DANIDA I VRIDEMASKINEN
EN RÆKKE ARTIKLER I DEN NU LUKKEDE NYHEDSAVISEN BESKREV EN RÆKKE EKSEMPLER PÅ SVINDEL MED
DANSKE BISTANDSMIDLER. DEN NEGATIVE OMTALE HAR SLÅET SKÅR I BISTANDENS TROVÆRDIGHED, OG FLERE
NGO-CHEFER ER BANGE FOR, AT KRITIKKEN OGSÅ PÅ SIGT KOMMER TIL AT KOSTE FOLKELIG OPBAKNING. SELV
OM DANIDA HAR DOKUMENTERET, AT DET ’KUN’ ER 17,6 MIO.KR., DER ER GÅET I DE FORKERTE LOMMER.
LÆS MERE SIDE 3-5.

NYHEDER OG DEBAT OM
UDVIKLINGSBISTAND

September Nr. 06/2008

Hvor er doktor Sommer? Det er mest på film, at lægestanden arbejder for Afrikas fattige. I virkeligheden er det svært at hive lægerne ud af turnus-ræs og karriere. Foto: DR.

FIRE LÆGER UDEN GRÆNSER
Kun fire danske læger er i øjeblikket udsendt for Læger uden Grænser. Der er rift om de nyuddannede læger, og nye regler betyder, at erfaring fra u-lande ikke
tæller på cv’et – medmindre man satser på en karriere i tropemedicin.
’Vi er ikke i krise’, siger Læger uden Grænser, der lige nu sender ni sygeplejersker og logistikere ud for hver læge.
– Mange er bekymret for, at det sætter deres karriere i stå, hvis de tager af sted i op til 12 måneder. Det meget stramme forløb omkring lægeuddannelsen gør, at de
studerende efter endt turnus hurtigt vil i gang med en specialuddannelse, og her går de primært efter forløb, som giver point i forhold til det speciale, de har valgt,
siger Søren Brix. Senere i livet kommer der andre ting i vejen. De 6.500 kroner om måneden, som Læger Uden Grænser betaler under udsendelsen, rækker ikke langt
i en tilværelse, som ofte er blevet udvidet med familie, bil- og boliglån. Læs side 6-7.
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NYT FRA STYRELSEN

TIGER I SPRING

CONGO – DET GLEMTE
FOLKEMORD

Foto: Øjvind Kyrø.

Borgerkrigen i Congo var i al ubemærkethed en af verdens blodigste. Den
medførte det største menneskelige
tabstal siden Anden Verdenskrig og
efterlod landet forrået og krigshærget. Læs reportagen fra det kaotiske
land, der også er hjemstedet for EU’s
første militære operation.
Læs mere side 16-17.

MENS VI VENTER PÅ WTO
Ill.: Louise Jensen.

De afrikanske lande kunne eksportere langt mere til hinanden end de
gør. Men bureaukrati og en lang,
besværlig vej gennem grænsekontroller, havne og lufthavne lægger hindringer i vejen for handlen.
Læs kronikken side 18.

DANMARK SKAL I FRONT
Foto: Lars Nybøll/Polfoto.

Gitte Seeberg vil bruge sit netværk
og sin politiske erfaring til at få sat
et eftertrykkeligt fokus på klimaet i
sit nye job som generalsekretær i
Verdensnaturfonden.
Læs interviewet side 20-21
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Af Morten Østervang

Alt i mens vi hører om afrikanske lande, der er blevet
fattigere på trods af årtier med milliarder i bistand, så
er det en lettelse at se, at der er lande, der rykker ud af
fattigdommen – i Asien ganske vist. Vietnam er ét af
dem. Landet fyldte en del på dagsordenen på styrelses-mødet i august.
Landet vil være et mellemkomstindland i 2010 – og
dermed også for rig til at modtage dansk bistand.
Vietnams årlige økonomiske vækst har ligget på
gennemsnitligt 6,7 pct. i de seneste 17 år! Den gode
nyhed er, at rigdommen også er kommet de fattige til
gode. Som noget enestående har landet nedbragt
andelen af fattige fra 58 pct. i 1993 til 16 pct. i 2007.
Det vil nok være umuligt at dokumentere, hvilken
rolle den danske udviklingsbistand præcist har spillet
– ikke desto mindre er det en rar fornemmelse at se,
at et dansk programsamarbejdsland rykker.
Er det så ikke på tide at pakke sydfrugterne og finde et
andet dansk programsamarbejdsland?
Jo. Danmark er også på vej mod udfasning. Men
inden da sætter Danida nu et par store programmer i
gang: Et klimaprogram og et stor budgetstøtte-program forsætter.
Vi tager budgetstøtten først. Hvorfor er det nu lige,
at Danmark skal give budgetstøtte lige ned i statskassen på et land, hvis tiger-økonomi buldrer derudaf, og
som om få år kan klare sig selv?
Det korte svar er, at Danmark ved at give budgetstøtte ret direkte kan påvirke regeringen til at lave
markante indsatser for de fattigste i Vietnam – og at
budgetstøtte er en effektiv måde at komme i tæt politisk dialog med regeringen på – og sikre ejerskab. Det
viser flere evalueringer.

Gode til at ramme de fattige
Budgetstøtte er penge, som vietnameserne selv kan
disponere over. Og dog. Det sker ved at pengene gives
til en fattigdomsreduktions-strategi (2009-2011),
som også 11 andre donorer sammen med Verdensbanken er med til at støtte.
Når man giver penge til fattigdomsstrategien er
tanken, at Danmark sammen med andre donorer får
mulighed for at gå i tæt dialog med regeringen om
prioriteterne, som skal skabe økonomisk reform.
Når donorerne og regeringen sætter sig ned sammen er én af de danske prioriteter at tackle de allerfattigste. Fattigdom er særligt udbredt blandt etniske
minoriteter i fx de nordlige egne, hvor Danmark er
aktiv med programmer. Her var 61 pct. stadig fattige i
2004. Det tal skulle gerne falde til 40 pct. i 2011.
Herudover skal der laves reformer af den offentlige
sektor. Korruption skal fx bekæmpes.
Nu lyder det som om alt er godt i Vietnam. Det er
det som bekendt sjældent i udviklingslande. Landet er
atypisk som dansk programsamarbejdsland på den
måde, at landet er en et-parti-stat. Kommunistpartiet
sidder på alt, selvom landet har været på reformkurs
siden 1986. Pressen er ikke fri. De få NGO’er er under
pres. Der er ganske vist kommet mere frihed med
markedsøkonomien, men kræfter i regeringen ser stadig ikke velvilligt på fx civilsamfundet.
Styrelsen spurgte da også på mødet om civilsamfundet var tænkt ind i programmet – det kan være en
fordel, at de spiller en kritisk rolle som vagthund, når

man giver budgetstøtte. Men det er jo ganske svært i
et land, der ikke har et civilsamfund.

Godt for økonomien, skidt for klimaet
Hvad der er godt for økonomien, er skidt for klimaet!
Bogstaveligt talt. For landets rivende økonomiske
vækst sender skorstens-røgen i vejret. Energi-forbruget øges og CO2-udslippet ryger i vejret. Luftforureningen i byerne er voksende.
Samtidig er Vietnam et af de lande, der bliver hårdest ramt af klima-forandringer. Klima-ændringerne
forudses at forværre orkaner og oversvømmelser og
skabe tørke i bestemte områder. Og store dele af industri- og landsbrugsaktiviteterne ligger i områder, som
risikerer at blive opslugt af havet.
Danmark afsætter derfor 200 mio. kr. til et program
for tilpasning og begrænsning af klimaforandringer i
Vietnam. Og Danida er sammen med et par andre
donorer de første, der går i gang med den store opgave.
Pengene skal gå til et nationalt klima-program, som
styres af Miljø- og Naturressourceministeriet. Den
største del på 121 mio. kr. skal styrke landets tilpasning til klima-ændringer ved at støtte det nationale
klima-program, der udarbejder klima-scenarier og
handlingsplaner for de mest udsatte områder.
Programmet gennemfører også konkrete klima-tilpasningsaktiviteter som forebyggelse af oversvømmelser og indtrængen af saltvand i landbrugsjord.
Den anden komponent, 62 mio. kr., skal begrænse
klima-forandringer ved at støtte forbedret energieffektivitet. Der skal opbygges en energi-auditøruddannelse. Og energikonsulenter skal ud og hjælpe
virksomhederne med at spare på energien i industrien.
Danmark ville gerne have haft mere vægt på
begrænsningen af CO2 – altså aktiviteter, der kan få
forbruget af energi ned. Men fra vietnamesisk side har
man – som andre udviklingslande - argumenteret, at
det var for tidligt. Selvom begrænsningen af CO2udslip kan gøres på en rentabel måde, så er vietnameserne bange for, at det vil begrænse den økonomiske
vækst. Og ja, fordelingen endte at være i vietnamesisk
favør. Og det er måske også meget rimeligt, sådan
historisk set.

FØLGENDE BEVILLINGER BLEV
TILTRÅDT PÅ STYRELSESMØDET I
AUGUST:
Vietnam: Tilpasning til og begrænsning af klima-forandring 200 mio. kr.
Vietnam: Support to Poverty Reduction Strategy,
2009-2011 180 mio. kr.
Nepal: Danmarks støtte til fredsprocessen fase II
50 mio. kr.
Verdensbankens globale facilitet for katastrofeforebyggelse. 30 mio. kr.
Vietnam: Støtte til Styrkelse af fagbevægelsens rolle i
det sydlige Afrika. 19,5 mio. kr. (3F)
Mekong-kommissionens fiskeriprogram – fase II.
18 mio. kr.
Afrika-kommissionen 14,5 mio. kr.
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‘VI SKAL
IKKE SKYDE
GRÅSPURVE
MED
KANONER’
Der er sat massive tiltag ind
for at bekæmpe korruption,
og Rigsrevisionen har
løbende været underrettet
om svindelmistanke. Det blev
pointeret på det samråd,
som Udenrigsudvalget
indkaldte til i kølvandet på
mediernes historier om
korruption.

En stribe artikler i Nyhedsavisen
efterlod et indtryk af udbredt
svindel med dansk bistand. Selv
de mindste sager skader den
folkelige opbakning, mener
Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors.

Af Marlene Lyhne Sørensen

”Det er derfor, jeg aldrig giver så meget som
en rød øre til nødhjælpsorganisationer. Det er
svindel, bureaukrati/administration og korruption det hele,” raser Josefine Jensen.
Blogindlæggene på Nyhedsavisens hjemmeside dirrer af harme. Reaktioner affødt af
en artikelserie om svindel med den danske ulandsbistand, baseret på en aktindsigt i over
200 sager, som Danida har indberettet til
Rigsrevisionen siden midten af 2004. Ifølge
Nyhedsavisens opgørelse er der i perioden
blevet svindlet for mindst 176 millioner kroner Det kunne Danida imidlertid tilbagevise
ved et samråd.
Ifølge Danida er ’kun’ 17,6 million kroner
endt i de forkerte lommer i en periode, hvilket svarer til et realiseret tab på 0,04 pct.
Men Anders Ladekarl, generalsekretær i
Dansk Røde Kors, mener, at det er underordnet, hvor mange penge, der er svindlet for.
– Selv de mindste sager skader og skubber
til en i forvejen udbredt opfattelse i befolkningen af, at det meste af u-landsbistanden
ender op i korruption, siger han.
Folketingspolitiker Helge Adam Møller (K)
erklærer sig til gengæld ”positivt overrasket”
over det relativt beskedne beløb:
”17 million kroner er rigtig mange penge i
en almindelig husholdning, og derfor er det

naturligt, at folk undrer sig, når de hører, at
pengene er forsvundet. Men det er altså ud af
et samlet beløb på over 50 milliarder kroner,”
sagde Helge Adam Møller (K) under det åbne
samråd i Udenrigspolitisk Råd den 28.
august. (Se boks t.h.)

Befolkningens tillid daler
Alle partier – undtagen Dansk Folkeparti – er
tilsyneladende enige: Med over 7.000 projekter og programmer i nogle af verdens fattigste
lande, og ud af et samlet beløb på cirka 50
milliarder kroner over fire år, vil der uundgåeligt være tilfælde, hvor bistandskronerne er
blevet ædt op af svindel og korruption. Men
det betyder ikke, at Danmark skal drosle ned
på engagementet i udviklingslandene.
Spørgsmålet er, om det samme gør sig gældende hos den danske befolkning.
– Nyhedsavisen har kørt en meget klassisk
vinkel om bistandsmidler, der ender i de forkerte lommer. Med konstant cirka 3.000 aktive projekter vil man desværre altid kunne
finde eksempler på ting, som går galt. Men
det bliver en meget unuanceret fremstilling,
som ikke tager højde for proportionerne, og
for hvor kompliceret udviklingsarbejdet er.
Dermed tror jeg, at den aktuelle sag er skadelig for den folkelige opbakning, siger Nicolai
Ruge, kontorchef i Kvalitetssikring af
Bistanden (KVA) i Udenrigsministeriet.
Befolkningens støtte til udviklingsbistanden
er i forvejen på retur. Danida fik i januar 2008
foretaget en Gallup-undersøgelse, som blandt
andet viste en tydelig tilbagegang i befolkningens tillid til udviklingsprojekterne i tredjeverdenslande. 50 pct. af de adspurgte mente,
at ’størstedelen af bistanden ender i de forkerte lommer’ – året før var det ’kun’ 44 pct..
Blåøjet kommunikation
Sender den aktuelle sag opbakningen på
endnu en nedtur, så bærer u-landsorganisa-

tioner selv en del af ansvaret, mener generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke, Frans
Mikael Jansen.
– Vi er lidt for gode til at fortælle de gode
historier og for dårlige til at fortælle, hvor svært
det også er. Udviklingsarbejdet foregår under
særdeles vanskelige vilkår, og nogle gange går
det galt. Det skal vi være 100 pct. åbne og ærlige omkring. Hvis vi overlader det til medierne
at fortælle de dårlige historier frem for selv at
lægge dem åbent frem, så går det ud over vores
troværdighed, siger Frans Mikael Jansen.
Også Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors
kalder den hidtidige kommunikation ’for
blåøjet’.
Kontorchef i Udenrigsministeriet, Nicolai
Ruge, medgiver, at der formentligt er brug for
en mere nuanceret kommunikation, for
eksempel via offentliggørelse af indberettede
sager på Udenrigsministeriets hjemmeside og
i Danidas Årsrapport – vel at mærke uden at
gå på kompromis med personfølsomme
oplysninger.
– Det er ikke Udenrigsministeriets politik
kun at fortælle de gode historier men efter
sådan en sag her, er det klart, at vi bør være
endnu mere opmærksomme på, om vi er tilstrækkeligt nuancerede i vores informationsog kommunikationsarbejde og også får oplyst
grundigt om vanskelighederne med at lave
effektiv bistand, siger Nicolai Ruge.
Sune Bang, partner i kommunikationsbureauet Propaganda McCann, mener ikke, at
der er nogen vej udenom større åbenhed:
– Der er kun en måde at styre de dårlige
sager på, og det er ved at melde dem ud. På
den måde reduceres risikoen for beskyldninger om at ville holde noget skjult. Beskyldninger der kan gå hårdt ud over troværdigheden og svække folks tillid, siger han.
Marlene Lyhne Sørensen er forfatter og freelancejournalist.

Der har ikke været hemmelighedskræmmeri fra Danidas side, når det gælder de
negative historier om dansk bistand,
tværtimod har der været tradition for at
informere rigsrevisionen om de brodne
kar i udviklingsarbejde. Desuden har der
igennem en længere årrække været fokus
på at forhindre korruption i den danske
bistandsforvaltning. Det var hovedkonklusionen på ministerens svar ved samrådet i udenrigspolitisk udvalg den 28.
August.
Inden samrådet havde de fleste medlemmer kritiseret Danida for at være
påfaldende stille, når talen falder på svindelsager, men efter ministerens svar var
det kun Ole Hækkerup (S) og Frank
Aaen (EL), der fastholdt kravet om at
Rigsrevisionen skal kulegrave bistandskontrollen. Udvalgt øvrige medlemmer
udtrykte tilfredshed med ministerens
forklaringer, og mente derfor ikke at det
er nødvendigt med en yderligere undersøgelse. Især ikke set i lyset af, at det det
tabte beløb trods alt kun udgør 0,04 procent af den samlede danske udviklingsbistand over en fem-årig periode.
– Nu skal vi ikke skyde gråspurve med
kanoner, fastslog formand for udenrigsudvalget Gitte Seeberg (løsgænger).
Ved samrådet blev det desuden påpeget, at bistandsstandsforvaltningen igennem de sidste år har gjort korruptionsbekæmpelse til et væsentligt indsatsområde. Eksempelvis ved at indføre en antikorruptionsklausul i samtlige kontakter,
der indgås af Danida, obligatorisk antikorruptionskursus for alle medarbejdere, samt den såkaldte ’anti-korruptionhotlinie’, hvor man anonymt kan henvende sig til Danida, hvis man har mistanke om svindel.
/sd
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’JEG HAR INTET AT
SKJULE’
Hvorfor fortæller Danida kun de
rosenrøde historier om bistanden? Bliver Zimbabwe eller
Cambodja det næste programsamarbejdsland? Fortryder
udviklingsministeren
dilemma.dk? Interview med
Ulla Tørnæs (V)
Af Stefan Katić og Morten Østervang

Har den seneste tid med omtale af svindel med
bistandsmidler i medierne ikke været et ’wakeup call’ til Danida om at få et nuanceret billede af bistanden ud til offentligheden?
– Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har
noget at skjule. En række medier har anklaget
mig for at ville skjule, når det går skidt for
vores bistands-programmer, men intet ville
ligge mig fjernere. Hvis vi nu lige skal forholde os til hvad den sag, der har kørt i medierne, har handlet om og ikke bare sådan lade os
forføre af nogle populistiske overskrifter, så
vil jeg gerne understrege, at vi har nul-tolerance over for korruption. Vi accepterer ikke
svindel med danske midler. Sagen, som har
verseret i medierne, har drejet sig om de
sager, hvor vi får mistanke om, at der er eller
har været svindel. De indrapporteres løbende
til Rigsrevisionen. Så det er ganske enkelt forkert, når jeg er blevet anklaget for at skjule
noget. Rigsrevisionen redegør for, hvad de får
ind over for statsrevisorerne. Dermed er det
også offentligt. Men hvis vi på nogen måde
kan gribe det bedre an, så hører jeg gerne forslag til det. Jeg forstår, at man gerne ser, at der
er større åbenhed omkring de konkrete sager,
så jeg har bedt om at få et oplæg til, hvordan
vi kan offentliggøre de her sager.
Kunne man proaktivt gå ud med pressemeddelelser, når der er tilsvarende sager, som f.eks.
med korruption i Mozambique?
– Det gør jeg selvfølgelig. Men for mig giver
det ikke nogen mening at gå til pressen med
pressemeddelelser, når der er tale om svindel
i størrelsesordenen helt ned til 1.000 kr. Det
tror jeg simpelthen ikke vil interessere den
danske presse. Men jeg vil gerne sikre åbenhed og mulighed for adgang til de her oplysninger. Man kunne have et bilag til Danidas
årsberetning, hvor man kan se disse sager. Og
så vil jeg da godt sige, at i den periode, der er
blevet spurgt til, er der blevet realiseret et tab
17,1 mio. kr. – i en periode, hvor vi har givet
50 milliarder kroner. Jeg accepterer ikke korruption. Hver eneste krone, der havner i de

forkerte lommer, er en krone for meget. Men
set i lyset af, at vi arbejder i nogle af de lande,
hvor der er allermest korruption – fordi de er
verdens fattigste lande – så synes jeg også, vi
må have proportionerne i orden.
Kritikere siger, at Danida maler et lidt for
rosenrødt billede af udviklingsbistanden. Og
vores læsere fortæller også, at de gerne vil høre
mere om ’de ømme tæer’. Viser denne her sag
ikke, at man i højere grad burde fortælle om
bistandens fiaskoer?
– Mit udgangspunkt er, at jeg ikke har noget
at skjule og ikke har noget behov for at give et
fejlagtigt billede. Jeg ved ikke, om der er andre
her i huset, der har det. Men jeg har det ikke.
Jeg tror, man kommer længst ved at holde sig
til virkeligheden. Jeg vil ikke engang sige
sandheden, men virkeligheden. Man kan ikke
regne med en 100 procents succesrate, når
man arbejder i udviklingslande. Det kan godt
være, at vi skal være bedre til at fortælle det.
Der er risici, man må tage. Hvis ikke, skulle
man lave projekter i Sverige eller Schweiz.

