 GMSL- AAR permanent bosetting, feltbesøk 10.oktober 2006 
145 Sewalanka ansatt 2, 12. oktober 2006 
146 Sewalanka ansatt 3, 5. november 2006 
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Fremtidsutsikter for de katastroferammede i de permanente bosettingene 
De katastroferammedes erfaringer i de permanente bosettingene illustrerer at det foreligger 

ulike opplevelser avhengig av hvilke aktører som har vært ansvarlig. En fellesnevner blant 

beboerne, er derimot avstand fra kysten. Dette er derfor et område hvor det er størst behov for 

endring. På dette stadiet var det hovedsakelig statens ansvar å forbedre transportsystemet og 

andre infrastruktur problemer i bosettingene. Som nevnt tidligere samsvarer ikke statens 

kapasitet med de påtrengte behovene. Det er derfor påfallende at dette på lengre sikt kan 

skape større fattigdomsproblemer for menneskene, som ikke har et alternativ enn å forbli i 

disse hjemmene. Hans Skotte var tidlig ute med sine prognoser om folketomme tsunami 

boliger, som følge av avstanden fra kystlinjen147. Dette illustrerer en potensiell utfordring, 

men samtidig er det nødvendig å påpeke hva som bør skje for å forhindre en slikt utvikling. 

Wickramasinghe (2001) fremlegger et viktig poeng i denne sammenheng. Hun hevder at 

dersom staten i større grad involverer NGOer i utviklingstiltak vil det være større potensial til 

å utvikle flere samarbeidsprosjekter. I en post-tsunami kontekst kan samarbeid mellom staten, 

NGOer og INGOer med et langsiktig engasjement i landet, være et viktig tiltak for å kunne 

skape bærekraftige hjem. I det ovennevnte har blant annet prosjektene GMSL har tatt i sikte å 

gjennomføre, og Sewalanka sitt ønske om å etablere CBOer i de permanente bosettingene, 

blitt beskrevet som noen tiltak som kan fremme langsiktige endringer.  

Konklusjon 
Boligbyggingsprosessen etter tsunamien har illustrert en kompleks prosess der mange hensyn 

måtte vurderes. Et klart tidsskjema på hvor lang tid denne prosessen skulle ta har vist seg å 

ikke samsvare med de påkrevde behovene. Det er spesielt overgangen fra et mangfold av 

internasjonale aktører til overføring av ansvar til nasjonale og lokale aktører som har blitt 

problematisert i dette kapittelet. Ansvaret tillagt staten i overgangen fra midlertidig til 

permanente boliger samsvarte ikke med kapasiteten til myndighetene. Dette viser at i den 

avgjørende og siste fasen, er forventningene til staten langt større enn i de øvrige fasene. Flere 

NGOer som ikke har hatt muligheten til å gjennomføre prosjekter har dermed overlatt 

ansvaret til myndighetene. Videre har dette kapittelet rettet fokus på konsekvensene mye 

økonomiske midler og fokus partnerskap mellom INGOer og srilankiske NGOer, har hatt på 

muligheten til å styrke sosial kapital mellom srilankiske NGOer. Antagelsen om at NGOer 

blir mer ansvarlige ovenfor internasjonale donorer heller enn nasjonale og lokale aktører 

                                                 
147 http://www.nrk.no/nyheter/1.517745 Nedlastet: 3.5.07     

 
 

92

http://www.nrk.no/nyheter/1.517745


(Tvedt 1998), har som følge av denne utviklingen vist seg å være gjeldene i en post-tsunami 

kontekst. 

