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Innhold 



Om å avkle Den godes makt – et forord 
Jeg har følt et visst ubehag ved å skrive denne boken. For hva er poenget med å bruke tid 
på en kritisk maktstudie av et norsk miljø av utrettelige fredsmeklere, velmenende 
parlamentarikere og idealistiske bistandsarbeidere? 

Analysen er forfattet med en slik ambivalens som undertekst. Men samtidig er det 
nettopp denne ambivalensen som jeg har måttet overvinne. Den nærmest uangripelige 
posisjon som grunnlaget for norsk bistands- og fredspolitikk har hatt i norsk offentlighet 
har sammenheng med nettopp dette – observatørers frykt for at nøkterne, kritiske analyser 
kan ødelegge for Den gode sak. Men forestillingen om «Det gode prosjekt» er en 
abstraksjon. Det er en myte som pidestalliserer hele prosjektet om Norge som 
bistandsmakt og aktiv fredsmekler på den globale arena. Politikkfeltet tilskrives 
egenskaper som om det står utenfor det ordinære sosiale liv, ubemerket av bestemte 
filtreringer av virkeligheten og ubesudlet av maktkamp og personlig ærgjerrighet. 

Det gode prosjekt er konkret ikke noe annet enn det en bestemt regjering eller statsråd 
setter ut i livet eller det en organisasjonsledelse eller forskningsinstitusjon utfører. 
Dessuten: Den sørpolitiske aktør er ikke alltid den Samaritan han gir seg ut for å være. 
Bare ved å nærme seg dette feltet som om det er et ordinært samfunnsfenomen blir det 
mulig å oppdage og analysere det som et forandringsregime som har hatt svært stor, men 
neglisjert betydning for utviklingen av det norske samfunnet og en stort sett beskjeden, 
men overfokusert betydning for utviklingen i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Skal 
forskningen kunne gi ny og interessant innsikt om et av de aller viktigste fenomenene i 
nyere norsk historie og samtid, må den unnslippe konvensjonsfellen; dvs. den må først av 
alt frigjøre seg fra dette miljøets opphøyde beskrivelse av seg selv og fra dogmenes og 
moraliseringens diskursive herredømme. 

Siden bistand, menneskerettighetsarbeid og fredspolitikk har hatt en enestående 
legitimitet i Norge, er det risiko forbundet med å analysere det kritisk og distansert. Den 
norske modellen for freds- og konfliktløsning har hatt en entusiastisk tilslutning og 
utviklingshjelpsprosjektet en nærmest monolittisk oppslutning. Forsøk på å trenge 
gjennom den mur av konvensjonalisme, nøret av epokens herskende internasjonale 
maktrelasjoner og kognitive disposisjoner, nasjonal rituell selvbekreftelse og begrepsmakt 
som systemet har forskanset seg bak, innebærer å sette søkelys på ikke bare en mektig 
(ressursfordelende) elite som oppfatter sin egen posisjon som begrunnet med moralsk 
overlegenhet, men betyr også å kaste et kritisk blikk på fundamentale 
nasjonalidentitetsproduserende prosesser i globaliseringsepoken. Balanserte analyser som 
søker å forstå politikkfeltets grunnlag og funksjonsmåte vil derfor selvsagt bli angrepet, 



men mer interessant: på en måte som er i tråd med systemets maktstrategi. Folk vil si: Det 
er mye rett i analysen, men den går for langt, den er ensidig (særlig de som ellers 
praktiserer ahistorisk kritikk, som et slags systemproduserende rituale, vil si dette). Den 
vil bli karakterisert som nasjonal selvpisking (av dem som forveksler epistemologiske 
undersøkelser med politisk advokatur og moralisering), og ikke minst – som moralsk 
tvilsomt (av dem som forveksler egen moral med enhver tenkelig moral). 

Jo mer jeg har studert dette feltet, jo klarere er det blitt: Et kulturhistorisk og etisk 
paradoks utfolder seg på og rammer inn det sørpolitiske området. Den intellektuelle 
redelighet, et kjernepunkt og den «yngste dyd» i den europeiske tradisjon ifølge den tyske 
filosofen Friedrich Nietzsche, tilsidesettes og undertrykkes i iveren etter å spre til resten 
av verden fruktene av den sørpolitiske elitens selverklærte bidrag til den globale politiske 
kulturen – det symbiotiske forholdet mellom forskning, organisasjon og stat: Den norske 
modellen. En forutsetning for å bevare intellektuell uavhengighet og redelighet og 
forskningens ideal om besinnelse og distanse i denne unike (og underlige) epoken i norsk 
historie – da Norge har gitt seg selv rollen som mekler og hjelpenasjon på globalt plan 
samtidig som verden er preget av Vestens globale økonomiske, politiske og kulturelle 
makt på en helt annen måte enn noen gang – er å unngå å bli overmannet av dette 
systemets posisjon og makt og dens aura av moralsk-ideologisk uangripelighet. 

Det sørpolitiske systemet er blitt beskyttet av en rekke tabuområder for forskning. Ett 
av dem er maktspørsmål innen feltet selv. Mange har interesser av «business as ususal», 
og av at maktrelasjoner ikke avdekkes, fordi det er et system som mange tjener på og som 
enda flere finner Mening i. Men forskningens grunnleggende berettigelse er å stille 
spørsmål ved vedtatte sannheter og herskende oppfatninger – ikke minst oppfatninger og 
institusjonelle ordninger som er så dominerende at de oppfattes som naturlige og 
udiskutable av dem som er bærere av dem eller ligger under for dem. Derfor er det også 
nødvendig å avkle Den norske samaritan som maktfigur. Det er snakk om å forstå 
nasjonens typehelt i globaliseringens tidsalder: Det gode mennesket i sin utrettelige kamp 
for verdens fattigste. Denne analysen plasserer Den norske samaritan i et komplekst 
system av institusjonell nydanning, særegne filtre for fortolkning av verden, 
identitetsproduksjon og merkevaredanning. Fremfor å akseptere tabuene, jakter boken på 
dem, for å se hva som er bak de utallige slør av godhetsbeskyttelse som feltets 
organisasjon og gallionsfigurenes posisjon har vært hyllet inn. 

Analysen må ikke oppfattes som en kritikk av det norske sørpolitiske prosjekt i og for 
seg, eller av norsk utenrikspolitisk ledelse for at den faktisk leder, eller av enkeltpersoners 
maktstrategier. Målet er viktigere og mindre aktualistisk. Boken søker å forstå systemets 
fundamentale forutsetninger og virkemåter, for å kunne analysere forholdene mellom 
makt/ressurser/kunnskap og kunnskapløshet som har skapt Den norske modellen for å 
«redde verden» og som har styrt Den norske samtalen om verden. 



På et dypere plan er det større ting som står på spill – det dreier seg om å forstå 
nasjonens mentale helsetilstand i den perioden da den politiske ledelsen erklærte Norge 
som verdensmester i bistand, som verdens beste nødhjelpsnasjon og som humanitær 
stormakt, nesten uten diskusjon, og med entusiastisk oppslutning fra store deler av det 
norske organisasjonssamfunn, forskningsmiljø og presse. En bred, distansert fortelling 
om dette systemet og dets virkemåte må kunne stimulere til videre forskning om dette 
enestående prosjektet, også fordi det avkrefter vanlige beskrivelser av det norske 
samfunnet og fordi det – i og ved sin eksistens – reiser viktige spørsmål ved sentrale 
samfunnsvitenskapelige teorier og begreper. En slik fortelling vil også gi norsk 
offentlighet grunnlag for å stille fundamentale spørsmål til denne myteomspente delen av 
vår samtidshistorie. For eksempel: Har denne globale ambisjon på nasjonens vegne 
etablert en ny samfunnsorganisasjon og et nasjonalt danningsprosjekt som svært få 
egentlig vil ha, og som heller ikke er nødvendig, og som heller neppe tjener Norges 
interesser eller arbeid for fred og rettferdighet på verdensarenaen? 

Jeg vil takke Makt- og demokratiutredningens ledelse for at de tok initiativ til en bok 
om utenrikspolitikk og makt. Ingen av de andre skandinaviske maktutredningene har satt 
søkelys på dette temaet, og det finnes foreløpig ingen tilsvarende studie med samme 
tematikk i noe annet land. Arbeidet for Maktutredningen ble en anledning til å videreføre 
et prosjekt om å prøve å forstå forholdet mellom utviklingshjelp, utenrikspolitikk og 
internasjonalisering. Jeg vil også takke Kjersti Gravelsæter Berg, Hege Solbakken, Kjetil 
Visnes og Tore Øverhaug for å ha hjulpet til med å samle materiale. Noen har også brukt 
av sin tid på å lese og kritisere deler av tidligere manusutkast (særlig Anne Marie Groth, 
Roar Hagen, Siri Meyer, og Øyvind Østerud). En lang rekke personer både innenfor og 
utenfor det sørpolitiske systemet har bidratt med data, synspunkter og tips. Her må 
ordtaket «Ingen nevnt, ingen glemt» gjelde. 