Mere kritik, tak
Er Danida gode nok til at formidle det?
– Vi arbejder hele tiden med at formidle det,
men jeg har nok en anden lidt anden fornemmelse end det, som jeres læsere giver udtryk
for. Jeg synes tværtimod, der er forfærdelig
meget fokus på der, hvor det går galt. Det er
det, som medierne interesser sig for. Det skal
de også, men jeg kunne godt tænke mig, at
man måske også fortalte mere om dimensionerne i dansk bistand.
En Gallup-undersøgelse i marts, som Udvikling
offentliggjorde (Nr. 03/2008 s. 4-5), viste, at
danskernes tiltro til bistanden er vigende, eller
at en stor del af danskerne mener, at bistandskronerne havner i forkerte lommer? Hvilket
indtryk gør det?
– Mange er af den opfattelse, at udviklingsbistand er noget, vi skal bidrage med for at have
god samvittighed og fordi vi er et rigt land.
Men samtidig har mange den opfattelse, at
den ryger i de forkerte lommer og alligevel
ikke nytter noget. Og dér mangler vi helt
grundlæggende at fortælle, at det nytter. Vi
bidrager. Jeg er ikke i tvivl om, at Danmarks
bistand bidrager til, at millioner af mennesker rundt om i verden har fået - og får - et
bedre liv. Vi mangler at blive gode nok til at
fortælle, hvordan vi arbejder. Og dermed også
at redegøre for, at vi opererer med nul-tolerance. Opdager vi svindel, så bliver kassen
smækket i. Det kan man jo – i hvert fald på
baggrund af en sag som den i sidste uge –
konstatere, at vi ikke har været gode nok til at
fortælle.

For et år siden var dilemma. dk på alles læber.
Hvordan ser du på dilemma.dk i dag?
– Jamen, jeg synes det var godt. Jeg er ret
begejstret for hjemmesiden, som indeholder
enormt meget information om dimensionerne i dansk bistand. Den illustrerer, hvad
bistand handler om, hvad er det for dilemmaer og hvad det er for holdninger, som ligger til
grund for de valg, der træffes dagligt, når man
beskæftiger sig med udviklingsbistand.
Er der noget, du ville have gjort anderledes, når
du kigger tilbage?
– Nej, jeg kan irritere mig over, at folk bevidst
misforstod, hvad det egentlig drejede sig om.
Og jeg ved ikke, om det kunne have været
præsenteret anderledes. Jeg oplevede det selv
som om jeg bevægede mig ind på et domæne,
hvor nogle af NGO’erne mente, de havde
monopol. Det så de ikke særligt velvilligt på.

Flere penge til u-landene
Hvad er det vigtigste i den ny finanslov?
– Det vigtigste er, at bistanden stiger med
endnu et nøk, som vi har lovet i regeringsgrundlaget. Det betyder samlet set, at vi har
750 mio. mere at bidrage med rundt i verden
til sammenligning med i år. Det er rigtig
mange penge – i alt 15,3 mia. kr. Med hensyn
til, hvordan de fordeles, er der ikke lagt op til
de store ændringer. Der bliver ikke flyttet så
meget rundt som i de tidligere år. Det hænger
sammen med, at vi i år afventer Afrika-kommissionens anbefalinger. Derfor sættes der
ikke en hel masse nyt i værk. Vi konsoliderer
og viderefører de ting, der er sat i søen, blandt
andet vores primære fokus på Afrika. Jeg forventer, at vi kan nå vores mål om 2/3 bistand

Jeg synes, vi mangler at fortælle
nogle af de succeshistorier, der er.
Så jeg har nok en anden lidt
anden fornemmelse end det, som
jeres læsere giver udtryk for.

til Afrika inden 2012. Vi fordobler også vores
kvindeindsats, navnlig i Afrika, på baggrund
af den beslutning vi tog for tre år siden med
at komme op på en milliard i hiv/aidsbekæmpelses-initiativer.
På det multilaterale område gives der nu
næsten en milliard til kvinder og til hiv/aids,
som er i tråd med regeringens prioriteter, mens

der blot gives 50 mio. kr. mere til landbrugsorganisationen IFAD (International Fund for
Agricultural Research). I en verden med fødevarekrise, havde det ikke være rimeligt at give
mere til de internationale organisationer, der
arbejder direkte med landbrug?
– Men det skal jo også sidestilles med det, vi
laver bilateralt, hvor vi igangsætter sektorprogrammer for mere end én milliard kroner
inden for landbrug og erhverv. Men det hænger også sammen med, at vi går i retning af
færre og større bidrag. Som opfølgning på
vores fokus på kvinder – og som en drivkraft
til udvikling – har vi også valgt at opjustere
vores multilaterale bistand til kvinder gennem UNFPA. Sideløbende med offentliggørelse af finansloven har vi lavet en multilateral analyse. Regeringen har et ønske om fokusere bistanden. Det er jo ikke nogen fasttømret størrelse. Jeg mener, vi skal bruge midlerne til at søge mest mulig indflydelse i de organisationer, vi samarbejder med. Derfor mener
jeg, der er brug for færre, men større bidrag.
En af nyhederne i finanslovsforslaget er, at
bistanden til Ortegas Nicaragua nedjusteres.
Kan Danmark fortsat have Nicaragua som programsamarbejdsland?
– Det er for tidligt at svare på, men jeg er
meget bekymret over de manglende reformer.
Det er derfor, vi lader være med at igangsætte
er landbrugsprogram på 15 mio. kr. Det hænger sammem med den træge reformproces. Så
jeg håber, det er med til at lægge pres på styret i Nicaragua.
Kunne udgangen blive, at Nicaragua udfases
som dansk samarbejdsland?
– Det er lige tidligt nok. Vi reducerer nu. Så
drøfter vi med andre donorer, hvordan vi kan
lægge et fælles pres på styret i Nicaragua.

Ikke tro på alt i aviserne
Bhutan og Vietnam står overfor at blive udfaset
som danske samarbejdslande. Der er spekulationer om, at fx Cambodja kunne være nyt
land…
– Det er ikke noget, der står lige for. Vi faser
ud i 2010 i Bhutan, og i 2011 i Vietnam. Det
er ikke nu, vi skal træffe beslutning om, hvor
vi skal være i Asien. Men jeg kan sige, at vi jeg
ønsker, vi fortsat skal være til stede med
udviklingsbistand i Asien. Så må vi så tage
stilling til, hvor vi skal være, når vi ikke længere er i Bhutan og Vietnam. Vi er jo i
Cambodja med et miljøprogram, så vi arbejder i Cambodja i dag. Vi arbejder også i
Burma – selvfølgelig på en anden måde –
hvor vi bruger ganske mange penge, nemlig
25 mio. kr. målrettet til civilsamfunds-aktiviteter. Det giver god mening, da Asien stadig er
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Ulla Tørnæs: Vi arbejder med nogle af verdens fattigste – og mest korrupte lande – så vi må have proportionerne i orden. Mikkel Khan Tariq/Polfoto.

Jeg oplevede det selv som om jeg
bevægede mig ind på et domæne,
hvor nogle af NGO’erne mente, de
havde monopol. Det så de ikke
særligt velvilligt på.
Ulla Tørnæs om dilemma.dk

den del af verden, hvor der findes flest fattige.
Vi har også gode erfaringer fra et land som
Vietnam. At vi er til stede i et udviklingsland
betyder, at vi er der med en ambassade. Og
det tror jeg, erhvervslivet sætter stor pris på.
Jeg oplever det sådan, at vores bistand på
mange måder har været en fødselshjælper.
Kan man gentage det i et andet asiatisk land,
vil det være fint. Det er vigtigt for mig at
understrege, at udviklingsbistand ikke er
erhvervsstøtte, men det at vi er der, tror jeg i
mange henseender kan åbne nogle døre.
Der har lydt kritik af, at Danmark ikke er med
i FN-samarbejdet med at planlægge en fælles
donor-indsats i Zimbabwe?
– Man skal ikke tro på alt, hvad man læser i
avisen. Jeg forstår, at kritikken går på, at
Danmark angiveligt skulle være uden for
arbejdet i UNDP, fordi jeg ikke har meldt ud
at Zimbabwe skal være dansk programsamarbejdsland. Det er det rene vås for at sige det
lige ud. Programsamarbejdslande er jo sådan
en dansk ting. Selvfølgelig er vi med i alle de

tænkelige sammenhænge, vi kan. Vi har mødtes med UNDP, og jeg mødes med mine kolleger (andre udviklingsministre, red.) jævnligt, hvor vi drøfter situationen i Zimbabwe.
Så at sige at Danmark ikke er med og ikke kan
få indflydelse, når der forhåbentlig snart sker
ændringer i Zimbabwe, det er simpelthen det
rene vås.
Hvilke overvejelser har du så om, hvordan
Danmark kan spille en rolle?
– Forudsætningen for, at vi kan lave andet
end det, vi gør i dag, er, at der er en regering,
som vil en demokratisk udvikling i
Zimbabwe. Den dag, det sker, er vi selvfølgelig parate til det. Men jeg synes, det er alt for
tidligt konkret at pege på, hvad Danmark kan
bidrage med. Det giver jo ikke nogen mening,
at vi sidder og siger, at vi vil godt lave fx landbrug – det er jo i hvert fald ikke Paris-erklæringens ånd, at donorerne sidder og ’fordeler
rovet’ uden at sikre, at den modtager, der sidder for bordenden, er med. Så for mig at se er
det en anelse præmaturt. Det er ikke det
samme som at sige, at der ikke sker drøftelser.
Selvfølgelig følger vi det nøje. Det har ikke
noget at gøre med, om man har meldt ud om,
Zimbabwe skal være programsamarbejdsland
eller ej.
Med åbningen af Folketinget åbner også et
arbejdsår? Hvad står på programmet?
– Det er selvfølgelig MDG3-kampagnen, der
skal afsluttes med fakkelkampagnen som det
mest synlige. Fakkel nr. 100 skal gives til generalsekretær Ban Ki-Moon. Jeg er utroligt stolt
over den opmærksomhed, som denne kam-

pagne har været med til at skabe. Danmark
har formået at sætte en international dagsorden. Dernæst så fortsætter arbejdet i Afrikakommission, som jeg har store forventninger
til. Arbejdet afsluttes sidst på foråret, og jeg er
spændt på de anbefalinger, der kommer. Når

selve arbejdet er slut, så kommer så arbejdet
med at sikre en implementering af anbefalingerne. For mit vedkommende handler det om
at inddrage donorer. Det er derfor enormt
godt, at der har siddet nogle folk med stærkt
afrikansk ejerskab i kommissionen.

FINANSLOV -09: BISTAND ET LILLE NØK OP
Regeringens forslag til finanslov for 2009
indebærer, at Udviklingsbistanden hæves fra
0,81 til 0,82 pct. af BNI. Dermed kommer
Danmarks statslige udviklingsbistand nu op
på 15,3 mia. kr.
Den stigende udviklingsbistand vil især gå til
Afrika, klima og kvinder, et styrket humanitært engagement, indsatser gennem danske
NGO’er etc.
I kroner og øre er der tale om en stigning
på 750 mio. kr. – heraf vil 700 mio. kr. gå til
Afrika. De ekstra penge vil blandt andet gå til
at forbedre jobmuligheder for unge i Afrika, og
dermed på sigt lette indvandringspresset
mod Europa. Netop spørgsmålet om job til
den afrikanske ungdom ser regeringens
Afrika-kommission på, og her er der afsat
200 mio. kr. i 2009 til at følge op på kommissionens anbefalinger.
Bistanden til Afghanistan øges med 400
mio. kr. om året. Den såkaldte klimapulje fordobles fra 100 mio. kr. til 200 mio. kr.
Støtten til de danske NGO’ers arbejde øges
med 30 mio. kr. i 2009 og kommer dermed
for første gang op over én milliard kroner.

Med hensyn til den multilaterale bistand vil
der ske en omprioritering af den danske
bistand til internationale organisationer med
ca. 2,5 mia. kr. over de næste fem år. UNDP
får færre penge, IFAD får flere. Argumentet er
her at styrke effektiviteten af Danmarks samarbejde med de multilaterale udviklingsorganisationer. Færre, men større bidrag. Mindre
automatik, men større systematik i bidragene, hedder det. Der er netop offentliggjort en
analyse af Danmarks multilaterale bistand,
som vil udstikke linjerne for den danske
bistand fremover.
Også oplysningsindsatsen får et løft på 9
mio.fra de nuværende 27 mio. kr. til 36 mio.
kr. i 2009, heraf 2 mio. kr. "ekstraordinært
med henblik på oplysningskampagnen om klimaforandringer i udviklingslandene".
Samtidig med finanslovsforslaget udgives
publikationen ”Regeringens udviklingspolitiske prioriteter. Plan for udgiftsrammer for
bistandssamarbejdet 2009-2013”. Den kan
bestilles på www.danida-publikationer.dk
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Der er langt mellem danske læger udstationeret for Læger uden Grænser (MSF). MSF-lægen her på billedet hedder Gerard Köstl og er østriger. (Hospital i byen Man i Elfenbenskysten). Foto: Mikkel Dalum/MSF.

DANSKE LÆGER
DROPPER AFRIKA
Af Marlene Lyhne Sørensen

Kun fire danske læger er i øjeblikket udsendt for Læger Uden
Grænser. Yngre læger fravælger
aktiviteter, som ikke er direkte
pointgivende for uddannelsen –
og det er humanitært arbejde
sjældent. Til gengæld strømmer
danske sygeplejersker til verdens konfliktzoner.

I 2007 var ni danske læger i felten med Læger
Uden Grænser. I år er antallet styrtdykket til
fire.
– Hvis vi kunne, ville vi gerne rekruttere
flere læger til verdens brændpunkter, siger
formand i Læger Uden Grænser i Danmark,
Søren Brix Christensen.
En af årsagerne, mener Søren Brix, er den
såkaldte fireårsregel, som trådte i kraft 1. februar i år. Reglen betyder, at specialet skal være
påbegyndt senest fire år efter at kandidaten
startede på sin basis-lægeuddannelse. I praksis
betyder det, at lægestuderende skal vige uden
om aktiviteter, som ikke er direkte pointgivende for uddannelsen – og det er humanitært

arbejde sjældent. Den politiske målsætning er,
at få de studerende hurtigst muligt igennem
systemet, så de kan komme ud på et hjemligt
arbejdsmarked, der hungrer efter speciallæger.
Samtidig er udsendelsesperioden hos Læger Uden Grænser siden 1. januar 2007 blevet
forlænget fra seks til i alt tolv måneder – en
beslutning, der er truffet af Læger Uden
Grænser på internationalt niveau. Ræsonnementet er, at det har for store omkostninger
for kvaliteten i behandlingen, hvis der med
kortere intervaller sker udskiftning af de
udsendte læger og sygeplejersker.
Alt i alt stiller det Læger Uden Grænser i
Danmark i en særdeles ugunstig situation, og
Søren Brix frygter, konsekvensen kan blive, at
læger helt fravælger at tage af sted.

– Mange er bekymret for, at det sætter
deres karriere i stå, hvis de tager af sted i op til
12 måneder. Det meget stramme forløb
omkring lægeuddannelsen gør, at de studerende efter endt turnus hurtigt vil i gang med
en specialuddannelse, og her går de primært
efter forløb, som giver point i forhold til det
speciale, de har valgt, siger Søren Brix.
Senere i livet kommer der andre ting i vejen.
De 6.500 kroner om måneden, som Læger
Uden Grænser betaler under udsendelsen,
rækker ikke langt i en tilværelse, som ofte er
blevet udvidet med familie, bil- og boliglån.
Lønforholdene under udsendelsen står ikke
til at ændre, fastslår Søren Brix. I stedet
mener han, at der er brug for en holdningsændring fra politikernes, uddannelsessyste-

NR. 06/2008

mets og lægeverdenens side.
Michael Dall, formand for Udvalget for
Uddannelse og Forskning i Lægeforeningen –
der heller aldrig har været fortaler for fireårsreglen – medgiver, at den har uheldige konsekvenser:
– Det ser ud til, at den er med til at spænde
ben for de yngre lægers lyst til humanitært
arbejde. Folk tør ikke gøre andet end det, der
er allermest nødvendigt for at gennemføre

Mange læger er bekymrede for, at
det sætter deres karriere i stå, hvis
de tager af sted i op til 12 måneder.
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’VI ER IKKE I
KRISE’

TØRNÆS VIL FYRE
MALISISK
ENERGIMINISTER
Udviklingsministeren kræver nu for første
gang, at et andet land skal fyre en minister.
For at beholde sin u-landsstøtte skal programsamarbejdslandet Mali fyre den korruptionsanklagede energiminister Ahmed Sou, der
sidste år måtte forlade sin direktørpost i EUkontoret Centre for the Development of
Enterprise fordi bilag for millionstøtten angiveligt er betalt med falske regninger.
– Hvis Danmark skal investere yderligere 400
mio. kr. i Mali, skal der udnævnes en ny minister, eller der skal komme en afklaring på
den nuværende ministers involvering i sagen
om svindel, udtaler Ulla Tørnæs til
Nyhedsavisen. Sagen er en af 244 sager om
svindel og andre regnskabsmæssige uregelmæssigheder med danske bistandsmidler,
som medierne har bragt frem den seneste
tid.
/CD

Mens det kniber med at finde læger nok, søger stadig flere sygeplejersker til Læger Uden Grænser (MSF).
Sidste år var der 14 udsendelser, og i år er MSF allerede oppe på
13 – mange er sendt til Etiopien på grund af den omsiggribende
ernæringskrise. Udvikling har talt med rekrutteringschef (og sygeplejerske) Merete Engell.

Formand Søren Brix Christensen, Læger uden Grænser.

videreuddannelsen til speciallæge på den
afsatte tid, siger Michael Dall.

Diskriminerende regel
Den tidligere sundhedsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) besluttede dog at give seks
måneders dispensation for fireårs-reglen til
de yngre læger, der vil udføre humanitært
arbejde. Det vil sige, at der ved humanitært
arbejde må gå op til 41/2 år, inden en læge
påbegynder sit speciale. Men det er ikke tilstrækkeligt, mener Søren Brix:
– I øvrigt er det diskriminerende i forhold
til militæret, hvor der uden videre kan bevilges otte måneders dispensation. Vi arbejder
på at få indført 12 måneders dispensation i
fremtiden, siger han.
Også Ib Bygbjerg, professor i international
sundhed på Københavns Universitet, beklager udviklingen:
– Det kan være svært at se, at en læge, som
har behandlet patienter for kolera ude i verden, kan bruge de erfaringer til noget i
Danmark. Men når man er ude, handler det
blandt andet om at stille diagnoser og udnytte ressourcerne optimalt, og det kan man
både bruge i DR Congo og på Skive Sygehus,
sagde Ib Bygbjerg under en paneldebat på
Rigshospitalet i foråret.
Men der ikke udsigt til en ændring af reglerne, fastslår Preben Rudiengaard (V), formand for Sundhedsudvalget:
– Jeg har selv arbejdet som frivillig læge i
Saudi-Arabien og kan kun anbefale, at læger
tager ud og ser verden. Men de skal se at blive
færdige med deres speciallægeuddannelse
først, siger han.

SÅ MEGET TJENER EN LÆGE
Grundløn (uden pension) pr. måned.:
Afdelingslæge/overlæge:

47.234 kr.

1. reservelæge med spec.
lægeanerkendelse:

38.898 kr.

Reservelæge med gennemført
basisuddannelse:

Kilde: DADL

6.500 kr.

Kun fire læger er udsendt i år – er MSF
Danmark i krise?
– MSF Danmark er ikke i krise. De sidste 10
år har vi sendt 350 personer af sted, hvoraf 65
har været læger. Men her i Danmark har vi
fået nogle særlige udfordringer i forhold til
lægerne.