 

Et annet viktig element ved boligbyggingsprosessen som har blitt reist i dette kapittelet, er 

tendensen til å rette fokus på de politiske prosesser heller enn de sosiale prosesser. Et 

presserende element som har blitt fremhevet, er at samhandling mellom aktørene ikke kan 

avgrenses til koordineringsmøter hvor staten, NGO-sektoren og de øvrige aktørene drøfter 

boligbyggingsprosessen. Dette kapittelet har vist at den normative antagelsen om å inkludere 

de katastroferammede i prosessen har i det hele kommet i forgrunnen for de politiske 

prosesser. I tråd med Dynes (2002) sitt syn på koblingen mellom kunnskap og sosial kapital, 

er det fremdeles et behov for å rette fokus på informasjonsutveksling til de 

katastroferammede. Evalueringer etter en naturkatastrofe kan gi viktig lærdom til de aktører 

involvert i hjelpearbeidet (Smillie 1998), men det har mindre innvirkning på realisering av det 

humanitære prinsippet om deltakelse. 
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7. Avslutning 
 
Formålet med denne studien har vært todelt. For det første har det vært å se nærmere på 

hvilke konsekvenser den internasjonale responsen etter katastrofen har hatt på forholdet 

mellom INGOer, srilankiske NGOer og myndigheter nasjonalt og lokalt. Deretter var 

oppgavens mål å belyse innvirkningen relasjonene har hatt på prosessen fra nødhjelp til 

gjenoppbygging (midlertidig og permanent boligbygging) til langsiktig utvikling i Galle 

distriktet. Dette har blitt studert i lys av perspektiver og begreper knyttet til det internasjonale 

humanitære systemet. I tillegg ble søkelyset rettet mot forbindelsen mellom utviklingsarbeid 

og katastroferespons. For å kunne trekke linjer mellom det analytiske rammeverket og de 

empiriske funnene har det vært nødvendig å inkludere ett kontekstuell rammeverk. Ved å gi et 

holistisk bilde av den politiske, sosiale og økonomiske utviklingen på Sri Lanka har det 

således gitt mulighet til å vurdere endringer som har skjedd etter tsunamien 

 

I dette kapittelet vil jeg med bakgrunn i studiens hoved- og underproblemstillinger, og i lys av 

studiens analytiske- og kontekstuelle rammeverk, svare på de sentrale funnene i studien. 

Avslutningsvis i dette kapitelet vil jeg belyse studiens overførbarhetsverdi. 

Forholdet mellom INGOer, srilankiske NGOer og staten: Relasjoner i endring  
 
“The values and operating standards of the humanitarian NGOs at their best are indeed 
exemplary, but they need to be considered as institutions with normal human failing rather 
than as sacred cows” (Benthall 1993)   

 

Perspektiver og tilnærminger i det internasjonale systemet har lengre vært styrende for 

hvordan aktører tilnærmer seg katastrofe- og utviklingsarbeid. Etter tsunamien ble dette 

illustrert, da store deler av bistanden ble kanalisert gjennom NGO-sektoren heller enn staten. 

Dette førte til en vekst i antall srilankiske NGOer og tilstrømming av flere INGOer til Sri 

Lanka. I denne studien har Sewalanka blitt brukt som en case for å illustrere hvilken 

innvirkning den betydelige finansieringen har hatt på en srilankisk NGO. Det har likevel vært 

nødvendig å beskrive dette innenfor en bredere post-tsunami kontekst med et mangfold av 

aktører i et nettverk av relasjoner. Det er blant annet et behov for å skille mellom ulike aktører 

i NGO-sektoren. NGO-sektoren må belyses utifra mangfoldet det representerer. Et sentralt 

post-tsunami eksempel er knyttet til INGOer som valgte å implementere prosjekter uten å 

inngå partnerskap med srilankiske NGOer, i tillegg til at de hadde et kortsiktig engasjement i 
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landet. Dette svekket muligheten for å integrere langsiktig utvikling i nødhjelp og 

gjenoppbygging (LRRD). Det har også bidratt til å gi et helhetlig negativ bilde av post-

tsunami gjenoppbygging slik det har kommet frem i TEC- evalueringsrapporten som ble 

gjennomført etter katastrofen.  