Del I: Et nasjonalt 
godhetsregime – teorier, 

begreper og metode 



Innledning: Norges bidrag til 
verdenspolitikken 

Da Norges statsminister talte til det norske folk ved inngangen til det nye årtusen, 1. 
januar 2000, mens den industrialiserte verden for øvrig holdt pusten, og nyhetskanalene 
fulgte solen kloden rundt, time for time, engstelige for hvordan IT-industrien og 
økonomien taklet globaliseringsprosesser ved årtusenskiftet, var han opptatt av andre 
sider av globaliseringen. Han sa: 

Norge må være en nestekjærlighetens og solidaritetens nasjon. La oss følge i Fridtjof Nansens spor ved 

trofast innsats for flyktninger og nødlidende i andre land. Vår nasjon går nå foran og sletter gjelden til de 

fattigste utviklingsland. Norge er blant verdens fremste i bistand. Vår visjon er at en dag skal ingen barn 

rekke ut sine hender etter brød – uten å få det. Huskes vi som et solidarisk Norge, har nordmenn grunn til 

stolthet. … 

Norge må være en fredsnasjon – en aktør for konfliktløsning og fredsskapende virksomhet. En nasjon 

som følger Nordahl Griegs strategi: «Skaper du menneskeverd, skaper du fred.» Jeg ønsker at vår 

hovedstad skal framstå som en internasjonal fredsby. Huskes vi som fredsnasjon, har nordmenn grunn til 

stolthet.1 

Altså: Da Norges statsminister holdt nyttårstalen ved tusenårsskiftet og snakket om 
Norges plass i verden (slik andre lands statsledere benyttet jubileet til å snakke om sine 
lands plass i verden), dvelte han ved hva nordmenn kunne være stolte av og skulle huskes 
for. Og han la ikke ut om norsk teknologi, idrett, kultur, skipsfart eller oljefondet. Han la 
vekt på – ikke «kjæmpers fødeland», men på nestekjærlighetens og solidaritetens 
fedreland. At statsministeren valgte å legge vekt nettopp på Norges virke som humanitær 
stormakt er i seg selv interessant. Ingen andre europeiske statsledere knyttet sitt folks 
identitet til å hjelpe verdens fattige og å skape fred. Men det som virkelig trenger 
forklaring er den åpenbare offentlige, nasjonale samstemmighet bak statsministerens 
prosjekt: å skrive nasjonen inn i verdenshistorien som et solidarisk, fredsland på den 
globale arena.2 

                                                      

1 Sitatene er tatt fra statsminister Kjell Magne Bondeviks tale 31.12.1999. Finnes bl.a. på 

http://odin.dep.no./smk/taler/2000/000101.html.  
2 Den grunnleggende samstemmigheten om statsministerens tale i 2000 var ingen tilfeldighet. 

Reaksjonene på statsministrenes taler på 1990-tallet og etter tusenårsskiftet gir samme, 

entydige inntrykk. Det kan synes som om politikken har så stor oppslutning at den oppfattes 



Det er et nærmest uforståelig gap mellom dette prosjektets posisjon og 
mobiliseringsevne i Norge og offentlig debatt og forskning om de nasjonale 
konsekvensene av det. I 2003 er rundt 1000 personer i statsforvaltningen, flere tusenvis 
av ansatte i nesten 150 frivillige organisasjoner og deres partnere, hundrevis av 
informasjonsarbeidere og over 1000 forskere knyttet opp til det sørpolitiske prosjektet. I 
løpet av de siste tiårene er nesten 200 milliarder kroner blitt kanalisert av og gjennom det 
samme systemet. I 2003 vil norske frivillige organisasjoner motta ca 3 milliarder kroner 
fra Utenriksdepartementet til sitt arbeid. De driver bistand og nødhjelp i over 100 land og 
er involvert i nærmere 10 000 prosjekter. Norske organisasjoner og 
forskningsinstitusjoner har på Utenriksdepartementets lønningsliste vært involvert i 
fredsforhandlinger i Sudan, på Kypros, i Midtøsten, Sri Lanka, Etiopia, Eritrea, Somalia, 
Colombia, Sierra Leone, Guatemala osv. Denne boken omhandler altså et svært viktig 
samfunnsfenomen i vår tid. Den gjør det mot en paradoksal forskningshistorisk bakgrunn: 
Norsk samfunnsvitenskap har stort sett neglisjert hele denne nasjonale endringsprosessen, 
samtidig som toneangivende forskningsmiljøer har vært en aktiv del av den. 

Boken vil ta for seg de nasjonale konsekvenser av at landets politiske elite har søkt å 
realisere ambisjoner om å gjøre Norge til en global bistandsmakt og en høyprofilert 
fredsmekler. Det er velkjent fra historien at når lands eliter har søkt å realisere sine 
militære eller politiske stormaktsambisjoner ute, så har det påvirket forholdene i 
hjemlandet. Det har vært tilfellet selv der statens mektigste – keisere og konger av Guds 
nåde, eller regjeringers indre sirkler – har hatt hånd om utenrikspolitikken. Mange 
historikere har for eksempel studert forholdet og den gjensidige påvirkningen mellom 
britisk kolonialisme og Victoria-tidens England og mellom Vietnam-krigen og det 
amerikanske samfunnet. Jeg vil fortelle historien om hvordan norsk utenriks- og 
bistandspolitikk i Afrika, Asia og Latin-Amerika og verdensoppfatninger, selvbilder, og 
maktforhold i Norge, har påvirket hverandre. Målet er å forklare dette politikkfeltets 

                                                                                                                                                 

som naturlig, og derfor kan de fleste begrunnelser brukes for å begrunne den. Landets 

statsminister i 2002 (som også var presteutdannet) ga en oppsiktsvekkende, religiøs 

begrunnelse for den, uten at det avfødet en eneste kommentar i norsk offentlighet. Han siterte 

salmedikteren Svein Ellingsens salme: ‘Noen må våke i verden i natt/ Noen må tro i mørket 

(Noen må være de svakes bror,/ Gud, la din vilje skje på jord!/ Hjelp oss å følge ditt bud.’ 

Norge ble utropt til de «fattiges bror». Statsministeren understreket i nyttårstalen for 2003 

igjen Norges rolle som fredsnasjon og som bistandsnasjon og sa: «Som en kristen 

kulturnasjon har arbeidet for fred vært en av de grunnvoller Norge har bygget på gjennom 

århundrer (sic!). DET er i dag kanskje vårt fremste kjennemerke internasjonalt. Dette arbeidet 

skal fortsette.» Se http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/2419470.html. Statsministerens tale. 

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/2419470.html


betydning for etablering og utvikling av institusjonelle ordninger og språklige kategorier 
for norsk handling i og fortolkning av verden og for forholdet mellom 
samfunnsinstitusjoner, samhandlingsrelasjoner og elitedannelse i Norge. Hvem har 
tilegnet seg makten til å representere Norge i verden og verden i Norge, og hvem har hatt 
makt til å bestemme hvem som skal representere Norge i verden og verden i Norge? 

Om å unnslippe det språket som målbinder 

Skal en overhodet ha mulighet til å forstå nasjonale konsekvenser av samspillet mellom 
ekstremt sammensatte verdenshistoriske prosesser og Norges agering på den globale 
arena, må en først avklare en rekke sentrale teoretiske og begrepsmessige spørsmål. 

Bistands- og fredspolitikk er kjennetegnet av en særegen form for produksjon av 
nasjonale myter, moralsk retorikk og store utviklingsnarrativer. For så langt det er mulig å 
unnslippe denne tradisjonens språklige innflytelse på fortolkningen av seg selv, er det 
viktig å utvikle et begrepsapparat som kan fremmedgjøre, ved å historisere, både 
systemets modellering av seg selv, dets diskurs og den samfunnsarena det utspiller seg på. 
Forskningens mål vil alltid være å foreta grep som kan etablere distanse til objektets virke 
og metaforer. Det er helt avgjørende på et felt som dette – gitt dets historiske evne til 
konseptuelt å overmanne sin samtid. 

Nedenfor vil jeg samlet presentere og kort begrunne sentrale perspektiver og noen 
nøkkelbegreper, som tydeliggjør dem. Begrepet «Det sørpolitiske system» fanger inn hele 
politikkfeltets historiske, romlige og strukturelle kompleksitet og karakter. Det gjør det 
mulig å begrunne en meningsfull distinksjon mellom politikkfeltet og dets omverden, 
samtidig som det fanger inn dets innebygde og grunnleggende dualismer,3 og hvordan 

                                                      

3 Noen av de sentrale dualismene som dette systemet er organisert omkring og som gir det dets 

distinkte trekk, må antydes innledningsvis a) bistandens særegne egalitære begrunnelse 

kombinert med en sterk, vedvarende hierarkisk organisering av systemets institusjonelle 

relasjoner; b) bistandspolitikkens distinkte verdikoder (hva skaper utvikling/hva skaper ikke 

utvikling) i relasjon til den tradisjonelle utenrikspolitikkens distinkte verdikoder (hva tjener 

statens interesser/hva tjener ikke statens interesser); c) forholdet mellom «vi» som rettleder, 

veileder og giver og «den betydningsfulle andre», som mottaker og som bekrefter av «oss», 

gjennom å akseptere og rituelt underkaste seg sin plass i bistandsrelasjonen; d) forholdet 

mellom systemets insistering på å representere universelle verdier og systemet som en viktig 

arena for spredning av vestlig sivilisasjonsmakt (demokrati, likestilling, likhet for loven og 

lignende). Disse trekkene vil bli forklart og analysert nærmere i boken – både hvordan de har 

strukturalisert det sørpolitiske systemet, men også hvordan begrepene har vært innvevd i 



forholdet mellom dem er blitt formet av femti år med norsk politikk overfor den ikke-
europeiske verden. Begrepet uttrykker også et forsøk på å overkomme 
fortolkningstradisjoner som behandler utenrikspolitikk og innenrikspolitikk som om det 
skulle være to helt atskilte verdener (se Del II for en diskusjon om hvordan 
utenrikspolitikk kan forstås). 