Vi må aldrig blive et
rejsebureau for eventyrlystne
læger og sygeplejersker.

Hvem bestemmer, at lægerne skal tjene 6.500
kr.? Er det MSF internationalt eller den danske
afdeling?
– Internationalt har vi bestemt, at vores
udsendte skal arbejde på nationale kontrakter
og betales efter det leveniveau, der er i det
land, de kommer til. Det vil sige, at danske
udsendte arbejder på danske kontrakter og
bliver aflønnet ud fra en beregning af leveomkostninger i Danmark.
Når lønnen er så lav, som den er, så er det
fordi, vi mener, at vores penge primært skal
gå til det egentlige hjælpearbejde. Løn må
aldrig blive den primære motivation for vores
folk til at udføre humanitært arbejde. I øvrigt
er der mange af vores udsendte, som siger, at
de føler sig beriget af at arbejde for Læger
uden Grænser – bare ikke økonomisk.
Risikerer MSF ikke at skyde sig selv i foden ved
at fastholde dette princip?
– Overhovedet ikke. Det er tværtimod med til
at sikre at vores udsendte vil noget med deres
engagement hos Læger uden Grænser, både
som mennesker og som professionelle. De

skal have et ægte ønske om at hjælpe, og her
hjælper vores lønniveau med at skille fårene
fra bukkene. Vi må aldrig blive et rejsebureau
for eventyrlystne læger og sygeplejersker. Vi
går meget op i at sikre, at vores arbejde i felten forbliver af høj kvalitet, og at pengene bliver brugt bedst muligt.

ZAMBIAS PRÆSIDENT ER
DØD
Zambias præsident, Levy Mwanawasa, er død
på et hospital i Frankrig. Præsidenten har
været indlagt, siden han fik et alvorligt slagtilfælde i juli og døde kort inden sin 60-års fødselsdag. Levy Mwanawasa var jurist af uddannelse og havde – modsat mange andre afrikanske ledere – ikke en militær baggrund.
Han var en af det afrikanske kontinents største og mest aktive kritikere af Zimbabwes
præsident, Robert Mugabe, og leder af et
land, der efterhånden fik opbygget et godt forhold til internationale donorer og Den
Internationale Valutafond. Zambia, der mest
er kendt for sin kobberproduktion, er et
dansk programsamarbejdsland.
/CD

Er MSF først og fremmest en fundraising-organisation, som viser danske læger i Afrika som
indsamlings-gimmick – desuagtet at der kun er
tre udsendt?
– Nej, i Danmark arbejder Læger uden
Grænser ligesom i de andre lande, hvor MSF
er, med tre hovedopgaver, nemlig rekruttering, information og fundraising. Vi bruger
vores udsendte til at fortælle omverdenen om
vores arbejde, fordi de er vidner til de problemer, som vores patienter har. Det er klart, at
det også har en effekt i forhold til at rejse
penge og til at inspirere andre til at lade sig
sende ud med os.
Og så skal det også med i billedet, at vi på
verdensplan sender over 4.000 internationale
medarbejdere i felten, mens vi har godt
22.000 nationalt ansatte i vores projekter (i ulandene, red.). Det er vigtigt for os, at det
arbejde vi laver bliver forankret lokalt, så det
kan fortsætte, når vi er rejst. Samtidig forsøger vi at flytte nogle af de tidligere læge-opgaver over på andre faggrupper – for sådan er
virkeligheden mange af de steder, hvor vi
arbejder. Der er ikke læger nok.
/Lyhne

WFP GÅR PÅ YOUTUBE
FN-organisationen World Food Programme
(WFP) vil nu åbne de unges øjne for sultkatastrofen i Afrika på utraditionel vis.
Organisationen opfordrer filmfolk verden over
til at deltage i konkurrencen om at lave kortfilm til YouTube og det har resulteret i mere
end 70 bidrag fra blandt andre Brasilien,
Kina, Litauen, Grækenland, Polen og USA.
Filmene viser blandt andet en kvinde, der
rører i tomme gryder og serverer tomme fade
for sine børn. – Der dør et barm af sult hvert
6. Sekund, så vi har virkeligt brugt for at få
YouTube- generationen med i kampen for at
knække sultkurven, udtaler kommunikationsdirektør I WFP Nancy Roman.

EU-MILLIARDER TIL
PALÆSTINENSERE

Foto: MSF.

Som udsendt med
Læger Uden Grænser:

30.061 kr.

Skal organisationen omdøbes til ’Sygeplejersker
Uden Grænser’?
– Nej, det skal den ikke! På internationalt
plan sender vi stadig rigtig mange læger af
sted. 27 pct. af de 4.100 MSF-udsendelser i
2007 var læger. Vi er en del af en meget stor
international organisation. Desværre er der
nogle omstændigheder i Danmark der gør, at
vi har svært ved at sende danske læger ud.
Men internationalt ser vi ikke samme problemer.

EU har besluttet at give det palæstinensiske
selvstyre knap tre og en halv milliarder kroner
i år, skriver DR online. De fleste penge skal
gå til at betale de mange offentligt ansatte
under Selvstyret. Nogle af EU-millionerne går
til energisektoren i Gaza, hvor Hamas har
overtaget. Det palæstinensiske selvstyre er
blevet lovet milliarder fra flere arabiske lande,
men pengene er stadig ikke kommet. Med
den seneste bevilling er EU og USA sammen
med Japan de største økonomiske donorer til
de palæstinensiske områder. /mø
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Hvis Mellemfolkeligt Samvirke
(MS) beslutter at gå ind i den
internationale paraplyorganisation Action Aid, vil det betyde
store omvæltninger og
begrænsninger, men også en
mulighed for at blive en stærk
global aktør.

Af Charlotte Lund Dideriksen

Mads Kjær fik 2015-faklen overrakt den 26. august. Initiativet skal skabe opmærksomhed om 2015 Mål nr. 3 om kvinders ligestilling. Foto: Thomas Larsen/Polfoto.

INVESTORER TJENER
PENGE PÅ AFRIKANSKE
SMÅENTREPRENØRER
Mads Kjær har netop fået overrakt MDG3-faklen, som sætter
fokus på ligestilling og empowerment af kvinder. Han står i
spidsen for internetportalen
MYC4 – målsætningen er at
blive den første virksomhed
med hele jordens befolkning
som aktionærer.
Af Marlene Lyhne Sørensen

Aisha Namakula har en hønsefarm i Uganda,
hvor hun opdrætter kyllinger, som bliver solgt
videre til blandt andet supermarkeder og skoler. Hun ønsker at udvide forretningen, men
mangler penge til hønsefoder og vacciner.
Pengene ser nu ud til at være på vej.
Via internetportalen MYC4 er der indtil
videre investeret 900 euro i hønsefarmen,
som dermed ser ud til at være sikret en fremtid.
Og Aishas forretning er langt fra den eneste. Siden MYC4’s åbning 1. oktober sidste år
har over 6000 investorer fra 68 lande ydet lån
for cirka 30 mio. kroner. Pengene er investeret
i frisørsaloner, kyllingefarme, taskeproduktion og meget mere – i alt over 2300 virksomheder i tre afrikanske lande.
– Vi bygger en platform, som viser en vej

ud af fattigdommen ikke mindst for afrikanske kvinder, der kun for en procents vedkommende har deres egen bankkonto.
Mads Kjær er tidligere administrerende
direktør og nu bestyrelsesformand for Kjaer
Group, som siden 1962 har leveret køretøjer
og transportløsninger til den internationale
hjælpe- og udviklingssektor. Han har boet i
Zimbabwe, Uganda og Sydafrika, og med i alt
22 års erfaring fra det afrikanske kontinent
har han oparbejdet en væsentlig indsigt i afrikansk forretningsliv. Desuden er han honorær konsul for Etiopien i Danmark.
MYC4 blev grundlagt i maj 2006 som et
joint venture mellem Mads Kjær, Kjaer
Group A/S og Tim Vang, og for snart et år
siden var stifterne klar til at åbne portalen,
hvorigennem investorer kan overføre penge
direkte fra deres bank og byde ind på låneansøgninger fra afrikanske entreprenører.
Systemet matcher selv, når lånetilbuddene og
virksomhedens lånebehov og mulige rentebetaling passer sammen. Fra 1. oktober vil
entreprenørerne desuden blive tilbudt lokale
kurser i forretningsudvikling.
MYC4 samarbejder med lokale mikrofinansieringsinstitutter, som taler med låneansøgerne og vurderer projekterne, inden de
bliver lagt ind på portalen. Det skal blandt
andet give en vis sikkerhed for, at pengene
bliver betalt tilbage. Og det virker tilsyneladende. Indtil videre er det kun glippet for to
af låntagerne.
Hver eneste dag investerer Mads Kjær selv i

en ny kvinde, som søger midler til at starte
eller videreføre sin forretning, og hans ambition er, at også større investorer vil få øjnene
op for muligheden for at bekæmpe fattigdom
i verden – og samtidig gøre en god forretning.
– Den gennemsnitlige rente er 12,5 procent. Det er en del mere end pengene kan
trække i banken, siger han.

MYC4
Investeringsportal som skaffer kapital til afrikanske entreprenører. Mange af dem er
enkeltmandsvirksomheder, hvoraf to tredjedele er kvinder.
Minimumsbeløbet ved investering er 15 euro
(cirka 100 kroner), mens renten svinger mellem 1 og 25 pct.
Der er indtil videre investeret 32 mio. kroner i
MYC4. Danidas program for Offenlige private
Partnerskaber (OPP) har støttet projektet med
5 mio. kroner.

MDG3-FAKLEN
MDG3 er et dansk initiativ, igangsat af udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der skal skabe
fokus omkring det tredje Millennium
Development Goal, som omhandler ligestilling
og empowerment af kvinder, og som verdens
ledere blev enige om, at de ville opnå inden
2015.

Om få dage skal MS træffe et valg, der kommer til at få afgørende betydning for organisationens fremtid. Skal man søge international slagkraft ved at gå ind i et større netværk,
eller skal man bevare selvstændigheden og
forblive en lille national NGO? På generalforsamlingen den 14. september vil MS’ medlemmer beslutte, om de skal gå ind i det internationale netværk Action Aid (AA).
– Ved at være del af en stor international
organisation kan Mellemfolkeligt Samvirke
tale med større styrke. Vores oplysningsarbejde er baseret på viden og den vil vi få styrket,
fordi den samlede erfaring bliver langt større,
mener bestyrelsesforkvinde i MS, Trine
Pertou Mach.

Grundlæggende skifte
Bestyrelsen har foreslået, at MS bliver en del
af den internationale NGO Action Aid. Det
skal styrke organisationens internationale
profil og give MS mere indflydelse på den globale scene. Men det kommer samtidig til at
betyde, at MS må afgive beslutningskompetence, når det gælder den internationale dagsorden. Dermed vil organisationen ændre sig
fra at være en selvstændig aktør til at blive en
del af en større strategi, hvilket eksempelvis
vil medføre, at MS’ kontorer i samarbejdslandene vil overgå til AA.
– Det er klart, at det er et grundlæggende
skifte. Vi har flagskibe rundt omkring i verden og de vil forsvinde, fordi hele idéen med
Action Aid er, at projekterne skal være lokalt
ejet. Men det at flytte magten til syd er jo også
en udvikling, som vi støtter i MS, udtaler forkvinden.
Værdifællesskab
– Valget faldt på Action Aid fordi deres værdigrundlag er meget lig MS i deres måde at
betragte verdens udfordringer. I modsætning
til andre internationale NGO’er, der bevarer
kontrollen i nord, opbygger AA et forbund
med de sydlige lande. I MS synes vi jo, at det
er en spændende og rigtig udvikling, siger
generalsekretær Frans Mikael Jansen, der
samtidig påpeger, at MS havde forhandlinger
med andre store NGO’er, blandt andre
Oxfam, før valget faldt på AA.
Generalsekretæren er ikke bekymret for, at
MS vil forsvinde i den store organisation:
– AA er meget interesserede i, at MS er med til
at præge udviklingen. Vi vil desuden blive den
tredje største organisation, der går ind i netværket – så vi vil helt sikkert få stor gennemslagskraft, tilføjer han og understreger, at der
er planer om, at MS skal være ansvarlig for to
temaer i AA, det ene er demokrati og det
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MS VED EN KORSVEJ
Her bakkes op af Liisa Riihimäki, der er
finansiel rådgiver for MS i Tanzania:
– Det er ikke nødvendigvis en fordel at operere som en stor organisation. Netværk og
samarbejde er vigtige, men som du kan ikke
samarbejde alene. Ofte er mange stemmer
bedre end en, selvom den er høj, påpeger hun.

andet er det folkelige møde. Begge betragter
han som MS’ to største kerneområder.

Stigende global tendens
Der er en stigende tendens til, at NGO’er slår
sig sammen. I Danmark er MS den eneste
større NGO, der ikke er en del af et internationalt netværk
– Vi kan se, at vi har svært ved at forholde
os til den globale arena, der får større og større betydning. Vi er som national NGO alt for
lille, og vi har ikke gennemslagskraft til at spille op imod WTO, Verdensbanken eller FNsystemet, understreger Frans Mikael Jansen.
Seniorforsker ved DIIS Esben Friis-Hansen
er enig i dette synspunkt. Ifølge ham er de
mindre nationale NGO’er simpelthen nødt til
at organisere sig internationalt for at overleve.
– Der bliver i dag stillet større krav om professionalisme fra donorernes side, og små
organisationer er normalt ikke gearet til at
kunne arbejde på den måde. Der er derfor en
international tendens til, at mindre NGO’er
slår sig sammen for at øge effektiviteten,
udtaler han.
Nu ryger vores identitet
Mens bestyrelsen enstemmigt anbefaler at
blive en del af Action Aid, er der skepsis at
spore blandt flere medlemmer. Efter deres
mening bliver det vanskeligt for organisationen at bevare sine kerneværdier.
– Kort og godt er jeg bange for, at vi mister
vores identitet, fortæller Mette Roerup, der er
medlem og tidligere del af bestyrelsen i MS.
Hun er skeptisk over for bestyrelsens forslag

ANDRE DANSKE NGO’ER I
INTERNATIONALE NETVÆRK
Folkekirkens Nødhjælp er organiseret i det
fælleskirkelige netværk ACT (Action by
Churches Together), IBIS er med i netværket
Alliance 2015, Børnefonden er en del af CCF
(Christian Childrens Fund) og Røde Kors, Red
Barnet, Læger Uden Grænser og CARE er alle
underafdelinger af større internationale organisationer.

ACTION AID
Britisk NGO, der blev grundlagt i 1972, hvor
den primært fokuserede på børnesponsorater. I dag har Action Aid også fokus på
NGO’ers gennemsigtighed og effektivitet
samt på at bestyrke lokale partnere i modtagerlandende til i højere grad selv at have
ansvar for projekterne. I forhandlingen forpligtes MS’ bestyrelse til at sikre:
a) MS kan beholde sit navn i Danmark
b) MS fastholdes som en medlemsorganisation med en valgt politisk bestyrelse.
c) MS kan fortsætte sit oplysnings- og lobbyarbejde i Danmark
d) MS bestemmer sine fundraising-metoder i
Danmark
e) MS kan fortsætte med at skabe kontakt
mellem forskellige kulturer.
f) MS kan bevare sit demokratifokus.

Her MS-rådgiver sammen med ‘barfodsjurister’ nær Viktoriasøen i Kenya. Foto: Jan Kjær.

og mener, at MS vil få problemer med at
bevare sine værdier, hvis de skal høre under
en organisation, der er bygget på et andet
grundlag.

Et andet fundament
– Da jeg for flere år siden var udstationeret i
Kenya, var vi i MS med til at arbejde på et af
Action Aid projekter. Der er ikke noget i vejen
med dem, men de er bygget helt anderledes
op end MS og opererer eksempelvis med børnesponsorater. Det er ikke MS’ stil at til køre
bistanden på det individuelle plan. Vi arbej-

der overordnet med at opbygge demokrati og
den slags, men den tilgang kan blive svær at
holde fast i, påpeger Mette Roerup.
Per Hoff, der tidligere har været udsendt
for MS i Mozambique, er enig:
– MS risikerer at blive opslugt af Action Aid
og man kan frygte, at vi bliver nødt til at gå på
kompromis med vores metoder, forklarer
han, men understreger samtidig, at der er
brug for at arbejde sammen med andre
NGO’er, eksempelvis i EU-sammenhæng.
Men det burde være som en gruppe af selvstændige, så man kan fastholde sine værdier.

Forandring nødvendig
Generalsekretær i MS, Frans Mikael Jansen,
mener ikke, at MS har noget at frygte ved en
sammenlægning. Tværtimod vil det gøre MS
bedre i stand til at leve op til nutidens udfordringer.
– Der sker ikke noget med vores identitet,
vi er fortsat en dansk NGO og kan nationalt
foretage egne beslutninger. Vi har gennem
historien haft mange måder at gøre tingene
på, uden at vi har mistet vores identitet af den
grund. Der vil altid være folk der føler forandringsprocesser som truende. Det oplevede vi
også i begyndelsen af 1990’erne, hvor vi gik
fra overvejende at støtte projekter og kommunal service til at arbejde i partnerskaber
med lokale folkelige organisationer i Syd. De
midlertidige netværk, der tidligere har været,
hvor man mere ad hoc har løst samarbejde, er
uholdbare.
– Netværkene lever som regel ikke ret
meget mere end et år, og så skal man starte
forfra igen, fastslår han.

Charlotte Lund Dideriksen er journalistpraktikant i Udenrigsministeriet.

NY EVALUERING: DONORERNE
KAN GØRE MERE FOR PARIS
Givere og modtagere af udviklingsbistand er enige om, hvordan de skal gøre udviklingsbistanden mere effektiv. Det er
den gode nyhed. Den dårlige er,
at viljen til at leve op til de
ting, der kan gøre bistanden
mere effektiv, mangler.
Det er et par af konklusionerne i en stor
international evaluering af den såkaldte
Paris-erklæring om mere effektiv bistand.
Danmark har stået for koordineringen af evalueringen, som ligger klar, når politikere og
embedsfolk fra omkring 100 lande i begyndelsen af september mødes i Accra i Ghana
for at gøre status efter de første år med gennemførelse af erklæringen.
Paris-erklæringen blev vedtaget i 2005 af

mere end 100 lande og internationale organisationer i en erkendelse af, at de resultater, der
hidtil var nået i udviklingssamarbejdet, ikke
var gode nok. Givere og modtagere blev enige
om en række principper, der skulle gøre
bistanden mere effektiv og give modtagerne
mere ansvar. Samtidig opstillede den en præcis køreplan med helt konkrete mål for, hvad
de forskellige lande forpligtede sig til at opnå
senest i år 2010.
Nu, tre år efter erklæringen blev vedtaget,
foreligger den første større evaluering af,
hvordan det går med at omsætte Paris-erklæringens principper i praksis. Evalueringen
omfatter ikke færre end 19 landestudier, både
af udviklings- og af donorlande, heriblandt
Danmark.

Danmark kan gøre mere
Tilbagemeldingerne fra de mange forskellige
lande og aktører er forbløffende ens: Pariserklæringens principper er rigtige, de kan

bruges, og de bliver brugt. Men slet ikke i det
omfang, de kunne, og som landene har forpligtet sig til. Der mangler politisk vilje, både
i donor- og i modtagerlande, til fuldt ud at
udnytte det potentiale, der ligger i erklæringen.
En afgørende hindring for at gennemføre
erklæringen er donorernes manglende tillid
til modtagerlandenes kapacitet og administrative systemer. Selv i modtagerlande med
veludviklede systemer og procedurer, forhindres nogle donorer i at bruge systemerne af
deres egne hovedkvarterer. Det skaber et
’hønen og ægget-problem’: Modtagerlandenes kapacitet og systemer vil blive styrket og
fremstå mere pålidelige ved at blive brugt,
men der er for få donorer, der er parate til at
bruge dem, til, at de for alvor kan blive styrket.
/mø
Hele den engelske rapport med bilag findes på
www.evaluering.dk.
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HIMALAYAS
Ødelagt såsæd, mangel på drikkevand og flere overgreb på
kvinder. Det er nogle af de konsekvenser, klimaforandringerne
får i Bangladesh. De mere ekstreme vejrforhold stiller helt
nye krav til den danske udviklingsbistand, som nu er ved at
blive klimasikret.