 

I tillegg til å beskrive rollen til NGOer etter tsunamien, har samspillet mellom NGO-sektoren 

og staten belyst endringer som har skjedd etter tsunamien. Den srilankiske staten har blitt 

beskrevet som en sterk stat i den forstand at makten er sentralisert hos regjeringen, men på 

grunn av den etniske konflikten har maktgrunnlaget til en stadighet blitt utfordret. Tsunamien 

skapte en situasjon der staten ble relativt handlingslammet, da staten var totalt uforberedt på 

omfanget av katastrofen. Overføring av ansvar til NGO-sektoren må derfor forstås i en 

kontekst der statens kapasitet var svekket. Det var som følge av manglende kapasitet at staten 

ikke kunne påta seg ansvaret med å koordinere hjelpen som kom til landet. Internasjonale 

aktører som OCHA kan sies å ha vært et positivt bidrag i denne sammenheng, men heller ikke 

OCHA lykkes i å fremme effektiv koordinering grunnet svært mange aktører. Den vanskelige 

overgangen fra å ha stor tilstedværelse av internasjonale aktører, til en situasjon der staten 

igjen overtok ledelsen ble en utfordring. Det er imidlertid vanskelig å påstå at mer midler bør 

ha blitt kanalisert gjennom staten, på grunnlag av de kontekstuelle forholdene på Sri Lanka. I 

det kontekstuelle rammeverket ble det blant annet hevdet at tsunami bistanden ble ulikt 

fordelt mellom nord og sør områdene, og at dette bidro til at konflikten ble mer spent etter 

tsunamien (Fronth & Sandvand 2005). Det er likevel vanskelig å forsøke å skape langsiktige 

samfunnsendringer ved å forbigå staten. Denne påstanden har jeg i denne studien belyst 

gjennom studiens to underproblemstillinger.    

 

Hvordan har Sewalanka opplevd partnerskapet med den internasjonale NGOen Concern 

worldwide?  

I følge informanter i Sewalanka har partnerskapet med Concern bidratt til å styrke kapasiteten 

til organisasjonen etter tsunamien. I denne forbindelse har kompetanse utveksling blitt 

fremhevet som et viktig bidrag. Partnerskapet var beregnet for to år, og på grunnlag av dette 

har jeg i denne oppgaven hevdet at Concern bidro med kortsiktig kapasitetsbygging. Dette 

skyldes at den kapasiteten Sewalanka bygget opp, både med hensyn til antall ansatte og 

aktivitetsområder, vil i lengden ikke kunne opprettholdes med mindre Sewalanka finner en ny 

partnerorganisasjon. Dette viser at Sewalanka må fremdeles tilrettelegge deres arbeid etter det 

økonomiske bidraget fra INGOer. Dette har ikke utelukket viktigheten med 
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kunnskapsformidling, som et sentralt aspekt ved et partnerskap (Ebrahim 2003). Kunnskapen 

Sewalanka har ervervet gjennom partnerskapet med Concern kan blant annet føre til at det blir 

enklere for Sewalanka å få internasjonal interesse for sin organisasjon. En helhetlig vurdering 

av partnerskapet har illustrert en utfordring ved å overføre den normative forståelsen av 

partnerskap, som ofte forbindes med utviklingsarbeid til en naturkatastrofekontekst. 

 

Hvilke implikasjoner har økt finansiering fra INGOer og donorer hatt på forholdet mellom 

Sewlanka og myndighetene nasjonalt og lokalt?  

I historisk perspektiv har økt finansiering fra internasjonale aktører til tider skapt konflikt 

mellom srilankiske NGOer og staten. I etterkant av tsunamien ble Sewalankas kapasitet 

styrket betraktelig gjennom partnerskapet med Concern, men det har i følge informanter i 

Sewalanka ikke bidratt til å skape et spent forhold til staten. En viktig grunn som har blitt 

nevnt er at staten hadde stort behov for støtte fra NGOer, herunder Sewalanka som hadde 

kapasitet til å gjennomføre viktige gjenoppbyggingsprosjekter. Samtidig viste 

boligbyggingsprosessen at selv om relasjonen ikke var direkte konfliktfylt, var Sewalanka 

tydelig på at det var visse områder ved statens politikk den tok avstand fra, eksempelvis 

buffersonetiltaket. Vurderingen av forholdet mellom NGOer og staten i en post-tsunami 

kontekst har følgelig vist at det oppsto en ”midlertidig vakuum” der NGO-sektoren fikk økt 

handlingsrom til å spille en sentral rolle i gjenoppbyggingsprosessen. I lys av det 

kontekstuelle rammeverket er det nødvendig å understreke at forholdet mellom srilankiske 

NGOer og staten er i stadig utviking og er saksbasert. Forholdet mellom staten og Sewalanka 

slik det er beskrevet i denne oppgaven, er derfor ikke nødvendigvis gjeldene i andre 

situasjoner.  