Jeg snakker om Den norske modellen, og om denne modellen som Norges bidrag til 
verdenspolitikken i globaliseringens tidsalder. Jeg oppfatter Den norske modellen som 
primært en måte å organisere det norske samfunnet på, og ikke som et utenrikspolitisk 
instrument, og som det sørpolitiske systems foreløpig siste og mest potente institusjonelle 
og politiske produkt. 

Det sørpolitiske prosjekt beskrives som et «nasjonalt danningsprosjekt», og analysen 
distanseres dermed fra dominerende perspektiver som reduserer all politikk til 
interessekamp og interesseaggregering. I stedet for å bruke dobbelt uklare begreper som 
Norge og globaliseringsprosesser eller globalisering av Norge anvender jeg et begrep som 
er en bevisst parallell til «det moderne gjennombrudd»; det er skjedd en historisk 
bevegelse fra det nasjonale og moderne gjennombrudd på 1870- og 1880-tallet til «det 
internasjonale gjennombrudd» fra midten av 1960-tallet. Det dreier seg altså om å forstå 
den nasjonale danningsprosessen under det internasjonale gjennombruddet i norsk 
historie. Jeg bruker begrepet strategisk kommunikasjonsregime for å distansere analysen 
fra teorier om funksjonell differens for å forklare danningsprosjektets posisjon og 
legitimitet. For å få frem dets paradoksale trekk snakker jeg om «Den altruistiske 
profileringskampanje» og om Den norske samaritans interessefrie 
kommunikasjonsunivers. 

Dernest foreslår jeg begrepet «Det nasjonale godhetsregime» som en betegnelse på 
politikkfeltets komparative og historiske særtrekk, og for å få fatt på dets særegne form 
for maktutøvelse. «Det nasjonale» brukes for å understreke at det dreier seg om et 
nasjonalstatlig prosjekt på statens vegne stilt overfor verdenspolitikkens globalisering. 
«Godhetsregime»-termen vektlegger at det er snakk om å forstå et stabilt, omfattende og 
komplekst system; det gjør det mulig å integrere systemets opprinnelsesmyte og 
kontinuerlige legitimeringsstrategi i analysen; og det antyder at målet er å forstå et system 
som har fordelt og tildelt ulike typer godhetskapital over flere tiår. 

Boken lanserer også begrepet «nasjonalkorporativisme» for å kunne gi mening til den 
nye samfunnsformasjon som sørpolitikken har frembrakt. Implisitt avvises forestillinger 
om en generell avkorporativisering av Norge, og reiser dermed også spørsmål ved om 

                                                                                                                                                 

talehandlinger som er blitt strukturalisert av det sørpolitiske systemets funksjonsmåte over 

tid.  



slike beskrivelser hviler på antikvariske korporativismekriterier, som gjør det vanskelig å 
se tilsvarende utvikling på andre områder av samfunnet. Jeg bruker begreper som 
«fordelingskorporativisme» snarere enn upresise termer som «samrøre», og foreslår « 
inside aiding» (parallell til inside trading) eller «innsidehjelp» som et begrep som kan 
tydeliggjørende nettverkenes betydning for ressursallokering og makttildeling. 

Innledningskapitlet antyder også hva jeg legger i Stedfortredermakt, Godhetsmakt, 
Godhetstyranni, Meningsmakt, Normalitetsmakt og Identitetsmakt og gitt systemets 
betydning for reformulering av nasjonal identitet: Lille vi som Feil! Bokmerke er ikke 
definert.Det Store Vis talsmann, og gir en operasjonaliserbar definisjon av makt. 

For å kunne analysere dette komplekse systemet på en fruktbar måte er det nødvendig 
å kategorisere det i tre ulike praksisformer: det nasjonale dannelsesprosjektets praksis, de 
nasjonale handlingsplaners praksis og det krysskulturelle møtets praksis.4 De henger 
selvsagt sammen, men har samtidig sine særegne strukturelle, institusjonelle og retoriske 
univers som må rekonstrueres og forstås.5 Dette analytiske grepet er også en måte å ta 
høyde for at det nasjonale internasjonaliseres og det internasjonale nasjonaliseres 
innenfor samme utviklingsprosess eller sosiale system, for slik å kunne fristille 
fortolkningen både fra det ensidige nasjonale perspektivets dominans og fra et 
konvensjonelt «internasjonal politikk»-perspektiv. Jeg vil også tydeliggjøre det 
fortolkende subjekts (det vil si min egens) relasjon til det som fortolkes (det vil si det 
sørpolitiske system). Det er generelt et viktig prinsipp, men helt avgjørende når det 

                                                      

4 Det krysskulturelle møtets praksis behandles i denne boken stort sett som 

legitimitetsproduserende arena for de andre praksistypene. Også denne praksisformen må 

analyseres som del av hele det sørpolitiske systems totale praksis, om beskrivelsene skal 

unngå konvensjonell reduksjonisme og forenklede (og dermed ofte meningsløse) 

fortolkninger om bistandens og fredspolitikkens bakgrunn, innhold og konsekvenser.  
5 For å tydeliggjøre hva jeg legger i disse ulike praksisformene: Det strategiske 

kommunikasjonsregimet og den norske samtalen om sørpolitikk og verden inngår for 

eksempel i det nasjonale dannelsesprosjektets praksis. Den norske modellen (og 

stortingsmeldinger, høringsrunder, stortingsdebatter og lignende) inngår i de sentrale 

handlingsplaners praksis og kan oppfattes som denne praksisens nasjonale 

institusjonalisering. Ved å operere med begrepet «det krysskulturelle møtets praksis» kan en 

analytisk integrere både bistandens og utenrikspolitikkens praksis (uansett variasjoner i dens 

form – om det er prosjekt, program, stat-til-stat bistand, «likeverdig partnerskap» osv., 

distinksjoner som norsk bistandsforskning har tillagt altfor stor vekt helt i samsvar med 

offisiell bistandspolitisk debatt), og plassere den inn i en større globalhistorisk 

endringsprosess uten at denne praksisens særegenhet mistes av syne.  



gjelder å forstå Den norske modellen og det nasjonale dannelsesprosjektet, fordi mange er 
en del av den og alle nordmenn er influert av det, inkludert meg selv. 

Den norske samaritan: makttom men mektig 

Å studere Den norske samaritan som maktfigur innebærer å studere maktutøvelse der den 
er minst høyrøstet, og dermed mest oversett og følgelig verken anerkjent eller forstått. 
Hvordan identifisere og forstå en form for maktutøvelse som er blitt oppfattet som og har 
beskrevet seg selv som maktutøvelsens motstykke – Den gode handling på de fattiges 
vegne? Hvordan forstå maktutøvelse, erverv og distribusjon av makt, praktisert av folk 
som oppfattes å målbære verdier eller mål som deles av «alle» – fordi de oppfattes som 
umiddelbart riktige, universelle eller ganske enkelt normale? 

Som ofte ellers i det moderne samfunn vil det være en blindgate å basere analysen på 
krav om direkte eller indirekte artikulasjon av interesser, ikke minst fordi Den norske 
samaritan opererer på et område hvor forestillingen om det interesseløse er det som 
definerer både aktøren og feltet, som selvrefererende kommunikasjon både overfor seg 
selv og omverdenen. Dette har gitt den rene interessebaserte handling mindre plass i 
aktørenes intensjonsunivers enn på områder av samfunnet hvor verdier som profitt og 
makt er kriteriet på suksess.6 Maktanalysen må følgelig bryte med et syn på makt som 
reduserer makt til nyttemaksimerende individer i konflikt, uten at den blinder seg selv for 
at det finnes slike mekanismer og slike aktører også på den sørpolitiske arena. Den må 
kunne identifisere maktutøvelse på et felt hvor maktelitens evne til å forstå sin egen 
posisjon har vært påvirket av mekanismer og relasjoner de selv ikke har evnet å overskue, 
fordi de selv har vært underkastet den makten de utøver og influert av den retorikken de 
utøver den med. Maktundersøkelsen må derfor kunne fange inn både intensjonalitet uten 
subjekt og intensjonalitet med subjekt, og hensiktsmessighet med en hensikt og 
hensiktsmessighet uten en hensikt.7 

                                                      

6 Et slikt perspektiv vil overse konsekvensene av et mer alment trekk ved det moderne 

samfunnets skepsis mot den åpne maktutøvelse, og som kommer spesielt tydelig til uttrykk på 

sørpolitikkens område i Norge: Prosjektets legitimitet har vært proporsjonal med 

forestillinger om dets makttomhet 
7 Det er alment problematisk å begrense maktutøvelse til makt som definitorisk er styrt av 

bevisste mål eller diskursivt bevisste strategier. For det første er det urimelig å forstå 

intensjonalitet som begrenset til handlinger der motivene er diskursivt bevisste. Pierre 

Bourdieus og Anthony Giddens’ understrekning av den praktiske fornuft eller den ikke-

ekspliserte handlingskompetansen bør ikke oversees (se for eksempel Giddens 1984). 