Tekst og foto: Signe H. Damkjær, Dhaka

I landsbyen Charipara i det sydlige
Bangladesh kan man smage den globale
opvarmning. Den smager af salt. Den har
også en farve. Den er gul.
Kystlandsbyen Charipara ligger i bunden af
Bangladesh. Her trækker gult saltvand fra
Den Bengalske Bugt ind i markerne.
Ødelægger risen. Ødelægger drikkevandet.
– Før kunne vi høste tre gange om året. Nu
kan vi kun høste én gang om året, siger Salim.
Salim er 26 år og har tre børn. Han har ikke
noget jord selv og tjener derfor kun penge,
når han kan hjælpe andre risbønder i høstsæsonen. Men fordi saltvandet trænger længere
ind i landet og overskyller rismarkerne, går
der længere og længere tid mellem hver høst.
– De sidste par år har der kun været arbejde i oktober og november, så nu tjener jeg
kun en tredje del af, hvad jeg gjorde før, siger
han.

Havet æder sig ind
Udvikling er taget med organisationen
ActionAid til Charipara, som ligger i den sydlige provins Patuakhali i Bangladesh.
– Se dig godt omkring, for vi står i et af de
områder, som ikke findes om 15 år, siger
Tanjir Hossain, som er projektmedarbejder i
ActionAid.
Med støtte fra Danmark begyndte organisationen i januar et nyt projekt, som sætter
fokus på, hvad klimaforandringerne kommer
til at betyder for fattigdom, fødevaresikkerheden, sundhed og kvinders hverdag.
Projektet Assistance to local Communities
on Climate Change Adaptation and Disaster
Risk Reduction in Bangladesh er udformet af
ActionAid og den danske ambassade i Dhaka.
Jeg ser mig godt omkring. Vi står på det
mudrede dige, som indbyggerne optimistisk
håber kan forsvare dem mod havet. På den
ene side af diget er faldefærdige hytter af blik
eller træ spredt ud over oversvømmede, grønne rismarker. 20 meter til den anden side kan
man se resterne af det oprindelige dige, som
blev ødelagt da cyklonen Sidr ramte
Bangladesh den 15. november 2007. Ind i
mellem vejrer forblæste palmetræer. Bag
diget er Den Bengalske Bugt højlydt og frådende ved at æde sig ind på Charipara med
sin gule, grådige saltvandsmund.
Her bor cirka 150 familier, som lever af ris-

dyrkning og fiskeri. De sidste to timer af rejsen herud foregik med båd, fordi vejen er
mudret og usikker på grund af regnen. Der er
langt til de nærmeste skoler. Langt til det
nærmeste hospital. Endnu længere til hovedstaden Dhaka, hvor regeringen har lovet at
sørge for gratis uddannelse og adgang til
sundhedssystemet. Og der er uendelig langt
til den vestlige verden, hvis CO2-udslip er
med til at få saltvandet til at stige og med til
at hive det mudrede tæppe væk under Salims
bare, snavsede fødder.

Bistand skal klimasikres
Det ændrede klima i Bangladesh er allerede
nu ved at få stor betydning for Danmarks
udviklingsbistand.
– Bangladesh er et af de lande, der bliver
allermest påvirket af klimaforandringerne.
For Danmark betyder det, at alt, hvad vi foretager os, skal klimasikres. Det var der ikke
nogen, der tænkte på for 30 år siden. I dag vil
man vil gerne sikre, at mange af de investeringer, man har lavet, ikke går tabt, siger den
danske ambassadør i Dhaka, Einar H. Jensen
til Udvikling.
– Det vil sige, at vi skal gå vandforsyning og
pumper efter og se, om de står højt nok. Om
vejene skal laves om. Én ting er at bygge
noget, der kan klare en oversvømmelse på 20
procent. Noget andet er at bygge noget, der
kan klare 40 procent, siger han.
Og oversvømmelser på op til 40 procent af
landets overflade kan meget vel blive almindeligt, mener Abu Saleh Khan fra Institute of
Water Modelling. Instituttet udvikler modeller, der kan forudsige, hvor meget vandet stiger og hvornår og hvor meget salt, vandet
kommer til at indeholde.
– Normale oversvømmelser, hvor omkring
en tredjedel af landet bliver dækket af vand,
er almindelige i Bangladesh, og de er velkomne. De bringer fisk ind, og tager saltvandet fra
havet med ud, siger han.
Men Bangladesh ligger for foden af
Himalayabjergene og ved udløbet at de tre
store floder Bhramaputra, Ganges og Megna.
Når sneen smelter i Himalaya, flyder vandet
ned i Bangladesh.

Katema Bobita har haft god brug for sin paraply, for det har regnet i hendes landsby, Charipara, i 38 dage i træk.

– Hvis to tredjedele af landet oversvømmes, skal en befolkning på 145 millioner altså
bo på et areal på størrelse med Danmark. Det
bliver et problem, siger han og tilføjer:
– Bangladesh er Himalayas nedløbsrør.

Der er god regn, og der er dårlig
regn.
Yassim, en af landsbyens ældste beboer.

– Gletscherne i Himalayabjergene smelter
meget hurtigere, end vi havde regnet med.
Normalt flyder de tre floder ikke over på
samme tid, men når det sker, giver det alvorlige oversvømmelser og op til 60 til 70 procent af landet er under vand, siger Abu Saleh
Khan.

Dårlig regn
Danidas nye projekt med ActionAid går ud på
at gøre befolkningen modstandsdygtig over
for et klima, der bliver mere og mere ekstremt.
– Det kan være et praktisk spørgsmål om
bedre vandpumper, cyklon-shelters eller
medicin. Men vi arbejder også som et slags
bindeled mellem de isolerede områder og
regeringen. Vi prøver at lægge pres på regeringen for at få dem til at leve op til deres løfter om at sende læger og sundhedspersonale
ud, siger Tanjir Hossain fra ActionAid.
– Vi oplyser folk om deres rettigheder og

hjælper dem med at finde en advokat, hvis de
har behov for det, siger han.
Projektet har et specielt fokus på, hvad klimaforandringerne betyder for landsbyens
kvinder.
– Det største problem er rent drikkevand.
Når der er oversvømmelser, skal vi gå meget
langt for at finde vand, hvis vandpumperne
står under vand, siger Katema Bobita, der er
24 år.
– Mange mennesker bliver syge, og det er
ikke let at komme på hospitalet, som ligger
langt væk, siger hun.
Som ung kvinde er hun ekstra udsat.
– Traditionelt er det kvinderne, der henter
vand, og hvis de skal gå langt uden for landsbyen, risikerer de at blive misbrugt eller overfaldet, tilføjer Tanjir Hossain.
– Det er især et problem, hvis befolkningen
skal evakueres. Så har de måske ikke deres
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– Hvis to tredjedele af landet
oversvømmes, skal en befolkning
på 145 millioner altså bo på et
areal på størrelse med Danmark.
Abu Saleh Khan, Institute of Water Modelling.

familier og netværk tæt på til at hjælpe dem,
fordi de er i en ny social sammenhæng, tilføjer
han.
Katema tager sin sorte paraply over i den
anden hånd. I Charipara har det regnet i 28
dage i træk. Og det bliver ved med at regne.
Længe endnu.

– Der er god regn, og der er dårlig regn.
Regn, der bringer gode ting og regn, der bringer dårlige ting. Det her er dårlig regn. Jeg har
aldrig oplevet, at det har regnet på den her
måde før, siger Yassim, én af landsbyens ældste beboere. Yassim er en af de få, der ejer
jord. Men han kan ikke dyrke marken i år,
fordi den dårlige regn har ødelagt hans såsæd.
Ligesom en million andre af sine landsmænd
mistede Yassim sit hus i cyklonen sidste år.
– Siden har jeg boet dér sammen med seks
andre familiemedlemmer. Vi deler ét værelse,
siger han og peger ned på en lille bambushytte for foden af diget.

Bæredygtig klimabistand
Mens ActionAid tager sig af den praktiske del
af klimasikringen af ’Himalayas nedløbsrør’,
støtter Danida også Bangladesh på politisk
plan.

– Bæredygtighed er et fortærsket term i
udviklingsverdenen. Men med klimaudfordringen er det mere aktuelt end nogensinde,
siger Martin Bo Brander, som er bistandsråd
på den danske ambassade i Dhaka.
– Klimaet har ikke hidtil været tænkt med i
Bangladesh Poverty Reduction Strategy Paper,
der er udgangspunktet for udviklingshjælpen. Og klima er heller ikke tænkt med i regeringens planlægning indenfor for eksempel
landbrug, vand og sundhed, siger han.
Danida arbejder derfor på at få klimaet ind
på den politiske dagsorden i Bangladesh, da
den danske regering Ellers kan regeringen
nemlig ikke give støtte til klimarelaterede
aktiviteter. Bangladesh har altid kæmpet mod
et nådesløst klima. Derfor er landet foran
andre udviklingslande, både når det handler
om at tilpasse sig til klimaforandringerne og
til at forhandle politisk.
– Bangladesh er repræsentant for andre
udviklingslande – de såkaldte LDC-lande
(least developed countries, red.) – i internationale sammenhænge. Der er en politisk
bevidsthed om, at der skal forhandles benhårdt, og at de skal opnå resultater, som går
ud på, at de rige lande betaler for de forandringer, klimaet påfører udviklingen i lande
som Bangladesh, siger Martin Bo Brander.
Men selvom klimaet så småt er ved at sive
ind i landets politiske bevidsthed, er det stadig en langsommelig proces at skabe konkrete forandringer.
– Det er en kæmpe udfordring pludselig at
skulle tænke klima ind, fordi effektiviteten i
statsadministrationen i forvejen er så ringe.
Det kan tage flere måneder at få sendt et brev.
Imens sidder der en bonde et eller andet sted
i en oversvømmet landsby og venter, siger
Martin Bo Brander.
I Charipari kan Salim ikke vente på, at
høsten måske giver ham arbejde. Derfor har
han lånt 7.000 taka (cirka 500 kroner) af en af

de rige mænd i landsbyen. Renten er på 100
procent, så om et år skal han betale 14.000
taka tilbage. Selvom høsten bliver god, kan
han kun nå at tjene til renterne.
– Jeg vil gerne rejse til Dhaka for at finde et
arbejde, så jeg kan sende penge hjem, til min
kone og mine børn, siger han og tilføjer stille:
Inshallah – om Gud vil.
Signe Damkjær er tidligere journalistpraktikant i Udenrigsministeriet.

BANGLADESH
Indbyggertal:
Hovedstad, Dhaka:
Folk der lever for under
én dollar om dagen:
Ramt af oversvømmelser nu:

145 millioner
10 millioner
55 millioner
2 millioner

Projektet Assistance to local communities on
Climate Change Adaptation and Disaster Risk
Reduction in Bangladesh blev skudt i gang 1.
januar 2008 og skal køre i to år. Danida støtter projektet med fem mio. kr.
Kilde. Udenrigsministeriet og Earth Trend.

BISTANDEN KLIMASIKRES
Udenrigsministeriet er lige nu ved at gennemgå danske udviklingsprogrammer for at se,
hvordan de kan justeres og tilpasses de nye
klima-forhold. En analyse er på vej.
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Natalia (t.v.) og Oksana (midt) forklarer OSCE’s tolk, Maryna, om ’Ny Generations’ mod- og medspil til de lokale myndigheder i Kherson. Foto: Jan Kjær.

BEGEJSTRING BAG
BETONFACADEN
Udvikling stod af toget i
Kherson i det sydlige Ukraine
og bankede på hos de energiske kvinder i NGO’en ’Nova
Generazia’, som arbejder for
børns og unges rettigheder.
Af Stefan Katić

Byen Kherson på det flade, sydlige, ukrainske
steppeland er ikke noget særligt.
Den 330.000 indbyggere store by ved Dneprflodens udmunding i Sortehavet er prydet af
brede, snorlige alleer flankeret af poppeltræer.
Midt på byens hovedtorv står en stor bronzestatue af Sovjetunionens grundlægger Lenin.
Smågrupper af unge fyre og piger siver om
aftenen frem og tilbage på gågaden med hver
deres øl i hånden og venter på, at der skal ske
noget spændende. Det gør der som regel ikke.
Selvom kasinoer og spillehaller på gågaden
bimler om kap med løbelys og neonreklamer.

Sidste efterår gennemførte børne- og ungdomsorganisationen Nova Generazia (Ny
Generation) i Kherson en meningsmåling
blandt 2.000 af byens unge, som blev spurgt,
om de planlagde at blive eller flytte fra byen.
50 pct. svarede, at de ville flytte fra Kherson.
En tredjedel havde endnu ikke besluttet, om
de ville blive eller flytte. Kun 20 pct. af de unge
svarede, at de ville blive i byen.
De unge blev også bedt om at angive de
vigtigste grunde til, at de ønskede at komme
væk fra Kherson. Mangel på udsigt til at få en
bolig, ringe jobmuligheder, forurening, korruption og en ringe kvalitet i den offentlige
service, lød de nedslående svar.
Resultatet har givet stof til eftertanke –
både i lokale medier og blandt politikere.

Myndighederne sover
Ny Generation er én af de 80 NGO’er rundt
i Ukraine, der har fået et mindre økonomisk
tilskud fra Udenrigsministeriets civilsamfundsprogram.
De danske skatteyderes penge – 14.000 euro

(103.000 kr.) – er blandt andet gået til at
undervise unge aktivister og til kurser for lærere og psykologer om børns rettigheder og til
diverse publikationer, fortæller Natalia, som
stolt holder et par af de seneste foldere op.
– Mange af de unge vil gerne deltage i aktiviteter, men bliver ikke inviteret til det, hverken af myndighederne eller af NGO’erne,
siger Oksana Agarkova fra Ny Generation.
Hun er udstyret med nogle imponerende,
surrealistisk dekorerede negle – brune med
glimmer, og meget, meget lange. Men tag ikke
fejl. Her er en kvinde, der uden tvivl bliver
meget insisterende og bestemt, når hun render lokale politikere og embedsfolk på dørene
for at få dem til at leve op til deres ansvar.
– Myndighederne svigter igen og igen, når
det kommer til at gribe ind over for vold i
familien og misbrug af børn. Her er også
børn, der misrøgtes af forældre, som er alkoholikere eller narkomaner og sælger alle ejendele for at finansiere deres misbrug, fortæller
Oksana Agarkova og tilføjer:
– Når der ikke sker noget, skyldes det både

ukendskab til børns og unges rettigheder samt
en ineffektiv forvaltning på det sociale område.
Derfor holder Ny Generation også kurser
for de ansatte i det offentlige embedsværk –
om den lovgivning embedsfolkene burde
kende. De bliver taget godt imod.
Som hendes kollega, koordinatoren Natalia
Cheremoshentseva, storsmilende supplerer:
– De bliver langsomt, men sikkert vant til os.

Er selv blevet teenager
Ny Generation i Kherson har til huse i en
ramponeret betonbygning, der engang husede en teknisk skole. Hovedindgangen prydes
en revnet cementfrise med symboltung sovjet-grafik.
Oksana, Natalia og otte andre lønnede
medarbejdere arbejder på skift i de tre små,
tætpakkede rum – man tør slet ikke tænke på,
hvordan her ser ud under kampagner, hvor
25-30 frivillige dukker op.
NGO’en blev stiftet af studerende fra universitetet i Kherson i 1993 og er dermed selv
med tiden blevet teenager – den trodsige og
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det lille skub, der skal til, så de kommer godt
henover bakken.
Han spår fremtiden lys for det ukrainske
civilsamfund, der – som han udtrykker det –
skubber til en dør, der allerede er åbnet:
– De politiske partier består kun af enkeltpersoner. Der er ikke organiserede parti-foreninger, der som i Danmark udøver et politisk pres. Den bane er derfor helt fri til
NGO’erne. Og det er en god bane, fordi det i
modsætning til visse nabolande politisk
accepteres, at de bruger den, siger ambassadøren.
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UKRAINE EFTER DEN
ORANGE REVOLUTION
Både dansk erhvervsliv og
Udenrigsministeriet investerer i
Ukraine
Af Stefan Katić

Tre svagheder
Det er dog vigtigt at se i øjnene, at NGO’er
fortsat er ved at finde deres ben at stå på.
– Deres problem er måske, at medlemmerne
er unge mennesker, der er på vej – med den
ustabilitet, det kan give. Men det kan ændre sig
med årene. Med mail og mobiltelefoner er det
blevet nemmere at organisere sig i sådan et
stort land, og tage ind til hovedstaden og
demonstrere. Det forstår de unge i NGO’erne
at udnytte til fulde, siger ambassadør Uffe
Balslev.
– En del lokale myndigheder forsøger at
kontrollere NGO’erne, fortæller en af de tungere spillere på banen, som har været med
helt tilbage fra 1994, direktør Yevgen
Poberezhny fra den Kiev-baserede netværksorganisation Komiteen for Ukrainske
Vælgere. Komiteen arbejder især med overvågning af valg – og er én af de tre organisationer, som administrerer den danske støtte
via OSCE. Han fremhæver aktuelt tre svagheder ved landets NGO’er:
– De får deres penge fra for få kilder. De
mangler erfaring. Og de mest erfarne folk forsvinder over i andre og mere velbetalte job.

anti-autoritære livsalder. Alligevel er den i
ukrainsk sammenhæng en ’gammel’ og erfaren NGO, som nu arbejder som fødselshjælper for nye, lokale aktivistgrupper for børn og
unge i hele den 1,1 million mennesker store
Kherson region.

Det sidste skub
Entusiasmen under den orange revolution i
2004-05, der bragte det tidligere autoritære
styre til fald, gav NGO’erne god vind i sejlene. Et tilfældigt punktnedslag i dag, små tre
år efter, i en mindre provinsby som Kherson,
med besøg hos tre lokale NGO’er, efterlader
et billede af et levende og engageret ukrainsk
græsrodsmiljø.
På landsplan er der i dag ikke mindre end
52.693 registrerede NGO’er i Ukraine. Visse
eksperter anslår dog, at der kun er 2.500 reelt
aktive NGO’er – hele 45 pct. af disse arbejder
som ’Ny Generation’ med børn og unge.
Den danske ambassadør i hovedstaden
Kiev, Uffe Balslev, siger om støtten:
– De er godt på vej. Vi giver dem bare lige

De unge aktivister
Nogle gange går tingene så stærkt, at selv de
unge aktivister bliver overraskede, beretter
Victoria Kopchak. For nylig var hun med andre
aktivister fra Ny Generation ude i et supermarked for at samle penge ind til at købe spil til
børn med kræft, som er indlagt på hospitalet.
– Der er ingen større tradition for privat velgørenhed, så jeg var temmelig pessimistisk, og
regnede med, at vi højst fik nogle få hundrede
hryvnyas ind. Men vi fik over 3.000 (1 hryvnya
= knap 1 krone, red.) ind – det lyder måske ikke
af meget for jer, men efter ukrainsk standard er
det. Folk var helt med, da vi fortalte, hvad det
gik til, siger Victoria.
I øvrigt på engelsk med tydelig amerikansk
accent En del unge har været et år i USA på
udveksling. Victoria var et år i Pennsylvania.
Vores medbragte tolk fra Kiev, Maryna, har været
med samme udvekslingsprogram som Victoria
til USA, så de falder straks i snak: ’Guuud, nå,
hvor var du henne?’ ’Jeg var i Virginia.’
Godt at Lenin på sin granitsokkel på torvet
ikke kan høre det.
Tiderne er skiftet.

Talrige nye stater er opstået eller genopstået i
Østeuropa og Kaukasus i kølvandet på
Sovjetunionens kollaps. Men blot to lande får
topprioritet i den danske støtte. Det er det

Jeg sad på ambassaden i Moskva i
1990-91. Vi sagde ’det vil tage
mindst tre generationer at ændre
mentaliteten.’ Men dér tog vi fejl.
Tager du de unge mennesker i
dag, så ved de godt, hvor vi skal
hen. Tung sovjet-mentalitet og
ditto tristesse er væk.
Ambassadør Uffe Balslev, Kiev.