Aktører og boligbyggingsprosessen: fra midlertidige til permanente boliger 
I boligbyggingsprosessen ble kompleksiteten omkring relasjonene tydeligere. I motsetning til 

i nødhjelpsfasen var gjenoppbygging av boliger et område med flere politiske utfordringer. 

Dette ble illustrert i oppgaven i forhold til buffersonen og tidspress. På grunn av den 

byråkratiske tilnærmingen til myndighetene ble forskjellene mellom NGO-sektoren og staten 

mer fremtredende. Denne studien har vist at dette har i større grad påvirket forholdet mellom 

INGOer enn srilankiske NGOer på grunn av at det var INGOer som hadde hovedansvaret med 

bygging av de permanente boligene. Videre har mangfoldet av aktører og manglende 

koordinering vist at det var svake koblinger til LRRD agendaen. Det er to viktige faktorer 

som har blitt fremhevet i denne sammenheng. Den første omhandler det ovennevnte 

 
 

96



buffersonetiltaket og tidspress. Disse faktorene har medvirket til at den langsiktige 

utviklingstankegangen har vært mindre fremtredende i bygging av de permanente boligene. 

Dette ble illustrert da mennesker som tidligere var fiskere ikke lenger kunne livnære seg av 

samme yrke side de bodde langt fra kystlinjen. Den andre faktoren som har svekket 

gjennomføringen av LRRD var da de internasjonale aktørene begynte å trekke seg ut av 

landet i overgangen fra midlertidige til permanente boliger. De mange utfordringer forbundet 

med boligene ble staten sitt ansvar og statens manglende kapasitet førte til at dette ble 

vanskelig. Videre har disse tre underproblemstillinger blitt besvart for å understreke de svake 

koblingene i LRRD prosessen.  

 

Hvilken innvirkning har partnerskap mellom INGOer og srilankiske NGOer hatt på forholdet 

mellom srilankiske NGOer? 

Et viktig funn i oppgaven er at selv om det ble utviklet sterke bånd mellom de srilankiske 

organisasjonene og INGOene, har det i mindre grad ført til nettverksbygging mellom NGOer. 

Forholdet mellom Sewalanka og GMSL har vært en illustrasjon på dette. Med bakgrunn i 

manglende dialog mellom organisasjonene i overgangen fra midlertidige til permanente 

boliger. Den økonomiske avhengigheten til INGOer har blitt presentert som en viktig årsak. I 

en post-tsunami kontekst har derfor likhetene mellom organisasjonene blitt overskygget av 

deres relasjoner til respektive partnerorganisasjoener. I en bredere nasjonal kontekst kan dette 

dermed svekke muligheten organisasjonene har til å fremme endringer i de sosiopolitiske 

strukturer og institusjoner (NORAD 2005).  

 

I hvilken grad har de katastroferammede vært aktive deltagere i hjelpeprosessen? 

I det analytiske rammeverket ble boligbygging knyttet til de større sosiale prosessene i et 

samfunn, og derfor sett på som mye mer enn kun å erstatte ødelagt fysisk infrastruktur (Bolin 

1994). Videre ble det hevdet at gjennom deltakelse kan man redusere sårbarheten i et samfunn 

og således styrke et samfunn. I tråd med dette perspektivet ble sosial kapital omtalt som en 

ressurs som ofte blir undervurdert i forhold til de katastroferammede (Dynes 2002). Etter 

tsunami katastrofen var det mange organisasjoner som fremmet denne tankegangen, men 

evalueringer som ble gjort etter tsunamien og det empiriske grunnlaget i denne studien viser 

at dette ofte ikke ble gjennomført i praksis. Årsaker som har blitt nevnt er mange aktører med 

ulike arbeidsmåter, og en følgende uoversiktlig og kaotisk situasjon i nødhjelpsfasen. Dette 

førte til at de katastroferammede ble ofte tilsidesatt fra planleggingsfasen til gjennomføring av 

boligprosjekter. Dette har dermed bidratt til å skape passive mottakere av bistand.  
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Hvordan har målgruppen for bistanden opplevd responsen fra aktørene?   