Det er et felt hvor det i alle høyeste grad er snakk om ikke-intendert maktutøvelse, 
samtidig som Den norske samaritan utøver makt på vegne av et usedvanlig mektig 
system, av et dominerende verdensbilde, og av en seirende sivilisasjon. Den makten som 
prosjektet organiserer er nettopp ikke-artikulert, og fordi den ikke er artikulert vil dens 
konsekvenser også i større grad være ikke-intendert. Standard handlingsteorier forutsetter 
at aktørene er autonome og at handlingskonteksten er velkjent eller prinsipielt kjennbar. 
Sørsystemets primære legitimitetsproduserende handlinger foregår imidlertid i en 
sammenheng som kjennetegnes av at den ikke er velkjent (få, om noen, kjenner til 
effekten av det krysskulturelle møtets praksis i for eksempel Tangir-dalen i Himalaya, 
Torit i Sør-Sudan, Andikola i Nepal, eller Norges rolle i fredsforhandlingene i Somalia, 
Sudan, Sierra Leone og lignende), og prinsipielt heller ikke prinsipielt kjennbar, siden det 
ikke bare foregår på ukjente langt-unna-steder, men blir rapportert om av sørsystemet 
selv. 

Den analytiske tilnærmingen må kunne oppdage hvorfor vanlige modeller om makt, 
hvor As makt øker ved å undergrave Bs følelse av eget verd, er ubrukelige. En kan 
snarere si at As makt (den sørpolitiske ledelse i Norge) øker ved å gi B (det sørpolitiske 
systemets aktører og det sørpolitiske systems omverden i Norge) et subjektivt verd disse 
aktørene ellers ikke ville ha hatt, ved å skrive «oss alle» inn i historien som fredsskapere 
og utviklere av verdens fattige. Det dreier seg altså om å forstå den «eiendommelig 
tvangsløse tvang» som makten setter seg gjennom med, for å parafrasere Jürgen 
Habermas. Samtidig må analysen lete etter de maktmidler Den norske samaritan og 
Godhetsregimet har til rådighet, som moralsk fordømmelse og utestengning av «det godes 
fellesskap» (et godhetsregime utøver makt ved fravær av fordelingskorporativismens 
positive sanksjoner). 

For å forstå maktutøvelse knyttet til det sørpolitiske prosjekt må en distansere seg fra 
byråkratisert organisasjonsteori, som overser politikkens meningsdimensjon. Det nytter 
ikke å nærme seg dette feltet som om politikerne og byråkratene ikke mener noe, og å 
lukke aktørene inne i en byråkratisert organisasjonsteori à la «garbage can»-modellen. 
Opplegget må kombinere analyser av beslutningsstrukturer og beslutningssituasjoner og 
de meningene som fyller dem. Å hoppe bukk over sørpolitikkens meningsdimensjon vil 

                                                                                                                                                 

Maktrelasjoner bør i utgangspunktet oppfattes som resultat ikke bare av disposisjoner 

aktørene har begått grunnet sin sosialisering, men gjennom sin tilslutning til ett bestemt 

systems konstituerende verdikoder og kommunikasjon om verden og seg selv. Makten jeg er 

opptatt er altså ikke bare et resultat av bevisst handling eller ubevisst effekt, men utøves og 

opprettholdes gjennom subtile kategorier og prosesser hvor forholdet mellom 

bevissthet/ubevissthet er mer komplekst.  



være å neglisjere ikke bare dens særtrekk, men selve systemets fundament. Det 
sørpolitiske systemet har spilt rollen som både tolk og fortolker, og begge rollene må 
forstås, fordi dette systemets dominerende begrepsknipper har endt opp som 
tilsynelatende navigasjonslykter ikke bare for norsk sørpolitikk i snever forstand, men for 
norske beskrivelser av verden i bred forstand. 

En kan få fatt på en teksts mening ved å oppfatte den som mer virkelig enn 
opphavsmannen, eller ordene som overordnet og mer opprinnelig enn strukturene. Men 
siden problemet her er forholdet mellom mening og makt, må en studere samspillet og 
konfliktene mellom språklige og institusjonelle strukturer som makten må kontrollere og 
som den uttrykker seg i.8 Kvasistrukturalistiske retninger som predikerer diskursens 
autonomi må derfor avvises. I stedet søker vi her å identifisere og analysere 
institusjonelle og finansielle strukturer, fordi de i seg selv vil påvirke makt- og 
demokratiforhold i Norge, og fordi de skaper forutsetningene for at den diskursen den 
organiserer blir så meningstung. 

Den analytiske tilnærmingen uttrykkes også i fremstillingens form. Første del handler 
om Den norske modellen (institusjonell struktur, økonomiske relasjoner og lignende). 
Annen del handler om Den norske samtalen om verden, eller det nasjonale 
dannelsesprosjektet (språk, begrepsknipper, talehandlingers historisitet og lignende). 
Fremstillingen gjennom hele boken veksler mellom analyse av hva som kan kalles 
rutiniserte handlinger: det som pågår dag etter dag, år etter år, og som gjennomsyrer og 
skaper systemets institusjonelle arkitektur og sørpolitikkens diskursive formasjon, og hva 
jeg kaller Den spektakulære hendelse eller det talende eksempel. Den løpende teksten 

                                                      

8 På dette området avgrenser studien seg radikalt fra den post-strukturalistiske retningen (ofte 

assosiert med folk som Jacques Derrida og Michel Foucault. To nyttige bøker er Cohen 2001 

om Derrida og Hoy 1986 om Foucault). Ideen om at alle kulturelle fenomener kan forstås 

som språk og at språk må forstås som et system av tegn er for enkel. De hadde rett i å avvise 

teorier om at en kunne lete etter tegnenes mening ved forestillinger om at de avspeilte mer 

eller mindre faste strukturer som ligger under overflaten av tegn. Innenfor denne «nye», 

kritiske retningen viser ikke tegnene til noe som ligger utenfor eller til grunn for tegnene, de 

viser bare til andre tegn i et hele tiden omskiftelig system. Strukturelle føringer vil, ifølge 

denne retningen, oppfattes som noe som oppstår i og virker innenfor dette flytende systemet 

av historisk og kulturelt betingede tegn. Her analyseres strukturelle føringer og kulturelle 

fenomen i det sørpolitiske systemets diskurs, men i tillegg studeres den konfliktfylte bruken 

av språket som uløselig knyttet til ikke-språklig aktivitet (som pengeflyt mellom aktørene) og 

språkets mening og makt bestemmes innenfor de ulike praksissammenhenger det blir benyttet 

i. 



omhandler mest arkitektur og formasjon, mens tekst satt inn i bokser er ment å fokusere 
mer den talende hendelse. De er altså ikke primært ment som et virkemiddel for å gjøre 
boken mer leservennlig, men for å tydeliggjøre forholdet mellom struktur og hendelse, og 
struktur og aktør. 

Et nytt, sørpolitisk system 

Denne boken søker altså å identifisere og beskrive karakteren til og rollen til et helt nytt, 
men svært ekspansivt politikkfelt i Norge.9 Jeg kaller det for et sørpolitisk system. 
Tidligere har jeg brukt begreper som bistandsNorge (1990), konseptuelt fellesskap og 
kommunikativt fellesskap (1993), «det norske system» (1993), bistandssystemet (1998) 

                                                      

9 Selv om denne boken står helt for seg selv, kan den med fordel leses som en av fem bøker 

som omhandler ulike sider av norsk bistands- og utenrikspolitikk. Den første boken, Bilder av 

«de andre». Om utviklingslandene i bistandsepoken, 1990 (3 utg. 2002), identifiserte og 

analyserte sentrale offisielle dogmer og tankemodeller som preget norsk utviklingstenkning 

på 1970- og 80-tallet. Den tok opp forholdet mellom en særegen statsrelasjon og produksjon 

av verdensbeskrivelser og verdensbilder. Den analyserte etableringen av et offisielt 

sanksjonert nasjonalt språk for å reflektere over Norges erfaring som utviklingslandenes 

rettleder og veiviser. Neste bok, Angels of Mercy or Development Diplomats. NGOs & 

Foreign Aid, 1998 (Oxford, England og Trenton, USA, 3. utg. 2003) søkte å studere Det 

norske systemet som del av et internasjonalt bistandssystem, ved å fokusere på en 

institusjonell nydannelse – de frivillige organisasjonene i tett samarbeid med donorstater over 

hele verden). Boken inneholdt empiriske studier av norsk utviklingshjelp i fire land. 

Verdensbilder og selvbilder. En humanitær stormakts intellektuelle historie, 2002, tok opp de 

intellektuelles rolle i den nasjonale danningsprosessen i internasjonaliseringens tidsalder. Den 

viste hvordan denne diskursen snarere bekreftet de dominerende, offentlige forestillinger om 

verden og verdensutviklingen enn utfordret dem, stikk i strid med de intellektuelles erklærte 

selvforståelse. En femte studie, og uten sammenlikning den mest omfattende, har vært helt 

nødvendig for å forstå bistandssystemets historiske særtrekk og Norges rolle. Den boken heter 

The River Nile in the Age of the British. Political Ecology and the Quest for Power 

(London/New York: IB Tauris 2003). Det er en lang, empirisk detaljert fortelling over 80 år 

om britisk politikk i Egypt, Sudan, Etiopia, Eritrea, Tanganyika, Uganda og overfor Belgisk 

Kongo (fra okkupasjonene av Egypt i 1882 til Suez-krisen i 1956). Det dreier seg altså om 

kolonisystemet «in action», basert på hittil stort sett ubrukte historiske kilder, nettopp i det 

område som fremfor alt har vært norsk sørpolitikks satsingsområde: Sudan, Etiopia, Kenya, 

Uganda og Tanzania.  



om deler av dette politikkfeltet. Nå ønsker jeg å beskrive flere av politikkfeltets 
forskjellige praksisformer, ikke bare produksjon av verdensbilder i Norge 10 eller bare 
utviklingsarbeidet i Afrika eller Asia.11 Dette er en fortelling om politikkfeltets 
virkeområde i Norge, og hvor målet er å vise hvordan erverv og distribusjon av ulike 
typer kapital foregår og hvordan makt- og demokratiforhold i det norske samfunnet 
generelt påvirkes. 