DEN ORANGE REVOLUTION
lille Kosovo og Ukraine – Europas næststørste
land (efter Rusland).
At Ukraine prioriteres så højt, skyldes ikke
mindst den positive demokratiske udvikling i
landet efter den såkaldt orange revolution –
og så er der lige det med landets vigtige strategiske placering mellem øst og vest.
Om den høje prioritering af Ukraine siger
den danske ambassadør i Kiev, Uffe Balslev:
– Landet er en regional leder, og Ukraines
retning vil også påvirke de andre lande i
regionen, ikke mindst naboen Hviderusland
(som i øjeblikket har Europas mest autoritære styre, red.). Ukraine ses som et land på vej.
Der er bred konsensus om, at man gerne være

Det store folkelige engagement – blandt andet i
form af kampen mod korruption – samt det fredelige forløb ’Den orange Revolution’ 2004-2005, placerede Ukraine i medierne som noget af en østeuropæisk solskinshistorie. ’Revolutionen’ banede vejen
for det første frie valg i Ukraine i marts 2006. De to
hovedfigurer og allierede fra Den orange Revolution,
beklæder i dag landets politiske topposter: Viktor
Jusjtjenko, leder af partiet ’Vores Ukraine’, har
siden 2004 været landets præsident. Og Julia
Timosjenko blev i december 2007 – efter en månedlang politisk krise – indsat som premierminister.
Hendes flertal bygger på en spinkel koalition af to
partier fra Den orange Revolution, der netop i disse
dage vakler.
/sk

POLEN

RUSLAND

Lviv

KIEV

UKRAINE
UNGARN
RUMÆNIEN
MOLDOVA

NGO’er i Ukraine:
’Development of Civil Society in Ukraine’.
Artikel af Maxim Latsyba fra Ukrainian Center
for Independent Political Research.
www.ucipr.kiev.ua

medlem af EU, også blandt de russisk orienterede. Den politiske tumult har sænket
hastigheden, men de er på vej, siger Uffe
Balslev og tilføjer:
– Det er en god investering at placere sine
støttemidler her – og så møder vi megen velvillighed. Det gælder for alle vores programmer, siger han.
Ud over civilsamfundsprogrammet (se
boks), som Udvikling her kigger på, tæller den
danske støtte også et program for frie medier,
et anti-trafficking-program og et program for
reformering af den offentlige sektor.
Når ikke lige der er orange valgfest i gaderne, lever Ukraine en noget stille tilværelse i de
danske medier.
Danske erhvervsfolk med speciale i outsourcing har dog for længst fundet ud af, hvor
Ukraine ligger.
Flere danske tekstilvirksomheder er nu –
efter en tur omkring Polen og Litauen – nu
landet i det vestlige Ukraine, hvor lønnen for
en syerske ligger omkring to euro. De fleste i
byen Lviv, hvor 6.000 mennesker nu arbejder
i en dansk virksomhed. I Kiev er 1.300 programmører ansat i danske it-virksomheder.
Også Rockwool og Dansk Supermarked er på
vej med store investeringer.
/sk

Kherson

SORTEHAVET
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Natalia og Natalja organiserer
retshjælp til ældre og fattige i
landdistrikterne – når ikke lige
de laver kritisk ugeavis.

Af Stefan Katić

– Det ukrainske folk er tålmodigt ud over alle
grænser. Vi har et højt niveau for at tilpasse
os. Vores problem er, at vi er for tålmodige,
fastslår Natalia Bimbarajte, som ud over at
være avisredaktør også leder den ukrainske
NGO med det lidet mundrette navn Stiftelsen
for Barmhjertighed og Sundhed (SBS).
– Vores mission er at øge folks bevidsthed
om at de kan forlange rettigheder som en del
af et demokratisk samfund, siger hun og tilføjer:
– Og vi forsøger at yde så professionel
hjælp som muligt.
SBS har arbejdet med retshjælp siden 1998,
men en pose penge på 15.000 euro (110.000
kr.) har betydet, at SBS har kunnet åbnet seks
kontorer i Kherson-regionen. Kontorerne tilbyder gratis retshjælp til de 1,1 million indbyggere, som lever i denne region i den sydlige del af Ukraine – eller rettere: Til de, der
kan dokumentere, at de ikke selv har råd til at
betale en advokat. Mange, især ældre, fattige
opsøger retshjælpen, fortæller Natalja
Kozarenko, som er noget klatøjet efter netop
at være rullet ind med nattoget fra et møde i
hovedstaden Kiev.
Interviewet med de to Natalja’er foregår
midt i redaktionslokalet for NGO-ugeavisen
Vrogus (betyder ’op’) redaktion på en onsdag
– netop dagen hvor avisen har deadline, så
alle omkring os sidder koncentreret og tapper
løs foran skærme fyldt med kyrilliske bogstaver.

Ukrainsk Hanne Reintoft
– Det er især ret til sociale ydelser, folk
spørger om, fortæller Natalja Kozarenko.
– I landsbyerne er 30 pct. handicappede.
De, der kan arbejde, er flyttet til byen. De har
ret til en ydelse på 3-400 kroner om måneden,
men skal inden da til tjek på hospitalet, hvor
det forventes at de donerer penge til hospitalet, siger Natalja Kozarenko. Endemål for
myndighederne er at reducere antallet af personer, der har ret til invalidepension, mener

Vores mission er at øge folks
bevidsthed om, at de kan forlange
rettigheder som en del af et demokratisk samfund.
Natalia Bimbarajte, SBS

hun.
Men også civilretslige spørgsmål og strid
om ejendomsret til jord ender ofte på bordet
hos de juridiske rådgivere på SBS’s lokale
kontorer, som vel at mærke ikke er jurister.

Retshjælp. Klienten (tv.) ønsker hjælp til at få dokumenteret, at hendes mormor havde 1.000 kroner stående, som staten indefrøs under en pengereform for godt ti år siden.
Foto: Jan Kjær.

TRE FLASKER
MÆLK SOM TAK
Kommer der mere komplicerede sager ind,
trækker de lokale rådgivere på en jurist på
hovedkontoret – sagen kan som regel ordnes
over telefonen eller mailen, siger Natalja
Kozarenko.
Hvert kontor betjener i snit 30-40 henvendelser om dagen – så med seks kontorer kommer det op på 2-300 personer, der får rådgivning hver måned.
Mange henvendelser kommer fra folk i
landsbyerne, hvor det ofte er én affældig
advokat, der har monopol på rådgivning.
– Mange jurister i landsbyerne efteruddanner sig slet ikke. Og det er ikke godt, for der
kommer i snit 30 ændringer i lovgivningen
om dagen, siger Natalja Kozarenko, der fortæller om en klient fra en landsby, der i stedet
kom til retshjælpen, og siden gerne ville vise
sin taknemmelighed for rådgivningen. Hun
kom med tre flasker mælk fra gården som tak!

Da staten snuppede opsparingen
Selvom rådgivningen er fortrolig, får
Udviklings fotograf lov til lige at snige sig ind
og tage et billede i det lille kontor ved siden af,
hvor en ældre frivillig kvinde, Polina, er ved at
rådgive en klient. Polina er specialist i pen-

sionsloven, men i dag er klienten en kvinde,
som netop har arvet efter sin mormor. Hun
ønsker hjælp til at dokumentere, at mormoren havde 1.000 kroner stående, som staten i
kølvandet på Sovjetstatens sammenbrud og
efterfølgende pengereformen, konfiskerede.
Mange småsparere mistede dengang alt. Nu
er den ukrainske stat så begyndt at tilbagebetale pengene. Hvordan er kvindens udsigter
mon, spørger vi Natalia Bimbarajte.
– De er gode. Problemet er så bare, at dokumenterne kommer til at koste hende 500 kr.,
så hun kun vil få halvdelen af beløbet, siger
hun.

Nu næststørste lokalavis
Ud over retshjælpen er Natalia Bimbarajte
som nævnt også involveret i udgivelsen af
Vrogus, en kritisk, regional ugeavis. Den blev
grundlagt i oktober 2002 sammen med en
anden NGO og det lokale journalistforbund.
Avisen har vist sig at være et godt supplement til NGO-virksomheden. For folk læser
om sager, der er i retshjælpen, men kører
videre i Vrogus. Som redaktør Natalia
Bimbarajte siger:
– Mange ringer og siger ’Jeg vil gerne have,

at dén eller dén person hjælper mig i min sag’.
Hvorfor, spørger vi så. ’Jo, for jeg har læst i
avisen, at den person faktisk kunne hjælpe’,
refererer hun.
Vrogus har i dag et oplag på 8.300, hvilket
placerer den som den næststørste avis i byen
Kherson. En position, den lille ugeavis har
opnået ved at tage historier op, som er ubelejlige for de lokale magthavere. Som for
eksempel at bore i en sag om et nærliggende
naturområde, hvor lokalpolitikere har givet
jord til private – selvom regeringen i Kiev har
udpeget området som naturbeskyttelsesområde. Vrogus har i udgave efter udgave fulgt
sagen.
Den journalistiske stil – med tydelig
udpegning af skurke og flittig brug af udråbstegn og citationstegn – ligger dog langt fra
det, vi normalt betragter som god presseetik
og smag i vores del af verden.
Men pionerånden i det mildt kaotiske
redaktionslokale – over alt ligger store stakke
af ældre udgaver bundet sammen med hampesnor – fejler ikke noget, og ingen tvivl om,
at avisen har givet et frisk pust til debatten i
en lidt støvet provinsby som Kherson.
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NARKOHANDLEREN OG
HJERNEVRIDEREN
Mange vil uden tvivl betegne
Oleg Moroz som en skidt
knægt. I dag arbejder den tidligere narkohandler som tømrer
og besøger nu kun fængslet
som NGO-aktivist.
Af Stefan Katić

– De, der sidder i fængsel nu, er dem som ikke
har penge, siger Oleg Moroz, 32. Han lugter af
tobak og hilser på os med et håndtryk, som
kan kvase en mursten til pulver.
Oleg blev løsladt fra fængslet i byen Kherson
i januar efter at have afsonet en dom på fem år
for handel med narkotika.
– Det er et korrupt system. Hvis jeg havde
haft penge, var min straf ikke blevet så lang.
Dommeren spurgte mig før retssagen, om jeg
havde penge. Jeg svarede nej. Så sagde dommeren til mig: ’I så fald skal du ikke argumentere
mod de fem år. Du skal bare tage imod dommen – ellers får du mere.’
Oleg tilføjer, at også indenfor fængselsvæsenet trives korruptionen: 100 hryvnyas (= 97
kr.) er prisen for at smugle en mobiltelefon
forbi fængselsbetjentene – hash koster 200 kr.
at få ind.
Før afsoningen af de fem år, nød Oleg et
enkelt år ude i frihed. Før den tid afsonede han
en dom på seks år. Så sammenlagt har han siddet inde i mere end 11 år af sit 32-årige liv. Han
er ikke den eneste. I fængslet i Kherson blot 10
minutter væk sidder over 1.000 fanger.

Kend din ret
Det var med en vis spænding, at psykolog og
projektleder Andriy Nedbaylo for otte måneder siden for første gang bankede på porten
til fængslet i Kherson.
Sammen med en kvindelig kollega fra orga-

nisationen ’Mænd mod Vold’ besøgte de fangerne for at fortælle dem om deres rettigheder – og på sigt at give de indsatte det, som
Andriy omtaler som ’normale mål med livet’.
– Min første reaktion var: De taler om rettigheder, men nej, vi har ikke rettigheder. Kun
egne regler, siger Oleg Moroz. Men isen blev
hurtigt brudt. Som Oleg tilføjer:
– At de kom, var i sig selv godt. Det var godt
igen at lære at tale med folk udefra, fastslår
han. Vigtigst ved mødet med Mænd mod Vold
har dog været det job som tømrer, som
NGO’en har hjulpet ham til at finde.
– Det har været vigtigt at kunne tale med
psykologen, når der har været svære øjeblikke
efter løsladelsen, tilføjer Oleg, som vi møder i
NGO’ens rodebutik af et projektkontor, hvor
han i dag er aktivist ved siden af tømrerjobbet.
Til stede er også projektleder Andriy
Nedbaylo, en stilfærdig og dedikeret mand
med hestehale – som også undervejs forsynede Oleg med læsestof – blandt andet Sigmund
Freud. Andriy fastslår, at der intet venter de
løsladte på den anden side af fængselsporten –
ud over samfundets mistro og fordomme.
– Vi hjælper løsladte fanger med at finde alt
lige fra bolig, arbejde, varmt tøj og til manglende personlige dokumenter, som ofte er et
stort problem, fortæller Andriy.
Det sidste er ikke mindst et problem for de
30 pct. løsladte, som startede med at afsone
deres dom med personlige dokumenter fra
Sovjettiden, men som løslades i en ny stat –
Ukraine. Som de ikke har papirer til, og hvor
samfundet selvsagt har ændret sig med syvmileskridt siden landet var en del af USSR.
På den lange bane arbejder aktivisterne
med at ændre fangens livsanskuelse, så de
igen føler, at de er en del af samfundet.
– Det gør vi blandt andet ved at involvere
dem i det sociale liv. Få dem til at hjælpe handicappede. Få dem til at deltage i høringen om

nye lov, fx lov om mediation (mægling, red,),
fortæller Andriy, der også kører et otte måneders forløb om konfliktløsning for de indsatte.

Lær jura og se på damer
Det er stadig ikke helt uden knaster at være
aktiv i en NGO, som giver myndighederne
modspil.
22-årige jurastuderende Alexey Hrytsyn
afviser venligt, men bestemt, at vi tager et billede af ham. De personlige kontakter mellem
hans lærere på jura og milicia’en – politiet –
er lidt for tætte, forklarer han.
Alexey er en af de unge, frivillige jurister,
som Mænd mod Vold har rekrutteret til at
holde kurser i fængslet.
– De studerende hjælper samfundet. Og så
får de en god erfaring. Nogle love fungerer
anderledes end det, vi lærer på studiet, fortæller den unge jura-studerende.
På kurset lærer fangerne lovens ord at
kende: Retten til et privatliv. Retten til brevhemmelighed. Om konceptet bag straffeloven
og så videre.
Alexey vurderer, at omkring 30 pct. af de
indsatte forstår budskabet.
– Resten kommer bare for at kigge på kvinder (som kører kurset, red.). De fleste, som
studerer jura her, er nemlig kvinder, smiler
Alexey.
Efterskrift
Om Olegs historie om dommeren er sand,
ved vi ikke.
Men talrige kilder i Ukraine beretter om et
korrupt retsvæsen.
Ukraine gled sidste år ned fra en 99. til en
118. plads på Transparency Internationals korruptionsindeks.
En retsreform står allerøverst på EU’s køreplan for reformer, der skal modne Ukraines
muligheder for på sigt at blive optaget i EU.

Ex-narkohandleren og psykologen. Oleg Moroz og Andriy Nedbaylo arbejder med at give fængselsfanger tro på, at de kan blive en del af samfundet. Og at de har rettigheder.
Foto: Jan Kjær.
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MÆND MOD VOLD
De 15.000 euro, som Mænd mod Vold har
modtaget fra Udenrigsministeriets civilsamfundsprogram, er primært gået til kurser samt
til at fremstille en film, som skal bryde med
folks fordomme og negative indstilling over for
ex-fanger. Derudover har organisationen trykt
en folder, der bliver uddelt til fanger, som løslades. Den indeholder en liste over alle de
institutioner, hvor de kan bede om hjælp.

DANSK STØTTE TIL
UKRAINE
Den danske støtte til Ukraine omfatter fire
programmer:
• Opbygning af civilsamfundet (omtalt på
disse sider),
• Støtte til frie, uafhængige medier
• Anti-trafficking (programmet omfatter også
nabolandene Hviderusland og Moldova)
• Reformprocesprogram for den offentlige
sektor.
I øjeblikket er der ved at blive udarbejdet et
forslag til et erhvervssektor-program med
særligt fokus på landbrug – en sektor, hvor
der også er betydelige danske erhvervsinteresser.

CIVILSAMFUNDSPROGRAMMET
Den danske støtte til udvikling af civilsamfundsorganisationer (NGO’er) er koncentreret
på tre felter:
• Gennemsigtighed og ansvarlighed i den
offentlige administration
• Beskyttelse af særligt udsatte gruppers rettigheder (børn/unge og handicappede)
• Overholdelse af menneskerettighederne
over for fanger
Netop disse tre områder er udvalgt, fordi det
er her sker grove brud på menneskerettighederne. Intentionen er også, at Danmark her
kan supplere den indsats, som andre donorer
yder.
Størstedelen af 15,5 millioner kroner er blevet givet i form af mini-bevillinger på typisk
75.000-150.000 kr. til i alt 80 NGO’er fordelt
på fem regioner rundt om i Ukraine. Læs de
tre artikler her i temaet.

FORTSÆTTELSE
ANBEFALES…
Første fase af civilsamfundsprogrammet er
ved at slutte, og der er derfor netop blevet
foretaget et såkaldt review – et uvildigt kvalitetsttjek – af programmet. Undersøgelsen
fastslår, at NGO’erne har vist gode resultater,
og anbefaler derfor, at programmet fortsætter
med en fase II. Her skal den danske støtte
dog koncentreres på færre end de 80 NGO’er
– som så til gengæld vil få skruet noget op for
bevillingerne. Programmets samlede ramme
vil blive øget fra 15,5 til 20 mio. kr.
/sk

UKRAINE
46,5 mio. indbyggere (2006)
603.700 km2 (svarer til Frankrig og Danmark)
Hovedstad: Kiev
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CONGO BETYDER DET M
I løbet at de sidste ti år er 5,5
millioner congolesere døde som
følge af ’Afrikas Første
Verdenskrig’. Ingen gør noget
seriøst for at hjælpe – en undtagelse er EU, som donerer én
milliard kroner om året til landet, som er i opløsning, både
fysisk og moralsk. Øjvind Kyrø
rapporterer fra hovedstaden i
vest til Bunia i det østlige
Congo.
Af Øjvind Kyrø

Richard Zink, en stovt, kort mand fra
Schwarzwald, har fra sit kontor på 14. etage i
Kinshasa udsigt til den mægtige Congo-flod,
der slanger sig fra Atlanterhavskysten og ind i
dybet af verdens andenstørste regnskov.
Ovre på den anden bred ligger Brazzaville
i Republikken Congo, som er et langt mindre
land end Den Demokratiske Republik Congo.
– Dette er det eneste sted i verden, hvor to
hovedstæder ligger så tæt på hinanden, uden
at der er bygget nogen bro imellem dem, konstaterer ambassadør Zink og lader gæsten selv
drage sine slutninger. Trafikken mellem de to
hovedstæder finder fortrinsvis sted i form af
kanoer, lavet af udhulede træstammer.
Det er en umanerlig svær post, Richard
Zink er sat på som chef for EU's delegation i
et opløst, forrået og krigshærget land.
Heldigvis er han udstyret med en finurlig
humor og har fra andre udstationeringer
erhvervet en årelang erfaring i afrikanske stater; dette overskud gør, at han ikke som
enhver anden ville flygte.
EU er den andenstørste donor i DR Congo
med årlige bidrag på 150 mio. euro (ca. en
mia. kr.), og arbejdsforholdene er klinisk set
uoverskuelige. Landet er firs gange større end
den gamle kolonimagt Belgien og lige så stort
som hele EU før den seneste udvidelse.
Intet fungerer. Ud over træstammerne og
nogle ramponerede pramme på floden findes
ingen farbare veje fra øst til vest. Landet råder
over 500 km asfalteret vej, og ingen er uden
huller. Transport af varer sker for 95 procents
vedkommende på cykler, fordi de fleste veje er
eroderet bort. Den eneste anden udvej er at ty
til fly, hvis man har penge.
Men da samtlige congolesiske luftfartsselskaber har forbud mod at flyve til EU på
grund af deres elendige sikkerhedsforhold –
der går sjældent en uge, uden man hører om
en flyulykke – må Richard Zink lave kontrakter med udenlandske selskaber til at flyve sine
folk rundt i landet.
– Vi må jo følge EU's egne regler, som han
bemærker.
Congoleserne kunne være de rigeste mennesker i Afrika. De går rundt på bare fødder
ovenpå et geologisk vidunder. Jorden er fuld
af diamanter, guld, kobolt, kobber, coltan –

’det grå guld’ som bruges i mobiltelefoner og
computere – og det var uran fra Congo, der
blev brugt i de to atombomber, som amerikanske piloter detonerede over Nagasaki og
Hiroshima.
Men denne velsignelse af råstoffer har vist
sig at være en forbandelse, fordi vestlige magter, og siden afrikanske diktatorer, har
udplyndret landet.
Næsten alle andre lande i den tredje verden
har i det sidste halve århundrede oplevet en
nogen vækst, en vis udvikling. Men her i
Congo er der sket det stik modsatte.
– Da belgierne lod landet få sin uafhængighed i 1960, boede her 16 mio. mennesker. I
dag er her mindst 60 mio. indbyggere, som
har det meget værre end dengang, oplyser
Zink.