Det er mange ulike formeninger omkring responsen som ble gitt av de ulike aktørene. Etter 

tsunamien fikk NGO-sektoren generelt sett bedre omdømme blant de katastroferammede. Det 

var derimot mindre kunnskap om hva myndighetene hadde bidratt med. Ettersom de 

katastroferammede flyttet til de permanente boligene var det mindre tillitt til både NGOer og 

myndigheter. I GMSL bosettingen var beboerne mer tilfreds, da en prosjektleder fra GMSL 

var tilstedet. Det hadde imidlertid ikke vært tiltrengt å ha en prosjektleder ved alle de 

permanente bosettingene, men manglende informasjon fra aktørene til de katastroferammede 

var en begrensende faktor. Som følge av dette har Dynes (2002) sitt syn på kunnskap som 

kjernen til å bygge sosial kapital blitt fremhevet. I forhold til utfordringen knyttet til 

beliggenhet vil det i årene fremover vise seg om NGOer, INGOer og myndighetene lykkes i å 

skape bærekraftige hjem, eller om de negative prognosene til Hans Skotte om folketomme 

tsunami boliger blir en virkelighet.  

Veien fremover 
I dag har Sri Lanka beveget seg fra en naturskapt katastrofe til en menneskeskapt katastrofe 

grunnet opptrapping av den etniske konflikten. En menneskeskapt katastrofe som 

borgerkrigen vil kjennetegnes av andre faktorer enn en naturkatastrofe som tsunamien. 

Likevel mener jeg at visse aspekter ved denne oppgaven kan gjøres gjeldene i en post-konflikt 

kontekst. Dette omhandler spesielt forholdet mellom srilankiske NGOer, INGOer og staten. I 

denne sammenheng ble det innledningsvis i oppgaven påpekt at siden etableringen av 

Sewalanka i 1993, har organisasjonen vært involvert i post-konflikt arbeid i nord og øst 

områdene. GAA har vært en viktig partnerorganisasjon i dette arbeidet. Avslutningsvis i 

denne oppgaven vil visse aspekter ved denne oppgaven knyttes til post-konflikt situasjonen. 

 

I perioden feltarbeidet ble gjennomført var det en økning i voldshandlinger i nord og øst. I 

motsetning til hjelpearbeidet i sør, hevdet informanter i INGOer at myndighetene viste en 

større politisk uvilje til å tillatte hjelpeorganisasjoner å drive tsunami gjenoppbyggingsarbeid i 

nord og øst. Noen hevdet at de store skatteøkningene, korrupsjon i systemet, og byråkratiske 

hindringer førte til at visse organisasjoner så seg nødt til å kanalisere midler til andre 

katastroferammede land. I den siste tiden har den etniske konflikten på Sri Lanka blitt trappet 

opp ytterligere. Den srilankiske regjeringen besluttet å trekke seg ut av fredsavtalen 2.januar 

2008, og kort tid etterpå måtte observatørstyrken Sri Lankas Monitoring Mission (SLMM) ut 
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av landet. I en post-konflikt situasjon vil de enorme menneskelige tapene og mennesker 

drevet på flukt kreve betydelig humanitær innsats. Koordinering mellom srilankiske NGOer, 