Systembegrepet ansporer til å lete etter nasjonal institusjonell arkitektur og 
meningsproduserende arena med klare strukturaliserte og strukturaliserende egenskaper 
som eksisterer over tid uavhengig både av individer og enkeltorganisasjoner. Den franske 
sosiologen Pierre Bourdieu har utviklet begreper som «sosialt rom» og «sosialt felt». Det 
er generelt fruktbart ved at det fokuserer på relasjoner og posisjonspraksiser, snarere enn 
essensialistiske egenskaper. Men de er ikke særlig hensiktsmessige i denne sammenheng, 
fordi de alminneliggjør snarere enn klargjør systemets særtrekk. Sørpolitikken er et felt (i 
bourdieusk forstand), men betegnelsen er unødvendig upresis og almen her, siden statens 
distribusjon av penger setter uvanlig klare og identifiserbare grenser for hvem som er med 
i dette systemet og hva som materielt opprettholder det, samtidig som systembegrepet 
tydeliggjør bedre forskjellene mellom systemets sentrum og periferi og kontinuumet av 
historiske og samtidige relasjoner.12 

                                                      

10 Se Tvedt 1990, 1993 og 2002. 
11 Se Tvedt 1994, 1995 og 1998a og 1998b. 
12 Bruken av systembegrepet her innebærer ikke en tilslutning til bestemte teorier om sosiale 

systemer, eller en generell tilslutning til systemteorien eller systemteorier. Det forutsetter 

heller ikke organiske analogier, og slik det brukes ledes ikke interessen automatisk mer mot 

sosial orden enn mot motsetninger og konflikt. Jeg er like opptatt av endring som av stabilitet, 

og system-termen, slik den benyttes her, forsøker å unngå å binde fokus til 

differensieringsprosesser. Termen blir ikke brukt tautologisk, ved at det systemet som 

beskrives blir gitt et konkret, substansielt innhold (som baserer seg på empirisk observasjon 

og som kan testes empirisk), noe som ofte ikke er tilfelle innen mye litteratur i den 

systemteoretiske tradisjonen. Systembegrepet blir derfor brukt for å fremme en empirisk 

analyse og forståelse av mønstre og relasjoner og strukturer mellom ulike historisk situerte 

aktører knyttet opp til norsk sørpolitikk, og hvor disse aktørene oppfattes å danne et hele eller 

en enhet, tilstrekkelig atskilt fra andre områder, sektorer eller felt i samfunnet til at en slik 

distinksjon blir analytisk interessant. Fordelen ved systembegrepet er at det nettopp fokuserer 

disse trekkene og strukturene, og forholdet mellom de sørpolitiske aktørene og resten av 

samfunnet, og hvordan grenser mellom systemet og omverdenen trekkes, begrunnes og rituelt 

konfirmeres. Denne bruken av systembegrepet kan for eksempel samstemme i Anthony 



Systembegrepet gjør det mulig å trekke avgjørende og samtidig meningsfylte 
distinksjoner mellom politikkområdet og omverdenen. Jeg oppfatter regjeringers, 
Stortingets og statens bevilgningspraksis (pengeflyten) til ulike typer sørpolitisk aktivitet 
som systemets materielle struktur. Systemets utstrekning og grenser mot omverdenen 
skapes ikke spontant eller som svar på funksjonelle behov (være seg av institusjonell, 
økonomisk eller kommunikativ art),13 men av endringer i mengden, profilen og 
karakteren av statlige støttemidler. Eller mer konkret: «Systemmedlemskap» inntreffer i 
det en organisasjon eller aktør (forsker eller journalist) gjennom en politisk og 
administrativt innrammet prosess (som regel en søknadsbehandling) aksepteres av dem 
som allokerer ressurser som verdig (dvs. støtteverdig) medlem. Systemforståelsen 
avgrenser seg mot teorier som ensidig vektlegger kommunikasjon eller sosial 
konstruksjon som konstituerende for sosiale system, ved at pengestrømmen og 

                                                                                                                                                 

Giddens’ kritikk av det (se Giddens 1979) slik det vanligvis blir brukt. På en måte kan en si at 

dette systemet ikke har egenskaper «over and above the social actors who comprise them», 

men blir produsert og reprodusert av disse aktørenes strukturerte og rutiniserte sosiale 

praksiser. De systemiske egenskapene i dette sosiale systemet kommer derfor mer av den 

sosiale handlings natur (inklusive den kommunikative handlings natur). Som de fleste 

hermeneutisk inspirerte historikere vil jeg altså dele Giddens’ kritikk av systemteorier. Men 

det nytter heller ikke å være for rigid i denne kritikken: Jeg vil hevde at det i dette tilfellet er 

hensiktsmessig å forstå systemet som produsert – ikke bare av rutinisert praksis, men også av 

innovative entrepenører (for eksempel president Harry Trumans Point IV Declaration 

internasjonale betydning og statsekretær Jan Egelands mange initiativer på begynnelsen av 

1990-tallet sin nasjonale betydning). Men viktigst: Et blikk for reproduksjon gjennom 

strukturert og rutinisert praksis over tid gjør det tydelig at den enkelte situerte aktør er med i 

et sosialt system han ikke selv har skapt; de handler ikke fritt, men er på sett og vis fanger av 

epokens historie, særlig overfor de historisk etablerte strukturene (institusjonelle og språklige) 

som aktørene ikke er seg bevisst eller er i stand til å reflektere over. 
13 Toneangivende internasjonal forskning om frivillige organisasjoner i bistand og 

utenrikspolitikken (som i stor grad er utført av forskere som i like stor grad er konsulenter for 

organisasjoner eller «advokater» for NGOer) legger gjerne funksjonelle teorier til grunn for 

analyser av deres rolle i samfunn. Se for eksempel Fowler 1988, Korten 1987, Paul and Israel 

1991, Weisbrod 1977 og Weisbrod 1988. Fremfor å snakke om et system som omfatter staten 

og organisasjonene vil denne retningen oppfatte staten og organisasjonene som motpoler eller 

motspillere, og organisasjonens posisjon vokser som resultat av «state-failures», dvs. de fyller 

nisjer som staten ikke makter å fylle, og de vil følgelig være ensidig opptatt av hva som 

skiller organisasjonene fra staten.  



institusjonaliseringens form kan være ikke-artikulert eller ikke-kommunisert, også fordi 
den kan være ikke-intendert. Her analyseres snarere det sosiale system i lys av det 
dialogiske samspillet mellom dets materielle struktur og dets kommunikasjon om seg 
selv.14 

Analysen er på jakt etter systemets systemiske trekk, og hvordan de skapes og 
reproduseres særlig gjennom systemets kommunikasjon om seg selv og institusjonaliserte 
praksiser mellom dem som bevilger penger og dem som rapporterer om bruken av dem. 
Ved å sette søkelyset på slike trekk blir det mulig å erkjenne at graden av sosialisering inn 
i systemet varierer med hensyn til hvilken periode som fokuseres og aktørens prosjekt, 
ved at sosialisering skilles fra den retoriske bekjennelsen til systemets systemness (et 
eksempel kan være søknadsprosesser, hvor virkelighetsbeskrivelse og maktrelasjoner må 
rituelt bekreftes, og hvor aktøren underkaster seg et rapporteringssystem og et særegent 
«sørspråk» som skiller systemet fra andre samtidige internasjonale og nasjonale system). 

Jeg kaller altså dette systemet eller politikkområdet for det «sørpolitiske» system, til 
tross for at den offisielle bruken av betegnelsen «sør» (som en samlebetegnelse på Afrika, 
Asia (minus Japan), Latin-Amerika og Oceania og landene på Balkan som har tatt del i 
Balkan-krigene på 1990-tallet) er absurd, og dens logiske tvilling; begrepsparet 
«Nord/Sør», om mulig enda mer meningløst (for en detaljert analyse av dette begrepet, se 
Del III). Siden denne studien søker å identifisere og forstå konseptuelle og maktpolitiske 
konsekvenser av sørsystemets selvreflekterende kommunikasjon, er det dobbelt viktig å 
benytte denne termen. Det «sørpolitiske» system som betegnelse kan derfor antyde et 
annet trekk ved den analytiske tilnærmingen. Den skiller på to nivåer mellom analysens 
(dekonstruerte) betegnelse og aktørenes forståelse og mellom systemets retorikk og 
institusjonaliserte språkhandlinger på den ene siden og om det er faktisk styrende på 

                                                      

14 Sosiale systemer er ofte definert som «et sett av sosiale relasjoner som skapes og gjenskapes 

av regelmessig samhandling». For meg er det vanskelig å forstå at denne definisjonen kan 

være særlig hensiktsmessig i noen sammenhenger, og den er det definitivt ikke i denne 

sammenhengen. Samhandlingen må være strukturert, ellers blir termen for løs, men den 

behøver ikke være regelmessig, bare relasjonene som binder aktørene er sterke nok. 