Kriminelle regeringssoldater
Landet har ikke alene været udsat for systematisk plyndring fra udenlandske magter og
anonyme selskaber, men også et politisk
styre, der på alle måder har været dræbende.
Gennem 32 år regerede Mobutu Sese Seko
enevældigt, drak lyserød champagne til morgenmad og ringede efter Concorden, når hans
hustru skulle shoppe i Paris. Congo er verdens andenstørste fransktalende nation, og
derfor hyldede den franske regering ham –
han var præsident Francois Mitterands private gæst flere gange – ligesom han altid blev
budt velkommen i Det Hvide Hus, så længe
den kolde krig varede.
Mobutu opfordrede skamløst befolkningen
til at stjæle, ligesom han selv gjorde, (’Vil du
stjæle, så stjæl en smule på en fiks måde. Men
hvis du stjæler for meget for at blive rig på en
studs, bliver du fanget’, som han udtalte) og
satte lovløsheden i system.
Selv om Mobutu var militærmand, svækkede han i sine sidste år hæren for at mindske
faren for et kup. Det medførte, at officererne
huggede soldaternes lønninger, og soldaterne
måtte forsyne sig selv med mad og andre livsfornødenheder ved at plyndre befolkningen.
Sådan var det under Mobutu, og sådan er
det fortsat i dag.
– Hæren er som i middelalderen, kommenterer Richard Zink.
– Soldaterne følges af deres familier i felten,
og ud over at kæmpe skal de sørge for at
brødføde deres kvinder og børn.

Det såkaldte ’internationale samfund’ eksisterer ikke, og derfor
kommer der ingen hjælp.
Poul Nielson, tidl. EU-kommisær

Derfor viser statistikken, at 80 procent af
alle forbrydelser i Congo bliver begået af
enten politiet eller hæren. Og det hænder kun
uhyre sjældent, at nogen uniformeret mands-

Flysikkerheden er som alt andet i Congo i forfald. I starten af september styrtede et fly med nødhjælpsarbejdere
(ikke fotoet oven for). Alle 17 personer ombord døde. Foto: Karel Prinsloo/Polfoto.

person bliver stillet for retten for voldtægt,
plyndringer eller mord.
Situationen er blevet værre af, at regeringen
har tilbudt den ene morderiske militsgruppe
efter den anden amnesti, hvis den ville lade sig
demobilisere og indlemme i regeringshæren.
En vestlig missionær, som gennem årtier
har arbejdet i Congo, siger:
– Det er forfærdeligt, at de værste voldtægtsforbrydere, røvere og mordere ustraffet
bliver integreret i regeringshæren. Han tilføjer fromt:
– De burde skydes enkeltvist alle sammen.
Af hensyn til sin egen sikkerhed ønsker
missionæren at være anonym.

En hær af ’spøgelsessoldater’ afsløret
Ligesom resten sundhedssystemet, undervisningsområdet og den øvrige statslige sektor,
fungerer domstolene heller ikke.

– Lovene her i landet er perfekte, oplyser
Richard Zink og tilføjer:
– Det et eneste problem er, at de ikke bliver
overholdt.
EU har valgt at sætte ind på at genopbygge
retssystemet, som ligger i ruiner samt at
oprette et nyt administrationssystem, der
udsteder nye ID-kort til de væbnede styrker.
Takket være de nye måder at kanalisere løn
til soldaterne udenom den militære kommandostruktur, har EU ’elimineret spøgelsessoldaterne, så officererne ikke længere kan
skumme fløden’, som Zink udtrykker det.
Ved hjælp af det nye biometriske identifikations-system, som alle regeringssoldater nu
er udstyret med, fandt man ud af, at hæren
havde opgivet et alt for opsvulmet tal, når det
gjaldt personel. I alt blev der afsløret 135.000
såkaldte ’spøgelsessoldater’ – altså ikke-eksisterende menige – samt et stort antal af offi-
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ODSATTE AF UDVIKLING
Centralafrika samt den sydlige del af kontinentet.

cer, der var gået på pension, men som fortsat
hævede deres gage.
EU har udstationeret 80 sagkyndige alene
til at få sat skik på både hær og politi.

Største tabstal siden 2. Verdenskrig
Nødhjælpsorganisationer og forskere anslår,
at der siden 1998, da ’Afrikas Første Verdenskrig’ brød ud – mindst syv regeringshære intervenerede og kæmpede i Congo – er
gået 5,5 mio. menneskeliv tabt. Dette største
tabstal siden Den Anden Verdenskrig skyldes
ikke krudt og kugler, men at millioner af
mennesker flygtede fra krigshandlingerne,
forlod deres marker og husdyr og gemte sig i
de uendelige skove og her udåndede af ren og
skær mangel på elementære fornødenheder
som rent vand, mad og medicin.
Det amerikanske tidsskrift Foreign Affairs
konkluderede i juni i år, at ’Congo er nu scene

for den største humanitære katastrofe i verden – langt større end krisen i Sudan’.
– Hvorfor reagerer det internationale samfund ikke på nøden?
– Det er en glemt konflikt, fordi folk ikke
dør i krig, men på grund af fravær af mad og
medicin, siger Zink og fortsætter:
– Førhen opholdt folk sig i kæmpemæssige
flygtningelejre, nu er der ikke mere så dramatiske billeder at finde her som i Irak, Darfur
og Afghanistan.
Men Richard Zink er glad for, at EU trods
manglen på interesse fra såvel presse som
nødhjælpsorganisationer satser på Congo.
– Udviklingskommissær Louis Michel er
fra Belgien, og derfor ved han, hvor vigtig
Congo er, siger Richard Zink.
– Hvis Afrika skal stabiliseres, er Congo
nøglen. Og det rette tidspunkt er nu. Congo
er den store, centrale blok mellem Øst- og

Premieren på EU-hæren i Congo
Congo er også stedet, hvor den første europæiske hær – siden Karl den Store i 700-tallet erobrede det meste af Vesteuropa – gik i aktion.
EU-hæren blev sat ind i Bunia, provinshovedstad i det nordøstlige Congo, fordi FNtropperne i byen ikke havde mandat til at
gribe ind.
De rigeste forekomster af guld befinder sig
i nærheden af Bunia, og byen var derfor vigtig at have kontrol med. Nabolandene
Rwanda og Uganda, som sammen havde
invaderet den østlige halvdel af Congo, var i
2003 på tilbagetog, fordi de to lande havde
skrevet under på en fredsaftale, som skulle
medføre, at Congo blev rømmet for udenlandske hære.
Men hverken Rwanda eller Uganda ønskede at gå glip af de formuer, der var at hente i
guldminerne omkring Bunia, og derfor
bestykkede og finansierede de militsgrupper,
som skulle kontrollere guldminerne.
Ligesom magthaverne i Rwanda i 1994
udnyttede de etniske forskelle ved at puste til
og nære hadet mellem hutuer og tutsier, lod
de to nabolande gamle modsætninger mellem to etniske grupper, lendu og hema, flamme op i lys lue.
Bunia blev et slagtehus. Den ene uge sad
lendu-militsen på magten og slog byens
hema-indbyggere ihjel; den næste uge skete
det modsatte. De 800 ‘blå baretter’ fra
Uruguay forskansede sig bag sandsække og
måtte se på massakrerne uden at kunne gribe
ind. De havde de ikke mandat til.
På dette tidspunkt havde 50.000 mennesker
mistet livet og flere hundrede tusinde havde
taget flugten.
Derimod gav FN tilladelse til, at EU kunne
gribe ind. Med ret til at skyde for at dræbe,
hvis det gjaldt om at beskytte civile eller sig
selv.
Den 6. juni 2003 blev Operation Artemis til
virkelighed. Den ny fælleseuropæiske hærs
første aktion. Den beskedne kul- og stålunion
mellem Frankrig og Tyskland havde udviklet
sig. EU optrådte nu som militærmagt på verdensscenen og udfordrede USA's status som
den eneste supermagt.
Henved 1.800 soldater, anført af franske
tropper og befalingsmænd, blev med kamphelikoptere landsat i Bunia. Og da det første
skud fra en veltrænet fransk infanterist landede i brystet på en barnesoldat, indså militslederne, at spillet var slut. De flygtede ud af
byen.
1200 år efter at Karl den Store havde triumferet og var blevet kronet som Kejser af Rom,
defilerede EU's udenrigschef forbi den franske æresgarde, som gjorde honnør for Javier
Solana. Han var kommet til Bunia for at se
EU's væbnede styrker i skikkelse af hovedsageligt franske, tyske og britiske tropper plus et
mindre kontingent af 80 elitesoldater fra den
svenske ’Särskilda Skyddsgruppen’.
Tre måneder senere forlod EU-styrken

Bunia og overlod den fredelige by til FNtropper, efter at Sikkerhedsrådet i juli havde
opgraderet styrken både med 10.800 mand
og mandat til at intervenere med våbenmagt.
EU's tidligere udviklingskommissær Poul
Nielson, som i dag fungerer som adjungeret
professor i udviklingspolitik ved Aalborg
Universitet, har fulgt krigen i Congo nøje.

Hvis Afrika skal stabiliseres, er
Congo nøglen. Og det rette tidspunkt er nu.
Richard Zink, chef for EU’s delegation i DR Congo.

– Efter at jeg i 1999 fik greb om udviklingshjælpen i EU, blev DR Congo det enkeltstående land, vi havde den største operation i, siger
Poul Nielson, som ikke bryder sig om Javier
Solanas indsats i landet.
– Den såkaldte ’solanisering’ – samtænkning af militær og humanitær indsats – går
jeg imod. Operationen i Bunia fandt sted,
fordi Solana ønskede at vise, at EU kunne
involvere sig militært, uden at det generede
hverken Nato eller FN, siger Nielson og tilføjer:
– Det bedste, jeg kan sige om Operation
Artemis er, at det var bedre, at det skete samlet, end at Frankrig og Belgien intervenerede
alene og derved kunne revitalisere deres
gamle interesser i Congo.

Problemerne for store for NGO’erne
Poul Nielson har også en forklaring på, hvorfor 5,5 mio. mennesker i løbet af et årti kan dø
som følge af krig, uden at nogen ænser det.
– Det såkaldte ’internationale samfund’ eksisterer ikke, og derfor kommer der ingen hjælp,
fastslår han. Men hvad så med NGO’erne?
Poul Nielson peger på, at de hjemlige private hjælpeorganisationer ’er svækket i deres
ideale position, fordi de er afhængige af markedsføring og hæmmes af udviklingsminister
Tørnæs’ krav om, at de skal bruge deres kræfter på at samle penge ind.’
Desuden mener han, at ’NGO’erne er for
små til at løse så store og uhåndterlige problemer, som findes i DR Congo.’
Også konfliktens indhold er svær at forklare, og det medvirker til, at NGO’erne holder
sig borte:
– At få folk heroppe i Europa til at forstå, at
det ikke er for sjov, at afrikanere griber til
våben, er vanskeligt. Vi tror, at de ikke har en
historie, og de fleste NGO’er magter ikke at
forklare indviklede problemer, siger den tidligere EU-kommisær.
Endelig minder han om ’skyggerne fra Den
Kolde Krig, som gør, at det såkaldte internationale samfund ikke involverer sig.’
Øjvind Kyrø er journalist og forfatter, og har
bl.a. skrevet bogen ‘Congo – Farezone 5.’
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ill.: Louise Thrane Jensen.

EFTER WTO-SAMMENBRUDDET
Det har fortsat lange udsigter
at få Afrika integreret i verdenshandlen. Men her og nu
bør kræfterne bruges på at
rydde ud i det morads af handelshindringer og bureaukrati,
som bremser samhandelen på
kontinentet.
Af Eske Vinther-Jensen

Efter Doha-forhandlingernes beklagelige
sammenbrud i WTO den 29. juli ser det ikke
længere ud til, at en global handelsaftale med
fokus på fattigdomsbekæmpelse kommer i
hus inden for en overskuelig fremtid.
Og endnu en gang kan udviklingslandene
kun drømme om fordelene ved et mere åbent
handelsregime. Danmark har ikke nok indflydelse på det storpolitiske niveau til at ændre
på dét forhold, men til gengæld kan der gøres
meget med bistandsmidlerne. Udviklingslandene – og især Afrika – har nemlig brug
for at få øget handlen på det regionale niveau.

Selv hvis de vestlige markeder med en (nu
usandsynlig) handelsaftale blev åbnet fuldstændig op og vestlige statssubsidier afskaffet,
ville mange afrikanske lande stadig ikke være
i stand til at drage fordel af verdenshandelen
på grund af deres manglende konkurrenceevne. Men det afrikanske marked er enormt og
i stedet for at hjælpe ghanesiske landmænd
med at konkurrere over for deres franske kollegaer, kunne man styrke den regionale handel i Afrika. Og selvom det er lettere sagt end
gjort, er det ikke nogen umulig opgave.
Mange afrikanske lande står nemlig overfor
den samme type af udfordringer i deres markeder, herunder de interne handelshindringer
og -barrierer, der gør europæiske selvfølgeligheder som varers fri bevægelse over grænser
til noget nær en umulighed.
DI (tidligere Dansk Industri) har derfor
siden 2007 arbejdet med et projekt, der for
Danida-midler forsøger at styrke den interne
handel på kontinentet. Projektet samler
førende erhvervsorganisationer fra ti syd- og
østafrikanske lande i et netværk, som skal
kortlægge nogle af de mange problemer, der
lægger hindringer for den regionale handel.
Samtidig er det projektets mål at opnå en

bedre koordinering af praktiske og politiske
løsningsforslag på tværs af grænserne.

Vejen gennem tolden
Ideen med netværket er at skabe et forum for
erhvervsorganisationerne, hvor de kan lære af
hinanden og i fællesskab adressere nogle af de
problemer, deres medlemsvirksomheder står
over for. DI’s rolle er at muliggøre samarbejdet samt rådgive og facilitere processen. De ti
organisationer har i første omgang valgt at
fokusere på regionale handelshindringer og
transportomkostninger, og har med hjælp fra
DI gennemført en undersøgelse for at belyse

Afgifter og told betales kontant
ved selve grænseovergangene.

emnet og identificere problemerne. Det har
vist sig, at især den besværlige vej gennem
grænsekontroller, havne og lufthavne er afgø-

rende hindringer for handlen. Eksempelvis
skal afgifter og told betales kontant ved selve
grænseovergangene, og vurderingen af varers
værdi samt deres tekniske kategorisering er
ofte uigennemskuelige. Desuden er åbningstiderne for overgangene sjældent de samme
på begge sider af grænserne. Derfor ender
virksomhederne ofte med at blive alvorligt
forsinkede eller tvunget til at bestikke de
ansvarlige embedsmænd, hvilket umuliggør
en reel prisfastsættelse af transportomkostningerne, fordi de varierer med toldernes
humør og behov.
Et andet problem er manglen på koordineret inspektion af varer imellem eksempelvis
sundheds- og veterinærmyndigheder, hvilket
igen betyder massive forsinkelser. Som om alt
dette ikke var nok, øges transportomkostningerne yderligere på grund af dårlige veje,
uforudsigelige inspektioner og problemer
med lokale politifolk.
De syd- og østafrikanske lande døjer således ikke kun med et WTO, der ikke har formået at støtte landenes videre integrering i
verdenshandlen, men handlen mellem landene i syd er unødvendigt besværlig og træg,
hvilket i sidste ende hindrer vækst i den loka-

le industri og skabelse af de arbejdspladser,
som er drivkraften bag al udvikling.
Således kan vigtigheden af at sikre velfungerende handelsrelationer og -betingelser
mellem de afrikanske lande ikke overdrives,
og især i lyset af Doha-sammenbruddet må
det anses for en absolut nødvendighed.

Fælles holdninger og løsninger
Selvom mange af de ovenstående problemer
har katastrofale konsekvenser, er de samtidig
væsentligt lettere at afhjælpe end at få en ny
WTO-forhandlingsrunde i gang igen. De
næste tre år skal DI’s netværksprojekt derfor
danne rammen om en samlet tilgang til de
nævnte udfordringer. Det skal ske ved, at
erhvervsorganisationerne udarbejder fælles
holdninger og løsningsforslag til de konkrete
hindringer, der forstyrrer handlen. Derefter
vil organisationerne arbejde for, at deres
nationale regeringer tager hånd om problemerne på tværs af grænserne og de sædvanlige interessekonflikter. Alle ti landes regeringer vil således blive præsenteret for de samme
løsningsforslag, og der vil blive arbejdet hårdt
for, at emnerne kommer på dagsorden i de
regionale sammenslutninger.
På længere sigt vil projektet forhåbentlig
kunne være en medvirkende årsag til, at de
afrikanske lande optræder med en større grad
af enighed, og måske endda udvikler en samlet tilgang til WTO og andre handelsfora.
Netværkstilgangen har naturligvis en lang
række indbyggede svagheder og risici og kræver stram projektstyring samt en meget grun-
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dig forankring hos alle involverede parter for
at kunne lykkes. Drivkraften i denne type
projekter kommer netop fra de deltagende
lande, og de skal derfor klart kunne se deres

bottom-up tilgang. Således imødegår tilgangen også den type af kritik, der peger på, at
bistandshjælp umyndiggør modtageren og
desuden ikke tager udgangspunkt i dennes
behov, men snarere i bistandskredses omskiftelige luner og akademiske trends. At DI’s
projekt arbejder direkte med erhvervsorganisationer sikrer desuden, at både problemer og
konkrete løsningsforslag kommer direkte fra
de folk, der repræsenterer de lokale virksomheder og ikke bliver filtreret via regeringsorganer eller andre politiske hensyn.
Eftersom muligheden for at ændre de globale strukturelle handelsbetingelser for
udviklingslandene er blevet markant forringet med Doha-rundens sammenbrud, kunne
Danmark – med inspiration fra DI-projektet
– gennem sin bistandshjælp satse på at hjælpe udviklingslande på det regionale niveau.
Det er netop afgørende, at de fysiske rammer
for handel mellem lande fungerer tilfredsstillende, før de kan drage fordel af verdenshandlen. Og selvom en netværksbaseret tilgang på ingen måde kan løse alle problemer
med et trylleslag, er det en tilgang, der fortjener at blive udforsket og afprøvet i dybden af
både donorer og udøvende aktører.

(Fortsat fra bagsiden)

Det er afgørende, at de fysiske
rammer for handel mellem u-landene fungerer tilfredsstillende, før
de kan drage fordel af verdenshandlen.

interesse i aktiv deltagelse, især da der ikke er
finansielle incitamenter involveret. Derudover er risikoen, at de deltagende erhvervsorganisationer ikke formår at trænge igennem
til deres egne regeringer, eller at de ikke får
formidlet budskabet enslydende, hvilket igen
kan underminere hele projektet.