INGOer og staten vil være vesentlig for å sikre mest effektiv utnyttelse av den økonomiske 

bistanden til hjelpearbeidet. Videre har denne oppgaven vist viktigheten med å ikke utelatte 

prinsippet om deltakelse blant målgruppen for bistanden i hjelpearbeidet. Integrering av 

langsiktig utvikling allerede i nødhjelpsfasen vil være like vesentlig i en post-konflikt 

kontekst. Et annet aspekt denne oppgaven har lagt vekt på er behovet for å etablere et 

partnerskap som ikke kun er tiltenkt i nødhjelps- og gjenoppbyggingsfasen. Partnerskapet 

mellom Sewalanka og GAA som har vart over lengre tid, er en illustrasjon på et partnerskap 

som kan bidra til å skape langsiktige endringer. Slik tsunamien har vist er det vanskelig å 

skape varige endringer kun basert på eksterne aktører med et kortsiktig tidsperspektiv. 
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Kilder 
 
Alle kilder i denne oppgaven er oppgitt. 
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Sewalanka ansatt 8, intervju foretatt i Colombo, 18. oktober 2006  
Sewlanka ansatt 9, intervju foretatt i Colombo, 26.november 2006  
CHA ansatt 1, intervju foretatt i Galle, 5. november 2006 
RADA ansatt 1, intervju foretatt i Galle, 1. november 2006 
FORUT ansatt 1, intervjuet foretatt i Colombo, 17. oktober 2006 
Green Movement ansatt 1, intervjuet foretatt i Galle, 24. oktober 2006  
Green Movement ansatt 2, intervjuet foretatt i Colombo, 19. oktober 2006  
Concern ansatt 1, intervjuet foretatt i Colombo, 24. november 2006  
Concern ansatt 2, intervjuet foretatt i Colombo, 27. november 2006  
Oxfam ansatt 1, intervjuet foretatt i Galle, 10. oktober 2006 
Norske Ambassade i Colombo ansatt 1, intervjuet foretatt, 27.september 2006. 
 

Møter 
 
Operational meeting, 20.oktober 2006, Lakshman Kadirgamar Institute of International 
Relations- CHA 
 
Transitional Shelter meeting-Galle district, 7/11/06-Focal Agency with district/division 
Government partners-RADA/Sewalanka 
 
Agenda for Donor working group, 19.oktober 2006, World Bank conference room 
 

Feltbesøk 
 
Sewalanka-Concern, midlertidige bosettinger, feltbesøk 28. september 2006:  
Galle, Hambaraduwa-divisjon: 
Eluketiya 1  
Eluketiya 2 
Kurier Aid Austria, midlertidig bosetting/ permanent bosetting under konstruksjon, feltbesøk 
13. oktober 2006 
 
Permanente bosettinger: 
Galle: Karum Argada Lon Star (Solideal Loadstar Rehabilitation Trust-red cross france, 
LCIF, Belgian Red Cross, BDA), feltbesøk 28. September 2006 
 
Galle: Andukale Rotari (“Rotary Club International”), feltbesøk 28. september 2006  
 
Galle: Kataluya- ”Hansa Foundation”, feltbesøk 13. oktober 2006 
 
Galle, Hikkaduwa-divisjon: Bosettingen heter Galagoda, “Irish Village”-donert av irske stat, 
feltbesøk 13. oktober 2006 
 
Galle, Hikkaduwa-divisjon: CMI-TMC (Chartered management institute- Management club 
Sri Lanka), feltbesøk 13. oktober 2006 
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Galle, Habaraduwa-divisjon: GMSL- AAR permanent bosetting, feltbesøk 10.oktober 2006, 
observasjon av fokusgruppe blant beboerne foretatt av en masterstudent som jobbet for 
GMSL. 
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Vedlegg 1 Bilder  
 
 
Permanente bosettinger i Galle 
 
 
Karum Argada Lon Star                                                    CMI-TMC 

                                                         
 
 
 
 
GMSL-AAR            Andukale Rotari   
      

                                                    
 
 
 
 
”Irish Village” 
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Vedlegg 2 Intervjuguider  
 
Ramme rundt intervjuene med informanter: 
Den første intervjuguiden presenterer utgangspunktet for intervjuene med INGOer, 

srilankiske NGOer og CHA, som jeg foretok på Sri Lanka. Siden intervjuguiden er 

halvstrukturert i form har jeg tilpasset guiden noe i forhold til hvem jeg skulle snakke med. 