Regelmessig samhandling skaper ikke noe sosialt system, og det blir problematisk å skille det 

ene systemet fra det andre. Et «sett sosiale relasjoner» er på den ene siden for rigid, på den 

andre siden sier den alt og ingenting, og fanger ikke inn at aktører kan tre inn i systemet og 

bli en del av det, lenge før et «sett av sosiale relasjoner» eller «regelmessig samhandling» er 

etablert. Definisjonen er også ahistorisk, fordi den ikke tillater historiske analyser av 

systemets utvikling og endring. 



aktørenes handlinger på den andre siden.15 Betegnelsen det sørpolitiske system 
understreker følgelig på samme tid den språklige konstruksjonens betydning for 
systemdannelsen og posisjonsbasert retorikk og realiteter. Begrepet er også nyttig fordi 
det tydeliggjør skillelinjer mellom dette feltet og tilgrensende områder (f.eks. tradisjonell 
utenrikspolitikk eller norsk hjelp til Murmansk), dvs. det trekker distinksjoner mellom 
sørpolitikken og norsk statlig hjelp i sin alminnelighet. 

Adjektivet sørpolitisk blir brukt fordi aktivitetene stadig oftere legitimeres med 
politiske argumenter, men også fordi sørpolitikken, uavhengig av aktørenes 
selvoppfatning, har politiske implikasjoner. Jeg bruker imidlertid verken sørpolitikken 
eller politikken overfor «sør» som betegnelser. Begrepet «sørpolitikken» innebærer at 
systemet ikke oppfattes som et politisk system i tradisjonell, politisk-rasjonell forstand, 
og indikerer snarere den tradisjonelle politikkens marginalitet sammenliknet med ordinær 
utenrikspolitikk. Det er snakk om å forstå en type politikk som er tett sammenvevd av en 
særegen politisk-normativ retorikk: dominansen til sinnelagsetisk argumentasjon og en 
nasjonal dannings- og identitetsskapende prosess. 

Ved å snakke om det norske sørpolitiske system antydes det både at det er mulig og 
hensiktsmessig å snakke om et særegent norsk system, og at det må oppfattes som et 
nasjonalt subsystem innenfor et internasjonalt sørpolitisk eller bistandspolitisk system. 
Det må analyseres som en «nasjonalisering» av et internasjonalt fenomen, snarere enn 
som et nasjonalt, genealogisk system. Forestillingen om et subsystem gjør at en kan 
unngå en annen svært vanlig nivåfeilslutning: å forklare endringer i bistandspolitikken 
med endringer i Norge eller tilskrive norske aktører roller som strategiske innovatører 
eller intensjonal maktutøvelse der det i bunn og grunn har vært snakk om kopivirksomhet, 
dvs. at de norske aktørene har handlet slik tilsvarende aktører innenfor det internasjonale 
bistandssystemet gjorde i andre land. Forestillingen om et nasjonalt subsystem skaper 

                                                      

15 Det vil bli gitt mange eksempler på at aktører innen det sørpolitiske system i varierende grad 

har internalisert meningsinnholdet i dominerende retorikk, inkludert betegnelsen «sør». Men 

gitt systemets funksjonsmåte vil den retoriske tilslutning til systemets systemmarkører (som 

«Sør») oppfattes både som et signal om underkastelse av herskende retorikk og som en 

moralsk markør, og aktørers begrepsbruk påvirkes derfor av forestillinger om at den vil ha 

betydning for fremtidig ressurstilgang. Av søknads- og rapporteringsdokumenter fremgår det 

tydelig en klar sammenheng mellom de mest fremgangsrike (i omsetning) organisasjonene og 

forskningsmiljøene og evnen til å håndtere disse retoriske mekanismene. Dette er en av 

årsakene til at analysen må skille mellom betegnelse og forståelse og mellom systemets 

retorikk og institusjonaliserte språkhandlinger på den ene siden og om, og i hvilke situasjoner, 

det er faktisk styrende på aktørenes handlinger på den andre siden. 



også blikk for hvordan det sørpolitiske system kan fungere som en trakt til Norge for 
begreper og utviklingsforestillinger produsert innenfor dette internasjonale systemet, og 
hvordan slik dekontekstualisert tekst blir gitt mening i Norge og av hvem. Begrepet gjør 
det også mulig å forstå den motsatte enveiskjøringen: hvordan det norske sørpolitiske 
systemet (med dets finansiell tyngde, fleksibilitet og manglende kontroll) kan utnyttes 
som springbrett for toppjobber i det internasjonale systemet, innenfor hva noen ideologer 
kaller det nye «cosmocracy».16 

Et nasjonalt danningsprosjekt 

Sammenfallet i tid mellom to fundamentale verdenshistoriske prosesser (den vestlige 
sivilisasjons politisk-ideologiske triumf og den økonomisk-teknologiske 
globaliseringsprosessen) og en radikal og ny nasjonal historisk hendelse og relasjon 
(Norges debut og vedvarende rolle som statlig forandringsagent i den ikke-europeiske 
verden), gjør det rimelig å fortolke norsk politikk, diskusjon og handling overfor Asia, 
Afrika og Latin-Amerika i tiårene rundt årtusenskiftet som et sentralt nasjonalt 
danningsprosjekt.17 

På samme måte som den nasjonalromantiske bevegelsen og det moderne 
gjennombruddet i norsk åndsliv var sentrale danningsprosjekter på 1800-tallet, og 
arbeiderbevegelsens folkeopplysningsprosjekt var det i første halvdel av det 20. århundre, 
kan den raske internasjonaliseringen av Norge siden 1960-tallet kalles «det internasjonale 
gjennombrudd».Det sørpolitiske prosjektets fortolkning av sitt møte med verden formet et 
av det internasjonale gjennombruddets mest innflytelsesrike dannelsesprosjekter. 

Det sørpolitiske systemets betydning har altså sammenheng med at den norske staten 
lanserte og iverksatte denne politikken i en unik historisk epoke. Da vestlige 
utviklingsoppfatninger var i ferd med å vinne global dominans, da alle OECD-land 
involverte seg i utviklings- og fredsarbeid globalt og da Vestens teknologisk-økonomiske 
innflytelse var større enn noen gang før i verdenshistorien, entret den norske staten den 

                                                      

16 Se Keane 2003 for denne termen.  
17 Jeg snakker her om et nasjonalt danningsprosjekt til forskjell fra en nasjonal danningsprosess. 

Den nasjonale danningsprosessen er et mye bredere fenomen, og inkluderer for eksempel 

nordmenns reiseerfaringer fra andre land, populariteten til «verdensmusikken», de 

intellektuelles diskurs osv. Det dannelsesprosjektet som fokuseres her er en del av den 

«store» dannelsesprosessen som har funnet sted i Norge i en periode da etablerte 

identitetsmarkører har kommet under press, og den delen som har vært organisert av det 

sørpolitiske systemet. 



globale arena. Den norske politikken på området må fortolkes som en nasjonal krusning 
på en global bølge av storpolitiske og sivilisasjonshistoriske dimensjoner, og det norske 
dannelsesprosjekt som den sørpolitiske elitens oppdragelse av Norge i samsvar med dette 
prosjektets verdensbilder og til støtte for elitens selvbilder. 

Begrepet «nasjonalt danningsprosjekt» innebærer at analysen ikke bare vil være 
opptatt av dette dannelsesprosjektets betydning innen det sørpolitiske systemet selv, men 
overfor samfunnet som helhet. Jeg analyser det som et delsystem innenfor det moderne 
samfunnet,18 men med oppgave å forandre verden overskred det sin egen opprinnelse og 
har – som Den store fortellingen om utvikling og om Norge i verden – påvirket nasjonen 
som helhet. Det utdifferensierte systemet etablerte seg selv i det internasjonale 
gjennombruddets sentrum. Dette systemets nasjonale betydning ble forsterket av at 
forholdet til Europa i samme perioden var uavklart, og at «det europeiske» derfor ikke 
kunne være arena for dannelse av verdensbilder og selvbilder. 

Dannelsesbegrepet gjør det nødvendig å lete etter de muligheter og bestemte føringer 
for diskursorganisering, begrepsutvikling og begrepshegemoni som det sørpolitiske 
system har skapt. Dannelsesprosjektet analyseres som del av et verdensomspennede 
system, en slags global samtale, organisert omkring svært sentrale og usedvanlig 
verditunge begreper. Det bestemmes som et system preget av performative 
språkhandlinger,19 noe som gjør det viktig å finne ut hvilke fenomen som blir konstituert 
som fakta gjennom språket, men også hvem som konstituerer «fakta» og hvilke interesser 
som vegeterer på den virkeligheten som dannelsesprosjektet produserer. Jeg har i andre 
bøker analysert bistandsepokens dominerende, offisielle verdensbilder og dominerende 
tenkemåters makt over nasjonens intellektuelle liv. Denne studien vil ha et annet fokus: 

                                                      

18 Den tyske sosiologen Niklas Luhmanns systemteori hevder at det moderne samfunnet består 

av autopoetiske – selvgenererende – delsystemer. Delene genereres ikke ut fra helhetens 

behov, men omvendt, hver del konstruerer sin «helhet». Alle beskrivelser av samfunnet blir 

nødvendigvis spesifikke for delsystemene. Selv om vitenskapsmenn, politikere, prester eller 

lærere hevder alt mulig annet, vil Luhmann si at de ikke kan hevde noe annet – for å kunne 

hevde seg. Denne beskrivelsen synes å ha mye for seg generelt. Analysen av det sørpolitiske 

systemet er influert av slike perspektiver, men må overskride dem, fordi dets eksistens og 

suksess utfordrer snarere Luhmanns generelle teori. Utviklingshjelp som et «OECD-foretak» 

oppsto som et resultat av politiske strategers vurdering av hva som var i den vestlige verdens 

helhetlige interesser. Med andre ord: Differensieringens bakgrunn skyldtes en politisk 

beslutning; politiske ledere etablerte et nytt system med sine egne verdikoder, bevisst 

konstruert ut fra en usedvanlig, overordnet, analyse av «helhetens» behov og interesser. 
19 For dette begrepet, se Searle 1969. 