Løsningen skal komme fra lokale
virksomheder
Fordelene ved tilgangen er på den anden side
mange. Først og fremmest er det lettere at
sikre, at projekterne bliver drevet af efterspørgsel, fordi landene selv beslutter, hvilke
emner de vil arbejde med. Det skaber et stort
element af lokalt ejerskab og en fornuftig
fremdrift, samtidig med at der er tale om en

FRI RELIGIONSDYRKELSE I
BHUTAN
STEMPLET
SOM
FRANKOFON
Tak for en egentlig udmærket artikel om fordele og særlig ulemper ved at arbejde i det
frankofone område (’Men de taler jo kun
fransk’, Udvikling nr. 05/2008).
Ét aspekt får artiklen dog ikke med:
Nemlig, at hvis man viser sig velegnet til det
fransktalende Vestafrika, kan det være svært
at komme væk derfra, idet man automatisk
klassificeres som frankofon. Selv har jeg
arbejdet her siden 1982, og utallige gange søgt
jobs i andre dele af verden. Men kun én gang
har jeg haft en opgave (5 uger) i et anglofont
område tilbage i 1988, nemlig da Bangladesh
blev åbnet for private firmaer.
I øvrigt, med hensyn til private firmaer, er
Danida jo, groft set, ved helt at afvikle brugen
af dem, blandt andet på grund af den manglende ressourcebase til en konkurrencedygtig
pris. Og da vi jo alligevel tilretter os til u-landenes nationale strategier og procedurer, er der
heller ikke længere meget brug for dansk tankegods her. Så grundlæggende har vi væsentligst brug for administratorer fremover.
Karl Jørgensen er projektkoordinator ved
ambassaden i Cotonou, Benin.

Af Henrik A. Nielsen

Bhutan gennemfører i dette år en bemærkelsesværdig udvikling fra monarki til demokratisk, parlamentarisk styre. Det nyvalgte parlament har grundigt drøftet og vedtaget den
nye forfatning, som bl.a. skal sikre basale
menneskerettigheder som religionsfrihed.
Imidlertid hævdes det i et indlæg fra Herluf
E. Mørch (Udvikling nr. 04/2008, side 22), at
Bhutan undertrykker landets kristne, og at
landet skulle være et af de i verden, hvor man
oplever den værste forfølgelse af kristne. I den
forbindelse gør han dog opmærksom på, at
han ikke er klar over, om der i forbindelse
med overgangen til demokrati er taget skridt
til at ændre dette – han har i hvert fald ikke
hørt om det.
Men hør så her: Bhutans nye forfatning
fastslår (artikel 7,4), at alle borgere har ret til
frit at tænke, overveje og tro (”freedom of
thought, conscience and religion”). Det tilføjes, at ”ingen person skal blive tvunget til at
antage en anden tro ved tvang eller påvirkning”. Nok så betydningsfuldt i den bhutanesiske sammenhæng bestemmes det (artikel 3,
1-2), at selvom buddhismen er landets åndelige arv, skal kongen beskytte alle religioner i
Bhutan. Der er derfor ingen tvivl om, at kristendom, på linje med andre religioner som
islam og hinduisme, både er legitim og bliver

Eske Vinther-Jensen er konsulent for organisationsudvikling i ’DI - organisation for erhvervslivet’.
Læs mere på www.dibd.dk

udøvet i Bhutan uden forfølgelse. Der foreligger ikke sikre tal for hvor mange kristne, der
findes i landet, men der blev ved valget til det
nye parlament i marts i år indvalgt kristne
medlemmer. Det er desuden ikke korrekt, når
det angives på den hjemmeside, som Herluf
E. Mørch henviser til, at kristne bliver hindret
i at rejse ud af landet.
Derimod er aktiv missionsvirksomhed, der
sigter på at omvende f.eks. buddhister, ikke
velset. Den kristne missionsbefaling kan således principielt opfattes som værende i konflikt med den bhutanesiske tradition. Det kan
være en af grundene til, at der endnu ikke er
åbnet kristne kirker i landet, mens der findes
både muslimske moskeer og hindu-templer.
Men det kan også skyldes, at der simpelthen
er meget få kristne i Bhutan.
Henrik A. Nielsen, Danmarks Repræsentationskontor, Thimphu, Bhutan.

Frokost med udsigt
Vi vandrer op ad et højdedrag for at nå vores
frokost-destination. Endelig kommer vi over
bakkedraget, hvor vi kan skimte et gammelt
slot. Men vi går direkte til frokosten. Og vi
bliver ikke skuffede.
Vi går ned af en skråning til et lille ufremkommeligt hus, der ligger med en spektakulær udsigt ud over frodig skov og højdedrag.
Hele familien, datter og sønner, og de aldrende forældre, venter på os.
Mændene sætter sig uden for og nyder
udsigten og får en tyrkisk kaffe serveret inden
vi går indenfor og får serveret den traditionelle burek, en slags indbagt butterdejs-ostetærte, i deres stue.
Familien er ludfattig. Datteren har været
nede og købe et par æg, så de kunne lave
maden. Vi begiver os ind i deres stue, hvor der
er en tung lugt af fugt. Her har de boet i generationer efter generationer. Maden er fantastisk. Frisk ost, de selv har lavet. Burek, de har
stykket sammen uden olie. Et glas frisk mælk
fra koen. Kvinderne, som det er traditionel
albansk skik, spiser ikke med.
– Vi håber, vi kan tjene penge på det. Min
kone er invalid og fik socialhjælp før. Men
efter at jeg er kommet med i det her projekt,
siger myndighederne, at vi nu har en forretning, og så kan vi ikke få socialhjælp. Så de
første år er hårde. Men vores donorer har
sagt, at vi har en fantastisk beliggenhed, så vi
håber, vi kan tjene penge, forklarer han.
Søges: Middelklasse
Efter en times tid takker vi for en dejlig frokost. Men vi må igennem en mindre kamp for
at få lov til betale 25 kroner for et overdådigt
måltid.
– Det er underligt at tage penge for et måltid i vores eget hjem, lyder det.
Typisk for gæstfriheden på Balkan. Vi lægger pengene under askebægret, hvor der er
blevet røget adskillige cigaretter, mens mændene har indtaget den søde te efter maden.
Og vores vært synes at acceptere denne, lidt
mere indirekte, betaling.
Vi begiver os videre til en lille juvel, en lille
kilometer herfra. Paintball. Uden for et fint,
om end faldefærdigt, lille bondehus er en
bane sat op. En noget hjemmelavet én af slagsen. Den aldrende bondemand kommer ud af
døren og hilser og viser os sine mekaniske
paintball-geværer. Det er ikke kun den
superbe beliggenhed, der har gjort ham egnet
som projektets paintball manager: Han er
formand for den lokale jægerforening (som
er multietnisk), så bonden kaster sig energisk
ud i at vise os geværet.
Indtil videre har der da også været lidt gang
i butikken. Kunder: De udstationerede Natosoldater. Men ingenting varer evigt, heller
ikke Nato-missioner. Og bondemanden
håber at de snart afløses af Kosovos middelklasse, der skal give deres børn én på opleveren. Der er bare et problem: Der er ikke rigtig
nogen middelklasse i Kosovo endnu, hvor de
fleste enten er eksorbitant rige eller ludfattige…
Læs om Kosovo på www.touristinkosovo.com
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GIV EN (LILLE) HÅND TIL AFRIKA
Ikke mange nye danske romaner handler om vores dårlige
samvittighed over for den tredje
verden. Det gør Kirsten
Hammanns roman En dråbe i
havet, som netop har fået fine
anmeldelser.
Af Janina Graae

Mette Mæt er kendt – ikke bare fordi hun er
blevet meget flot anmeldt i aviserne, men
fordi de færreste kan sige sig fri af at have en
rem af huden. Som Lise Garsdal skriver i
Politiken er Mette ”en figur, der skiftevis vækker læserens dybeste foragt og inderligste genkendelsesglæde”. De fleste anmeldere hæfter
sig ved dilemmaet: Vi ved godt, det er helt galt
med fordelingen af verdens goder, og vi vil
sådan set gerne gøre noget, men behøver det
at være lige nu?
Mette er hovedpersonen i Kirsten Hammanns nye satiriske tankeigangsættende
roman En dråbe i havet. Mette er en 40 år
gammel forfatter, som lever et tilsyneladende
privilegeret liv med mand og barn. Mette
bekymrer sig i princippet om de fattige mennesker i den tredje verden og ikke mindst om

sin egen rolle som de fattiges frelsende engel,
men det er svært at gøre noget for mennesker
i den tredje verden – eller alle andre for den
sags skyld – hvis man ikke vil engagere sig og
få beskidte fingre.
Gennem et fordækt projekt kommer Mette
Mæt ind i en virtuel parallel u-landsverden på
et hotelværelse i København. Der kan hun
opleve, hvordan det virkelig er at være fattig
et par timer af gangen samtidigt med, at hun
kan nå at hente datteren i børnehaven, shoppe og forberede mandens weekendbesøg.
Efterhånden som romanen udvikler sig forsvinder skellet mellem den såkaldte virkelige
verden og den virtuelle verden for Mette. Som
i den virkelige verden, hvor Mette bruger sin
mand og datter, bruger Mette Mæt også menneskene i den virtuelle verden til at stille sine
egne behov. Hun vil gerne opleve, hvordan
det er at være fattig og bevæbnet med sin
femårige datter og et glas jordbærsyltetøj forsøger hun at bytte liv med en etiopisk familie,
som dog til hendes store overraskelse ikke er
spor taknemmelige over pludselig at leve to
dage i luksus.

Forbrugerisme og lutheransk skyld
Som sagt er der positive anmeldelser til
Kirsten Hammanns nye roman over næsten
hele linjen.
Politikens Lise Garsdal er begejstret og skriver under overskriften ‘Ulandshjælp til selv-

hjælp’ om En dråbe i havet, at ”…Hammann
har læseren i sin hule hånd og jonglerer skarpsindigt og ondt med elendighedens proportioner, til vi selv bliver rundtossede. For lige så
snart ægteskabsdramaet buldrer, glemmer
Mette – og vi med hende – alt om hungersnød
og tøjindsamlinger. Afrika kan i den grad få lov
at være Afrika, når der spilles Strindberg i soveværelset!”
Lillian Munk Rösing skriver i Information
om Mette Mæt at hun et ”et pragteksemplar af
vor tids forbrugereksistens, med dens anakronistiske krydsning af lutheransk skyld (du fortjener det ikke) og senkapitalistisk nydelsestvang
(du fortjener det).”
Også Berlingske Tidende og JyllandsPosten er med på den positive anmeldervogn,
mens Kristeligt Dagblads anmelder, Anders
Juhl Rasmussen, som den eneste blander lidt
malurt i indsamlingsbøssen. Han konkluderer, at ”Kirsten Hammann er eminent til at
beskrive Mettes indre verden, hendes ængstelighed og skrøbelighed, men det kniber mere, når
hun skal beskrive den ydre verdens realiteter”.
Så alt i alt: Læs bogen inden det ringer på
døren og en frivillig fra efterårets første indsamlingskampagne står udenfor!

Janina Graae er journalist i Udenrigsministeriets Presseenhed (PRS).

Kirsten Hammann:
En dråbe i havet
Gyldendal.
328 sider, 299 kr.
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EN KENYA-LØSNING
I ZIMBABWE
af Holger Bernt Hansen

Kan kriseløsningen fra Kenya
med en magtdeling anvendes i
Zimbabwe?
I mediernes 'breaking news' og i det internationale samfund har der efterhånden bredt
sig træthed og utålmodighed over, at krisen i
Zimbabwe bliver ved at trække ud, ikke
mindst i lyset af den forstærkede økonomiske
nedsmeltning og den stigende håbløshed i
befolkningens levevilkår.
Genstanden for reaktionen er ikke primært
Robert Mugabe – da man for længst har
afskrevet ham som en konstruktiv bidragyder
til en løsning – men i første række mægleren,
Sydafrikas præsident Thabo Mbeki, der
opfattes som både ineffektiv og partisk, og i
anden række flertallet af statslederne fra
SADC-landene, der med enkelte undtagelser
ikke har sagt fra og taget et nødvendigt og
forsinket opgør med regimet i Zimbabwe.
Endelig kommer i tredje række AU, som har
været meget lidt synlig med dette års formand, Tanzanias præsident Kikwete, i en
tvivlsom dobbeltrolle gennem Tanzanias
samtidige medlemskab af SADC.
De involverede parter har endnu ikke leveret ’den afrikanske løsning på et afrikansk
problem’, som ofte fremhæves som den eneste
realistiske, og som blev praktiseret tidligere
på året i Kenya efter en tilsvarende tvivlsom
og voldspræget valgproces.
ktørerne fremlægger selv Kenya-løsningen med dens magtdeling mellem
parterne som en brugbar model for
Zimbabwe.
Derfor er det aktuelt at drøfte, hvor holdbar Kenya-løsningen er for at løse en dybt
alvorlig politisk krise, hvor fundamentale
demokratiske principper negligeres og en
nations hele eksistens bringes i fare.
Karakteristisk er det, at Kenya-løsningen ikke
er ideel for nogen af de to lande. Der har i stedet være stærke røster fremme om, at der
burde etableres en tidsbegrænset overgangsregering under neutral og uafhængig ledelse
med mandat til at organisere et hurtigt valg,
hvor et reformprogram kan være hovedemnet for den politiske stillingtagen.
En sådan løsning ville have forudsat en
annullering af de netop afholdte valg, hvilket
var helt uacceptabelt for det siddende styre i
begge lande. Hertil kommer, at det i begge tilfælde ikke er realistisk at afholde et hurtigt
valg på grund af en dyb og velbegrundet mistillid til centrale institutioner som valgkommission og domstole.

A

øsningen i Kenya må derfor betegnes
som en minimumsløsning, der skal
holde de underliggende, etnisk baserede konflikter i skak, men uden at tage fat på
den nødvendige løsning af de strukturelle
problemer, som har skabt krisen. Der er etableret en noget uklar magtdeling mellem præsident Kibaki og premierminister Odinga
med parlamentet på sidelinjen, men man kan
have sine tvivl om den form for kriseløsning
er langtidsholdbar. Den er i hvert fald skrøbelig og ikke 'stødsikker'.

L

lligevel har det været Kenya-modellens minimumsløsning, som har været
udgangspunkt og endemål for forhandlingerne i Zimbabwe. Den er blevet
opfattet som den maksimale og eneste realistiske løsning. Når det alligevel ikke, trods
fem ugers intense forhandlinger, er lykkedes
at nå målstregen, og en aflysning af hele løbet
nok er mest sandsynlig, skyldes det flere markante forskelle mellem de to lande. For det
første er de personlige modsætninger mellem
de to hovedaktører i Kenya ikke slået stærkt
igennem. De har for blot fem år siden stået
sammen om et regime-skifte, og Kibakis mere
tilbagelænede stil har givet plads til en vis
uformalitet og rummelighed i udmøntningen
af magtdelingen mellem præsident og premierminister. I Zimbabwe er de personlige
modsætninger båret af gensidig animositet,
og kløften mellem de to magtgrupperinger er
uddybet gennem styrets grove brud på rettigheder og brug af manipulerende og voldelige
midler. En aftale vil derfor kræve langt mere
håndfaste og formaliserede garantier for at
overvinde kløften af dyb mistillid efter mange
års magtmisbrug, og Mugabe har ikke på
noget tidspunkt været indstillet på at afgive
den mindste flig af sine magtbeføjelser.

A

Denne fastholden ved magten og dens privilegier styrkes af en anden markant forskel,
nemlig sikkerhedsstyrkernes placering. Mens
hæren i Kenya holder sig politisk neutral, er
den i Zimbabwe regimebærende. Hæren og
sikkerhedsstyrkerne i det hele taget har sæde i
det øverste magtorgan, Joint Operational
Command, og overgreb i fortiden og nuværende andel i farme og andre goder bevirker,
at de går imod enhver form for magtdeling.
ele dette system bindes for det tredje
sammen af den cement, som befrielsesideologien udgør. Mugabe-styret
er udtryk for befrielsesbevægelsens faste greb
om magten og dens fastholdelse af sit magtmonopol, hvor demokratiets spilleregler kun
er gyldige i det omfang, at de spiller med og
ikke imod befrielsesbevægelsens primat. På

H

det grundlag er magtdeling med 'fremmede'
en anormalitet for både regeringspartiet og
sikkerhedsstyrkerne. Befrielsesideologien
udgør et teflon skjold, som selv den begrænsede Kenya-løsning har vanskeligt ved at
trænge igennem.
Magthaverne har siden befrielseskampen så
at sige levet i deres egen befrielsesideologiske
virkelighed, som de nu til deres store chok
pludselig opdager, ikke er befolkningens. Ved
det første valg i slutningen af marts fik oppositionspartiet et – ganske vist beskedent –
flertal i parlamentet, og Morgan Tsvangirai
fik ved præsidentvalget flere stemmer end
Mugabe. Samtidig har mere end en fjerdedel
af befolkningen 'stemt med fødderne', idet de
har søgt tilflugt i nabolandene, primært
Sydafrika. Alligevel er det for magthaverne
folket, der har uret; det er vildledt af befrielsesbevægelsens fjender, specielt den tidligere
kolonimagt, som gennem sanktioner alene
bærer skylden for inflation, arbejdsløshed og
håbløse levevilkår.
et overraskende og for omverdenen
vanskeligt forståelige er ikke magthavernes reaktion, men derimod at
nabolandene samlet i SADC og med Mbeki i
mæglertrøjen fortsat har prioriteret solidaritet med 'det befrielsesideologiske netværk',
som organisationen har vist sig at være, frem
for at reagere på nødråbene fra store dele af
befolkningen, på masseflugten fra landet, på
den åbenlyse underkendelse af centrale
demokratiske principper (i Zimbabwe), på
voldsanvendelsen og den økonomiske nedsmeltning.
Der er i virkeligheden kun to medlemmer,
som har udtrykt sig kritisk mod Mugabes
regime med dets anti-koloniale retorik og
befrielsesideologiske retfærdiggørelse af alle
handlinger.
Det drejer sig om Zambias just afdøde præsident og Botswanas præsident. Karakteristisk
nok er begge demokratisk valgte og ikke rundet af befrielsesbevægelsen.
På den baggrund gør Tsvangirai ret i at
modstå den stærke pression for at indgå en
uklar aftale om magtdeling. Tiden arbejder
for Tsvangirai, jo stærkere den økonomiske
nedsmeltning accelererer.

D

Holger Bernt Hansen er professor ved Institut
for Afrika-studier på Københavns Universitet
og tidligere formand for Danidas styrelse.
Overstående er et sammendrag af en artikel i
det seneste nummer af tidsskriftet 'udenrigs'.
nr. 2, juli 2008. 128 sider. Pris: 100 kr., Årsabbonement: 250 kr.
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BOGNOTER
NYT ATLAS TIL
MELLEMTRINET
Geografforlaget har udgivet en ny og opdateret udgave af deres atlas til elever på mellemtrinet (3. til 6. klasse) med tilhørende
lærervejledninger. Det indeholder overskuelige kort over klima, befolkning og produktion
til de forskellige verdensdele og illustrative
billeder af bl.a. opalminer i Australien, Las
Vegas og kvinder i Ghana, der henter vand.
På ét område er der ikke meget nyt under
solen: Danmark ligger som altid i et dansk
atlas på de første sider – men det er der til
gengæld på andre: Cape Town har fået et nyt
dansk navn, nemlig Kat det Gode Håb.
Atlasset er på 72 sider og koster 105 kr. eksklusiv moms og forsendelse og kan bestilles
på www.geografforlaget.dk
/jg

AFRICA/NOW
Med undertitlen Contemporary Art from Africa
2008-2009.
Udstillingskatalog, ill., af Tine Thorup og
Cuong Sam for ThorupArt. 117 sider.

BLOG MED NAB
Udenrigsministeriets Naboskabsprogram har
lanceret en blog, som løbende opdateres
med indlæg til diskussion.
Bloggen giver alle interesserede mulighed for
at give deres mening til kende om Danmarks
indsats i EU’s nabolande. Vi modtager også
gerne opfordringer til indlæg om emner som
ikke allerede findes på bloggen.
Gå ind på www.um.dk og efterfølgende stien
Forside > Udviklingspolitik > Lande og regioner > Østeuropa > Naboskabsprogrammet >
Blog med naboskabsprogrammet

NY PULJE TIL COP15KLIMAOPLYSNING
I 2008 er der afsat ekstra midler til
oplysning i Danmark om klimaforandringernes betydning for udviklingslandene.
Midlerne kan søges af alle – også
NGO’er. Se nærmere på www.oplysningsbevillingen.dk

OVERSÆTTELSER
– TOLKNING
Alle sprog, kort leveringstid,
etabl. 1976.
98 udlændinge oversætter til
deres modersmål.
SES Erhvervs-Service ApS
Blichersvej 15A 7800 Skive
tel 9752 2911 fax 9751 2900
tekst@abc-ses.dk www.abc-ses.dk
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’JEG RINGEDE SELV TIL
HEADHUNTEREN’
skære næsten det hele væk og der er derfor et
”slip” og det er ærgerligt, lyder det fra Gitte
Seeberg, der mens hun endnu var i Ny
Alliance skrev partiets energi- og miljøoplæg.
En af de anbefalinger hun her slog på var, at
aftalerne ved COP15 for alt i verden skal være
kortfristede.
– De politiske målsætninger skal indfries
hurtigt, ikke om 40-50 år. De skal indfries,
imens de ansvarlige politikere stadig er ved
magten. Hvis ikke det er kortfristet, kan det så
let udskydes.
Hun skynder sig dog at understrege, at det
endnu er hendes egne holdninger, og at hun
jo faktisk endnu ikke er begyndt i WWF.