Den andre intervjuguiden er intervjuet med RADA ansatten i Galle. Spørsmålene var basert 

på den første intervjuguiden, men på grunn av det klare skillet mellom statlige myndigheter 

og de øvrige aktørene har intervjuguiden blitt tatt med. 

 

En fellesnevner for alle intervjuene var hvordan jeg presenterte meg selv og masteroppgaven. 

Tema for oppgaven formulerte jeg slik; The role of local NGOs in Sri Lanka in the 

reconstruction of housing after the tsunami, with a focus on the relationships between local 

NGOs and INGOs, the government and donors. Deretter spurte jeg om det var greit at jeg 

benyttet meg av båndopptaker. I tillegg understreket jeg at navnene deres ikke ville bli brukt i 

oppgaven (anonymisering).  

 

NGO-sektoren 
How is your organisation built up? 

What is your NGOs work area? 

 

Relief to transitional housing 

How would you describe the process of resettlement?  

Do the districts differ in regard to challenges and opportunities?   

Can you describe the process of how the people got integrated into the transitional housing 

site? Were there any special programs set up? 

Were the people at the site followed up by sewalanka staff on a regular basis? 

Have you had more success with some transitional housing projects? 

What do believe are the reasons for that?   

Have the goals your organization set in the aftermath of the tsunami been accomplished?  

 

Permanent housing 
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Why did your organisation decide not to build permanent houses? 

What do think are the main challenges? 

What could have been an alternative? 

What do you believe should happen in the future? 

Does your organisation want to get involved in permanent housing?  

 

State-NGO relationship 

What influence has the national government had on your organisations projects? 

What influence has the local government had on your organisations projects? 

How is your organizations relationship with the national government?  

How is your organizations relationship with the local government?  

Has the relationship with the government changed as a result of the tsunami? 

What are your views on the government’s guidelines on the coastal buffer zone? 

 

NGO-NGO relationship 

How is the relationship between NGOs? 

Has the relationship between INGOs and the government differed from that of local NGOs 

and the government? 

 

NGO-donor relationship 

What are the main sources of funding for the organisation? 

What kind of relationship does the organisation have with the donors? 

What constraints or strengths can you mention?  

Sewalanka has received international recognition after the tsunami. What do you think are the 

reasons behind that?  

Has your organization been active in the international evaluations which have been made? 

What is your view on the evaluations?  

Do you have any additional comments? 

 
RADA 
What is the organizational structure of RADA? 

What is RADA’s role in the reconstruction process (from coordination to monitoring)? 

What post-tsunami recovery activities has RADA been involved in? 
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Permanent housing 

What are the phases of reconstruction?  

How long did the government initially believe the reconstruction process would take? 

What type of housing programmes do you have in Galle (owner driven-donor)? 

Do the districts differ in regard to challenges and opportunities?   

After the people move into the permanent housing sites are they followed up? 

 

 State-NGO relationship 

What kind of relationship does RADA have with local NGOs? 

What kind of relationship does RADA have with INGOs and other donors?  

Can you mention any specific challenges? Positive aspects of the relationship? 

How do you view the coordination between the different actors-donors-government and local 

NGOs? 

 
Intervju av beboerne  
 
Denne intervjuguiden er i likhet med de øvrige intervjuene halvstrukturert i form.  
 
Permanente boliger 
 
How long have you lived at the permanent housing site? 

How long did you live at the transitional housing site? 

How many live in your household? 

Do you feel that your basic needs were met at the transitional housing site? 

Do you feel like your needs are met at the permanent housing site? 

What do you do for a living? 

What did you do prior to the tsunami? 

Do you have a good relationship with the other people living at the permanent housing site? 

How do you feel about the assistance that has been given by the donors/NGOs? 

How do you feel about the assistance that has been given by local government? 

How was your home before in comparison to your new home? 

What hopes do you have for the future? 

 

Transitional sites 
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How long have you lived at the transitional housing site? 

How many people in you household? 

What do you do for a living? 

Do you feel that your basic needs are met at the transitional housing site? 

Do you know when you will be moving to the permanent housing site? 

How do you feel about the assistance given by the NGOs? 

What hopes do you have for the future? 
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