hvordan det sørpolitiske system har instituert og systematisk fremmet et nasjonalt 
danningsprosjekt, og hvordan det har etablert en form for borgelig offentlighet hvor 
tilgangen til samfunnets offentlige rom ikke har vært bestemt av rikdom eller statsmakt (i 
motstrid til Habermas’ beskrivelse av føydaliseringen av det moderne samfunn), men av å 
fremme det sørpolitiske prosjektets dannelsesagenda, og en diskurs som på helt vesentlige 
områder må oppfattes som et alternativ til det intimitetstyranni som det er blitt vanlig å 
hevde kjennetegner det moderne samfunn.20 

Innflytelse over nasjonens dannelsesprosess nettopp i den perioden da 
internasjonaliseringen av Norge brøt gjennom for fullt, er makt av store dimensjoner. 
Siden samfunnsmedlemmene generelt overveldes og overmannes av informasjon om 
verden, vil begrepet om dannelsesprosjekt rette søkelyset mot hvordan det sørpolitiske 
systemet, med dets store finansielle ressurser, tallrike personell og sterke legitimitet, har 
filtrert verden for nordmenn i samsvar med dets perspektiv og interesser. 

Et nasjonalt godhetsregime 

For å forstå det sørpolitiske systemets posisjon overfor omverdenen og maktrelasjoner 
innen systemet velger jeg å bruke begrepet Godhetsregime. Jeg gjør ikke det fordi de som 
er med der er bedre eller mer moralske enn folk i andre systemer, slik systemet beskriver 
seg selv (altruistisk, solidarisk, omtanke for de fattige og lignende). Betegnelsen må altså 
ikke forveksles med misjonærenes, bistandsarbeidernes eller bistandsministrenes faktiske 
motivasjonen og moral. Det er heller ikke et enkelt bilde på forestillinger om psykologisk 
determinisme – hvor den som øser av sin godhet ved å insistere på egen godhet setter seg 
høyere enn mottakerne, og dermed plasserer mottakeren i underlegenhet (det er uklart 
hvem som er mottakerne i denne prosessen). Begrepet godhetsregime defineres her som 
et dominant normlegitimerende og normproduserende regime hvor forestillinger og 
retorikk om godhet regulerer systeminterne relasjoner og gir systemets dets 
grunnleggende eksterne legitimitet. Det bygger ikke på empirisk feilaktige forutsetninger 
om at Norge driver fredspolitikk eller fredsdiplomati bare begrunnet med godhet. Det 
søker å fange inn at det er snakk om et nytt sosialt system hvor strukturell historie og 
institusjonelle forhold har skapt en helt spesiell arena for godhetsretorikkens posisjon. 
Det sørpolitiske systemet er en sammensmelting drevet frem ovenfra av 
Utenriksdepartementet og den sørpolitiske ledelsen, av to ulike systemer med ulike 
verdikoder: Bistandssystemets konstituerende verdier har vært; hva skaper utvikling/hva 
skaper ikke utvikling. Utenrikspolitikkens tradisjonelle verdikoder har vært; hva fremmer 

                                                      

20 For dette begrepet, se Sennett 1992.  



Norges interesser/hva fremmer ikke Norges interesser. Det er denne tradisjonen, dvs. 
eksistensen av en retorikk hvor det å gjøre best mulig for flest mulig også er mest i 
samsvar med Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske interesser, som det nasjonale 
godhetsregime opererer innenfor. 

Godhetsregimet bestemmes ved hjelp av det systemteoretiske begrepet om koden, den 
iakttakelsesledende forskjellen, som i dette tilfellet bindes i systemets kommunikasjon om 
sin særegne oppgave og sin spesielle (altruistiske) idealisme.21 For å tydeliggjøre med en 
enkel sammenlikning: For det tradisjonelle politikksystemet er verden et rom der man har 
eller ikke har makt til å treffe beslutninger, for vitenskapen er den et gyldighetsrom hvor 
det finnes sanne og usanne utsagn, for godhetsregimet er verden et rom der man ønsker 
«det gode» eller «det gale», og hvor det gode eller gale bestemmes av om en uttrykker 
støtte til de»fattigste blant de fattigste», er for mer/eller mindre bistand til «sør», eller 
kjemper/ikke kjemper for de «universelle rettighetene» osv. Dette begrepet ansporer 
undersøkelser av hvordan disse konstituerende verdikodene har påvirket iakttakelser og 
tolkningsmuligheter (både om verden og av systemets aktører) og for aktørenes refleksjon 
over sørsystemets iakttakelser og tolkningsmuligheter, og ikke minst, for resten av 
samfunnets refleksjon over sørsystemets beskrivelser av verden og seg selv.22 Det blir 
også viktig å forstå de maktpolitiske konsekvensene av forholdet mellom verdikodens 
dominans og selvproduserende betydning og de offentlige politikkmålenes og 
målindikatorenes tvetydighet, mangel på realisme eller ikke-målbarhet. Eller med andre 
ord: Er det nasjonale godhetsregimet et system hvor aktører kan ikle seg og blir ikledd 
godhetens kappe ved godhetsretorikkens enkle grep, og derigjennom kan dømme (med 
positive sanksjoner eller fravær av positive sanksjoner) de gode og de onde? 

                                                      

21  Noen begreper jeg bruker er inspirert av den systemteoretiske tilnærmingen til Niklas 

Luhmann (se for eksempel Luhmann 1997 og litteraturen om ham (se for eksempel, Hagen 

1999), selv om, som det vil gå frem av studien, jeg distanserer meg fra både teorien og en del 

av Luhmanns generaliseringer om det moderne samfunnet.  
22 Det må understrekes: Dette begrepet har ingenting felles med forestillingen om «snillisme». 

«Snillisme» viser til hva betrakteren oppfatter som en form for naiv godhjertethet, eller en 

slags negativ godtroenhet, når det er snakk om verdier hos dem som besitter makten, dvs. 

hvor øvrigheten, kommunestyret eller den mektige bare er «snill» og ikke stiller krav. 

Snillismebegrepet befinner seg følgelig innenfor godhetsdiskursens kommunikasjonssfære, 

for vurderingskriteriene for hva som konstituerer den rette handling er sinnelagsetiske. 

Snillismebegrepet etablerer en verdidikotomi mellom de naivt snille og dem som både er 

snille, tøffe, men rettferdige.  



Hvem har tiltatt seg rollen som den som definerer den gode handling (og implisitt 
Den dårlige handling)? I en verden som mange oppfatter som fundamentalt umoralsk er 
dette makt av dimensjoner. Samtidig understreker begrepet om det nasjonale 
Godhetsregimet at dette er et felt hvor maktposisjoner ofte er søkt fordi aktørene mener å 
ha en innsikt, en kunnskap, om den verden som er, forent med en visjon om en bedre 
verden som kan bli. Godhetsregimebegrepet slik det defineres her gjør det mulig å 
analysere sammenhengen mellom makt og posisjon generelt og det å besitte/bli satt på 
hva mange i samtiden oppfatter som moralske kommandoposter. Analysen må 
identifisere og analysere språklige bautasteiner som er produsert innenfor det sørpolitiske 
system, som symbol på godhetsmakt, og, viktig, i en konkret historisk institusjonell-
politisk sammenheng. Å oppfatte språket som virkelig innebærer ikke at en kan oppfatte 
virkeligheten som språklig, eller kun sosialt konstruert. Oppgaven blir å avdekke hvordan 
dette nasjonale godhetsregimets makt (og aktører i det) er innvevd i samfunnets strukturer 
(om enn ofte skjult), og hvordan det utvises makt i og via samfunnets diskursive praksis 
om verden og verdensutviklingen og i videre samhandlingsrelasjoner mellom 
samfunnsinstitusjoner og enkeltaktører. Sammenholdt med systemets faktiske 
organisering kan begrepet om Godhetsregimet bidra til å få fatt på verdensbeskrivelsenes 
effektivitet som maktutøvelse. 

Stedfortredermakt 

Stedfortredermakt er et maktbegrep av almen relevans, og som nyere norsk historie er full 
av eksempler på. Jeg tror at en studie av stedfortredermaktens historie i Norge i det 19. og 
20. århundre ville blitt en historie som kunne ha kastet nytt lys på sentrale 
endringsprosesser og interessante særtrekk ved den politisk-ideologiske kontekst som 
kampen om makten i staten er blitt ført i. Ulike typer politiske og populistiske bevegelser 
har søkt makt gjennom påstått representasjon av «folket» eller «det folkelige», dvs. det er 
påstått målbæring av andres interesser som diskursivt har gitt deres søken etter makt 
legitimitet. Andre politiske bevegelser har representert «markedskreftene», dvs. når de 
har villet noe er det egentlig ikke de selv som ønsker noe, men de har snakket på vegne av 
markedskreftene, av markedets skjulte hånd og lignende. I en periode da relasjoner 
mellom stater og folk gjennomgår store endringer, er makten til å representere intet 
mindre enn Norge i verden og verden i Norge av spesielt stor betydning. 