Gitte Seeberg ville have det job. Hun fattede knoglen og ringede til headhunteren. Foto: Lars Nybøll/Polfoto.

Gitte Seeberg vil som ny generalsekretær i Verdensnaturfonden (WWF) opnå maksimalt
politisk fokus på klima. Som
kendt politiker med forbindelserne i orden er Gitte Seeberg
et oplagt valg. Og så brænder
hun for sagen.

Gitte Seeberg er blot en lang række af folketingspolitikere, der har taget springet til ’godhedsindustrien’. For nylig blev Pia Larsen (V)
ansat i Care Danmark. Jann Sjursen (KF) blev
generalsekretær i Caritas. Mimi Jacobsen (CD)
har i flere år bestyret Red Barnet. Og Viggo
Fischer (K) startede Afghanistan-komitéen.
For Gitte Seeberg er det et oplagt spring:
– Jeg har siddet med de her ting i mange år
politisk, og nu vil jeg gerne ud og være med til
at udrette noget af alt det, jeg har siddet med,
forklarer Gitte Seeberg over telefonen fra

Af Morten Østervang

– Du må jo spørge dem, der har ansat mig,
hvorfor de har valgt mig, lyder svaret fra Gitte
Seeberg, da Udvikling spørger om hendes
politiske baggrund mon har spillet ind.
Alligevel lægger Gitte Seeberg ikke skjul på,
hvad hun kan og skal:
– Det er da klart, at jeg har et specielt godt
netværk og kendskab til det politiske system.
Og det skal jeg da helt klart bruge. Jeg skal
bruge min viden til at sætte klima-dagsordenen så højt på dagsordenen som overhovedet
muligt og presse regeringen, så der kommer
ordentlige resultater ud af klima-topmødet i
2009, siger Gitte Seeberg, men skynder sig
dog at tilføje:
– Men det er ikke sådan, at der kommer en
revolution i WWF. Der sidder nogle enormt
kompetente mennesker med en stor viden og
arbejder med de her ting i forvejen.

Jeg vil helst ikke give karakterer.
Men jeg vil da godt sige, at jeg
synes, det har ligget fladt herhjemme i forhold til klima.

Folketinget, hvor hun stadig arbejder, mens
Udvikling interviewer hende.
Gitte Seeberg kender således både miljøområdet og det udviklingspolitiske område
særdeles godt. Senest var hun formand for
Udenrigsudvalget. Og listen af u-lande hun
har besøgt tæller Burkina Faso, Mali, Borneo,
Bhutan, Nepal og Yemen. Selv Maldiverne har
hun skrevet læserbrev om. Hun er med andre

ord allerede velbevandret inden for ’bæredygtig udvikling’ og brænder for sagen, selvom
hun med egne ord ikke er ’ekspert’.
– Jeg har et stort læsearbejde foran mig,
som hun siger.

Klima, klima, klima
Den vigtigste opgave, hun står overfor, er der
ingen tvivl om: Klima, klima, klima, som hun
selv formulerer det.
– Det skal højt op på dagsordenen op til
topmødet i 2009. Vi skal have maksimal indflydelse.
Hvordan synes du egentlig regeringen klarer
forberedelserne til klimatopmødet?
– Jeg vil helst ikke give karakterer. Men jeg
vil da godt sige, at jeg synes, det har ligget fladt
herhjemme i forhold til klima. Man bør jo
netop være foregangsland, når man skal stå i
spidsen for en sådan international aftale. Men
med den politiske aftale regeringen har lavet
herhjemme på energiområdet, er der sket alt
for lille en reduktion af det danske energi-forbrug og den vedvarende energi er slet ikke
udbygget ordentligt. Den indgåede aftale
indeholder ikke nok fremtidig udbygning af
vedvarende energi og ikke tilstrækkelige mål
om energibesparelser. Det kunne have været
meget mere ambitiøst. Samtidig er forskningen i ny energi skåret væk. I forbindelse med
regeringens tiltrædedelse og selv efter den nye
aftale er man ikke kommet op på et tilstrækkeligt ambitiøst niveau. Man startede med at

Ikke mindre synlig
Og hermed synes pointen ligesom understreget: Det er ikke et farvel til Gitte Seeberg i
samfundsdebatten.
– Jeg regner ikke med at blive mindre synlig. Jeg vil ikke afholde mig at deltage i debatten. Det her er også politik, men selvfølgelig
på en anden måde, og jeg skal selvfølgelig
gøre WWF synlig, siger Gitte Seeberg, der
ikke er ked af, at det nu er en anderledes måde
at drive politik på.
– Jeg har haft det godt som politiker. Men
jeg glæder mig til at være fælles om at arbejde hen imod ét mål, lyder det fra Gitte
Seeberg, der ikke kommer til at savne de politiske slagsmål.
Gitte Seeberg overtager posten fra Kim
Carstensen, der nu skal lede organisationens
internationale klima-arbejde. Han har tegnet
organisationen i 13 år, og han tilskrives i høj
grad æren for at have bevæget WWF fra at
være en naturorganisation til i dag at være en
moderne miljøorganisation med fokus på
bæredygtig udvikling. Kim Carstensen er en
mand med viden om substansen, der er velbevandret i bistandsmiljøet og bestrider
poster i Danidas styrelse og oplysningsudvalg. Men han er nok ikke den, hr. og fru
Danmark kender.
– Vi er vidt forskellige. Jeg er jo ikke Kim,
og Kim er ikke mig, og sådan skal det jo være,
lyder det fra Gitte Seeberg.
Hvordan fik Gitte Seeberg så jobbet?
– Jeg ringede til headhunteren og fortalte at
dette var mit drømmejob og jeg ville have
søgt det ligegyldigt hvor jeg havde været i mit
jobliv. Hvad enten jeg havde været i Europaparlamentet, Folketinget eller noget helt
femte. Så sådan var det.

BLÅ BOG
Gitte Seeberg er cand.jur. og er 48 år.
Medlem af Europa-Parlamentet 2004-2007
(Konservative)
Medlem af folketinget 1995-2004 og
2007(Ny Alliance). Hun udtræder af
Folketinget, når hun starter i WWF.
Gitte Seeberg er gift med kommunikationschef Anders Schiermer. Sammen har de en
datter på otte år.
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overblik og gode lederevner.
Når tiden ikke går med at knække bistandsverdenens nødder, bruger Jesper Gerner
Jensen sin tid på at være sammen med
hustruen, de tre voksne døtre og de fire børnebørn. Bliver der ekstra tid til overs bliver
den afviklet på golfbanen, som er en anden af
hans store passioner.

decentralisering af en del af de operative
opgaver i felten.
Han vil fortsætte organisationens fokus på
Asien, og specielt Afrika, som han mener, kan
blive en stor udfordring for Dansk Røde Kors,
da kontinentet, som han jo har et indgående
kendskab til, er i stor fare for at falde yderligere bagud i den globale udvikling. Derfor vil
han forsøge at sætte ekstra fokus på de svage
og konfliktramte områder, som for eksempel
Sydsudan, og på dette område regner han
ikke med at blive arbejdsløs foreløbig, for
som han siger, afrikanske konfliktområder er
der jo desværre mange af ...

FRA MS-FRIVILLIG TIL
RØDE KORS-CHEF

Med udnævnelsen af Jakob Gerner Jensen til
international chef – efter Anders Ladekarl,
som tidligere på året blev organisationens nye
generalsekretær – får Dansk Røde Kors sig en
mand på posten med et solidt kendskab til
udviklingsverdenen, både i Danmark og på
det afrikanske kontinent. Ligesom generalsekretæren, Anders Ladekarl, er også han
rekrutteret til sin nye stilling i Røde Kors’
egne rækker.
Jakob Gerner Jensens erfaring med bistand
går mere end 20 år tilbage, hvor han startede
i Mellemfolkeligt Samvirke, først som frivillig
og senere som udstationeret i Lesotho og
endeligt som administrator på landekontoret.

Systematisk og med lederevner
Imellem udstationeringerne har han arbejdet
som blandt andet programchef i den internationale afdeling på Dansk Røde Kors hovedkontor i København, så det er bestemt ikke en
ukendt mand, som afdelingens 45 ansatte nu
får som chef.
Kollegerne, der for manges vedkommende
har kendt den nu 54-årige Jakob Gerner
Jensen siden har startede i organisationen,
omtaler deres nye chef som en yderst systematisk mand, som man skal stå tidligt for at
fange på det forkerte ben, når det gælder
viden om det internationale donorsamfund.
Han bliver beskrevet som en mand med stort

Foto: DRK.

Af Charlotte Lund Dideriksen

Få år senere gik turen videre til Dansk Røde
Kors, der har dannet rammen om hans senere karriere, der blandt andet har budt på to
udstationeringer i Østafrika. I 1990’erne
arbejdede han fire år som koordinator for et
sundhedsprogram i byen Entebbe i Uganda.
Indtil udnævnelsen som international chef
denne sommer, havde han gennem en årrække base i Kampala, hvor han havde den østafrikanske region og Afrikas Horn som sit
ansvarsområde.

Jesper Gerner Jensen er en helbefaren mand i bistandsverdenen, og det vil uden tvivl
komme ham til gode i det nye
job som international chef i
Dansk Røde Kors.

Fokus på Afrika
Om visionerne fortæller han, at han i sin nye
chefrolle fortsat vil følge op på de initiativer,
som Dansk Røde Kors har igangsat de seneste
år. Især opgaven med at få gennemført en

NYT OM NAVNE SEPTEMBER 2008
BILATERALE
Mar ia Fahmy, 30, er den 1. juli 2008 blevet
kontraktansat som rådgiver ved Det
Egyptiske Dialoginstitut (DEDI) i Egypten
med tjenestested i Cairo.
Frank Rothaus Jensen, 38, er den 1. juli 2008 blevet ansat
som seniorrådgiver ved ESAT i Nepal med tjenestested i
Kathmandu.
Ann Mar ie Wessling, 40, startede 2. august 2008 som kontraktansat seniorrådgiver ved PAPESPRIM i Mali med tjenestested i Bamako.

MULTILATERALE
Niklas The odor B. Bjerre, 29, er fra 1. september ansat som
Associate Expert in Political Affairs ved FN i New York.
Peter Taksøe-Jensen, 49, tiltræder 1. september
som stedfortrædende juridisk rådgiver for FN’s
generalsekretær Ban Ki-moon. Peter TaksøeJensen bliver dermed den højst rangerende
dansker i FN-hovedkvarteret i New York. Peter
Taksøe-Jensen kommer fra stillingen som chef
for Udenrigsministeriets juridiske tjeneste.

NGO’ER
Nis B orlund, 33, er ansat af ADRA Danmark som AC-medarbejder i økonomiafdelingen.

Lott e Nørsk ov, 32, er rejst til Pibor i
Sydsudan for Læger uden Grænser, hvor hun
de næste seks måneder skal arbejde som
administrator og regnskabsansvarlig.

Anders Bæhr ing, 28, er rejst til Etiopien for
Læger uden Grænser (MSF), hvor han som
logistiker de næste tre måneder skal arbejde
på et af MSF’s ernæringsprojekter i den sydlige del af landet.
Tina Donnerborg, 40, er ansat som kommunikationschef hos Dansk Røde Kors. Hun
kommer fra en stilling som forretningsudviklingschef hos Dansk Industri.

Tove Mar ia Ryding, 28, er ansat som klimakoordinator i CARE International. Hun er
formand for 92-Gruppen, og har været formand for regnskovsgruppen Nepenthes i tre
år.

ANDRE

Sig ne Fr ydensb erg, 31, er rejst til Indien for
Læger uden Grænser (MSF). Hun er sygeplejerske og skal de næste seks måneder yde
medicinsk hjælp til hjemstavnsfordrevne i
delstaten Chhattisgarh.

Bir git L indsnæs, 52, er udnævnt til vicedirektør på Institut for Menneskerettigheder. Ud
over jobbet som vicedirektør fortsætter Birgit
Lindsnæs som leder af det internationale
arbejde på Instituttet.

Mohame d Eltom Hamid, 31, skal det næste år
arbejde som medicinsk koordinator på Læger
uden Grænsers hiv/aids-projekt i Zimbabwe.
Han er læge og får ansvar for samarbejdet
med de lokale sundhedsmyndigheder.

Ole Hækkerup, 37, bliver ny u-landsordfører
for Socialdemokraterne. MF Ole Hækkerup
blev udpeget på partiets sommergruppemøde
i august. Ole Hækkerup er BA i statskundskab
og kom ind i Folketinget ved valget i november sidste år, men har derudover været valgt
ind fra 1998 til 2001.

Læge Zitta B arella Har boe, 32, er rejst til
Etiopien for Læger uden Grænser (MSF),
hvor hun de næste to måneder skal behandle
underernærede børn.
Ulla Jepsen, 41, er ansat som kommunikations- og marketingschef i CARE Danmark.
Ulla Jepsen kommer fra en stilling som kommunikations- og produktchef hos Atlantis
Rejser.

Navane them P il lay, 67, er udpeget til ny FNhøjkommissær for menneskerettigheder af
FN’s Generalsekretær Ban Ki-moon.
Navanethem Pillay er sydafrikaner og har en
lang juridisk karriere bag sig, bl.a. som domFoto: ICC-CPI
mer ved Det Internationale Straffetribunal
for Rwanda i årene 1995-2003.
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KOSOVO KALDER
Spis traditionel burek og drik
frisk mælk fra koen i albanerens fattige hjem. Sov i serberens hus og spil paintball i
bjergtagende natur. Udvikling
fandt et lille projekt, der tager
turisten med helt ind i Kosovos
stuer – og så er det multietnisk. Det meste af tiden i
hvert fald.
Tekst og foto: Morten Østervang, Novo Brdo

Hvorfor? Lyder reaktionen prompte fra en
kollega i bistandsbranchen, da jeg fortæller, at
jeg skal til Kosovo. Det er selvfølgelig lidt for
sjov. Men Kosovo, der lige nu er en mellemting mellem en selvstændig nation, en serbisk
provins og et internationalt protektorat, er
berygtet. Man tænker støv, gråt byggeri, etniske stridigheder og trafficking. Imaget er helt i
bund.
Alligevel er der en lille bistands-hard core
kreds i Pristina, der er begejstret for stedet og
bliver ved med at forlænge deres udstationering.
Og egentlig kan man godt forstå dem. Det
lille land, der ikke er større end Sjælland,
byder på en mangfoldighed af perler.
Kosovo har nu også, ni år efter krigen, fået
sin egen turistguide, udgivet af forlaget
Bradts, der også har lavet guides til andre rejsemål, der også ligger en kende væk fra alfarvej: Kabul og Bagdad.
Guiden afslører, at Kosovo har meget at
byde på. Historiske ortodokse klostre. Byzantinsk arkitektur. Store søer. Vandring i de
underskønne Rugova-bjerge, hvor der stadig
er ulve. Og ikke mindst: god mad.
Og så kan den afsløre, at Kosovo faktisk er
sikrere end Stockholm.
Med andre ord: Hvorfor ikke tage efterårsferien i Kosovo eller bare lave en afstikker
dertil når turen går til Kroatien eller
Grækenland? Indtil videre er der ikke deciderede rejsebureauer, men billetten er billig og
befolkningen enormt gæstfri. Og enkelte, små
lokale entreprenører gør forsøget på at stable
oplevelser på benene. Turisme er udset til at
være én af de sektorer, der skal give landet,
der lige nu mest lever af bistand, penge fra
den rige onkel i Tyskland og af at klippe hinanden, lidt mere vækst.
Udviklings udsendte tog en smagsprøve –
og tilmed en multietnisk en af slagsen.
Vi satte os i en taxi og kom for mindre en

Projektet, der lige er startet, er støttet af den
nederlandske regering og udført af Care
International og skal give et levegrundlag for
familierne her. Projektet skal administreres af
den lokale ungdomsorganisation, som Fadil
er formand for. Og så har man samlet 13
familier, ti albanske og tre serbiske, der skal
give byboerne oplevelsen af frisk luft, traditionel mad, overnatning i lokale hjem - og så
kan de spille paintball i de smukke bakker,
underholde sig med bordtennis og lange vandringer. Familierne har – afhængig af hvad de
er udset til at tilbyde turisterne – fået et komfur, et køleskab, en seng – og selvfølgelig
paintball-udstyr.

Paintball 600 meter. Fadil er sikker på, at det nok skal blive et hit. Lige nu er der ganske vist ret langt mellem turisterne i Kosovos bakker.

100 kr. ud til den lille by Novo Brdo, 45 kilometer uden for Pristina. Med Kosovos første
turistguide i hånden var forventningerne
intet mindre end helt i top.

Nu vender jeg om..
Da jeg stiger ud af taxien, har jeg nu mest lyst
til at vende om.
En lille klat af faldefærdige jugo-etagehuse,
er de eneste bebyggelser, der ligger i et ellers
øde bakket landskab. Fattige beboere henslæber tiden på deres altaner, mens børnene spiller fodbold.
Her er ikke meget arbejde til de lokale. Ikke
noget under, at mange af de 4.000 indbyggere
i kommunen, der bor spredt rundt i små
etnisk opdelte bebyggelser, hvor generationer
efter generationer af familier har boet, har
været tæt på at flytte.

Hvad gør man for at undgå det? Man giver
selvfølgelig indbyggerne lidt træning i
engelsk, turisme og madlavning – og ikke
mindst: Man køber paint ball-pistoler og
lader én af byens ældre landmænd blive
paintball-manager. Så er dén ged barberet.
Nu skal turisterne bare komme. Sådan
lyder opskriften lidt karikeret på et lille projekt, der skal skabe et levegrundlag her – og
tilbyde en unik turistoplevelse til byboerne i
Kosovo.
– Det er det første landsby-turisme i
Kosovo – og så er det multietnisk, forklarer
den unge, dynamiske formand for NGO ungdomsnetværk, Fadil, der møder mig i byens
’centrum’ stolt.
En mission impossible kunne man synes.
Men den lynhurtige skepsis skal hurtigt
gøres til skamme.

Paintball med bønderne
Da vi går væk fra hovedvejen og bevæger os
væk fra det trøstesløse ’centrum’, letter pessimismen da også. Der viser sig en natur, som
måler sig med Toscana og Provence. Der er
højdedrag og marker, der strækker sig ud i det
uendelige med kamille-marker. Blomster er i
fuldt flor. Grønne skove strækker sig over
bakkerne. Arkæologiske perler dukker op hist
og pist. Og bag det hele strækker sig høje bakkedrag, hvor Makedonien ligger langt ude i
horisonten. Her er fredeligt og frodigt som i
en Milka-reklame. Og det er ikke løgn, for vi
hører jævnligt køer med bjælder!
Fadil er formand for organisationen, der
nu skal køre projektet videre. Han er ulønnet,
men har store håb om at det kan give ham et
fast, lønnet job. Lige nu overlever han ved at
bage brød til byens indbyggere.
Når projektet kører, skal han være ’administrator’ og sikre at kunderne, der kan blive her
i to-tre dage, bliver logeret ind i en bolig hos
en serbisk familie, får en traditionel middag
eller frokost hos en albansk familie. Spiller
paintball, piccado eller billard hos en tredje
familie. Alt sammen til overkommelige priser.
Overnatning: 75 kroner. Frokost: 20 kr.
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