En analyse av det sørpolitiske systemet eller godhetsregimet må være interessert i 
hvordan talsmannsrollen institusjonaliseres og språkliggjøres. Jo flere en evner å fremstå 
som talsmann for (og jo mindre de man fremstår som talsmann for kan protestere mot ens 
fremtreden på deres vegne), jo mer potensiell makt vil man tendensielt besitte og kunne 
utøve, og jo mer økonomiske ressurser og ulike typer dominant kapital kan man erverve i 
Norge. Stedfortredermakt er et begrep som gjør det mulig å analysere hva som foregår når 



det sørpolitiske systemets ledere over flere tiår har iscenesatt seg selv som de «fattiges 
talsmenn», som «sørs talerør» (dvs. som talsperson for mellom tre og fire milliarder 
mennesker i Norge), eller når de taler på vegne av «oss», og iverksetter «vår» politikk i 
verden. Det er denne makten jeg kaller stedfortredermakt i sørpolitisk sammenheng. 

Dette begrepet er valgt også for å kunne integrere i analysen hvordan det sørpolitiske 
systemet er et system hvor de sentrale aktørene beskriver seg selv som makttomme på et 
helt spesielt grunnlag. Stedfortredermakten fremstilles av Godhetsregimets ledere som 
den eneste makten de har. Begrepet søker å muliggjøre en analyse av hvordan makten 
søker legitim autoritet ved å definere den som makttom på egne vegne, samtidig som den 
er sammenvevd med og vegeterer på den samme maktens sannhetsproduksjon om den de 
representerer, dvs. sørpolitikkens «den andre». 

Identitetsmakt 

Nasjonale identiteter eller kollektive identiteter er midlertidige, alltid objekt for 
reproduksjon og transformasjon. Tesen er at sørpolitikken – med dens særegne 
strukturelle relasjoner mellom Norge og omverdenen og sammenblanding av 
utenrikspolitikk og innenrikspolitikk – har skapt unike og mektige nasjonale 
identitetsproduserende distinksjoner.23 Analysen vil søke å rekonstruere både det 
nasjonale dannelsesprosjektet og den nasjonale handlingsplanens diskursive praksis. Den 
vil være opptatt av informasjonsarbeidet og kunnskapsproduksjonen til det strategiske 
kommunikasjonsregimet og den innvirkning det har hatt gjennom dens daglige praksisen 
over flere tiår, men også av mer konkrete spørsmål: Hva er det som gjør utsagn som 
daværende statsminister Kjell Magne Bondeviks ønske om at nordmenn først og fremst 
vil bli husket som en freds- og solidaritetsnasjon, og tidligere statssekretær Jan Egeland 
nasjonale PR som utbasunerte at verdens mektige i verdens politiske hovedsteder: 
«Washington, Brussel, Moskva og New York» ba om mer «Oslo-diplomati»,24 at Norge 
er «en humanitær stormakt» (Thorbjørn Jagland), mulige og troverdige? Den analytiske 
tilnærmingen avviser i utgangspunktet forenklede oppfatninger à la: «Norge redder 

                                                      

23 Enhver samhandlingssituasjon mellom land og stater vil alltid inneholde en rekke med 

muligheter for situasjonsdefinisjoner, og dermed også for dikotomisering og konstruksjon av 

kollektive identiteter eller markører. Fremveksten av norsk nasjonalfølelse og forsøket på å 

skrive inn det nasjonale i Dovrefjell og fjordene var ikke et nødvendig resultat av 1800-tallets 

differensielle relasjoner mellom Norge og omverdenen. De var bare én mulighet blant flere, 

og måten det skjedde på og hvem som formulerte det, fikk implikasjoner for både 

identitetskonstruksjon, identitetsmakt og politisk makt. 
24 Aftenposten 14.5.1998.  



verden. Altså finnes Norge.» Slike ahistoriske spissformulering går for langt; 
overdrivelsens paradoks er imidlertid at feltets betydning for norsk identitetsproduksjon 
undervurderes. Å erklære sørpolitikken som eksistensielt nødvendig, eller som nødvendig 
for å opprettholde troen på at Norge eksisterer, er i bunn og grunn en essensialistisk og 
nasjonalpsykologisk fortolkning. 

Her studeres kollektiv identitet i form av nasjonal identitet som historiske produkt av 
differensielle forhold mellom ulike stater, nasjoner og samfunnstyper.25 Å trekke skiller 
eller distinksjoner mellom et «oss» og «den andre» er en universell praksis 
(grekere/barbarer, bergensere/striler, europeere/ikke-europeere, utviklede 
land/utviklingsland, nord/sør, «fredsland uten interesser»/stormakter med interesser osv.). 
I slike distinksjonsprosesser etableres og reproduseres det kollektive «vi» i stadig nye 
sammenhenger. Poenget er altså å studere hvilke identitetsproduserende distinksjoner 
som vinner dominans, hvem som er den «betydningsfulle andre», hvordan Det store vi 
konstrueres etc., og ikke å påpeke eller kritisere det konvensjonelle – at slike skiller 
trekkes. 

De identitetsproduserende forestillingene som analyseres oppfattes følgelig som 
historisk og relasjonelt partikulære. Analysen avviser å lete etter det umulige, som «felles 
kultur» eller «felles verdier» eller «cultural models» (fordi de ikke finnes i 
virkeligheten),26 men som likevel i mye litteratur etableres som identitetsproduksjonens 
grunnlag. Forestillingen oppfattes heller ikke ganske enkelt som ideologiske avspeilinger 
av makt- eller økonomiske relasjoner i samfunnet. Jeg leter heller etter identitetstunge, 
symbolske markeringer av likhet utad og grenser innad og likhet innad og grenser utad 
som har fått eksplisitt og implisitt oppslutning i det sørpolitiske systemet og i samfunnet 
overhodet, oppfatninger som verken behøver å avspeile «cultural models» eller 
økonomiske maktrelasjoner i samfunnet (og som ikke vil oppdages om 
identitetsforestillinger teoretisk oppfattes slik). Analysen avgrenser seg mot syn som 
reduserer nasjonale identiteter til «invented traditions», at de så å si er tilfeldige, og mot 
teorier som oppfatter de som nødvendige, som resultat av en slags funksjonell differens i 
globaliseringsepoken. Den er mer opptatt av konkrete (ikke-nødvendige) 

                                                      

25 Det er viktige unntak til denne regelen som det er lett å overse innen et post-strukturalistiske 

identitetsperspektiv. De folkeslagene som ved å henvise til hellige skrifter, omtaler seg selv 

og tenker om seg selv som Guds, Jahves eller Allahs utvalgte folk, er nettopp ikke avhengig 

av og lar seg i liten grad affisere av «den andres blikk» i bestemmelsen av fundamentale 

identitetsmarkører. Styrken og oppslutningen om slike identiteter vil imidlertid variere og har 

variert med histortiske forhold og differensielle relasjoner.  
26 For teorien om «cultural models», se Quinn og Holland 1987: 4. 



identitetsproduserende prosesser og kontrollen av dem, knyttet opp til kommunikasjonen 
om Norges relasjoner til Norges omverden og til Norges plass i den store fortelling om 
utvikling.27 

Normalitetsmakt 

Det er konvensjonell visdom at individet i det moderne samfunn, gitt økt eksponering for 
kaotisk, kulturell uorden, møter stadig større utfordringer når det gjelder å velge mellom 
verdihierarki og normer. Det gjør det spesielt viktig å besitte makt over produksjon av 
forestillinger om samfunnsmessig og utviklingsmessig normalitet. I hvilken grad har det 
sørpolitiske systemet, gjennom å organisere en av samfunnets få gjenværende, store 
fortellinger om utvikling og nordmenns plass i den (særlig forestillingen om 
menneskerettighetenes universalisme og dens nasjonale belønning vil studeres her), 
utøvet en slik form for normalitetsmakt? 

Normalismen har en viktig historie å fortelle. Undersøkelser er blitt gjort på skoler, 
sykehus, asyler og fengsler siden begynnelsen av det 20. århundre.28 Normalismebegrepet 
er av forskerne blitt brukt om autoriteter som nyttet det som et stigma, som et middel for 
utestengelse av det gode selskap. Her anvendes begrepet på et mye videre felt – på en stor 
fortelling om verdensutviklingen – og det dreier seg ikke om samfunns statistiske 
normalitet eller eksklusjon, men om det motsatte: det unormale samfunns og den 
unormale utviklings inklusjon som normalen. Det dreier seg snarere om den statistisk sett 
unormale (representanter for et land med en – i forhold til verden som helhet – ufattelig 
heldig utviklingshistorie) insistering på å representere det normale. Det må være nyttig å 
ha et analytisk begrep som kan beskrive følgende tenkemåte: å oppfatte et fundamentalt 
normativt-ideologisk prosjekt og et, i historisk perspektiv, høyst originalt prosjekt, som et 
prosjekt som verken er ideologisk eller ikke-ideologisk, men som tilhører en annen sfære, 
fordi det organiserer universalisme i dobbel forstand (verdiene er universelle og 
hjelpehandlingen er universelt god). 

Siden alle moderne samfunn er komplekse og gjennomsyres av konkurrerende 
forventninger og forestillinger om hvordan folk bør handle og være, er det umulig å få 
fatt på samfunnets kollektive forestillinger, eller på samfunnets psykologiske 

                                                      

27 Begrepet identitetsmakt ble brukt av Siri Meyer i Meyer og Sirnes (red.), 1999. Der ble 

begrepet i stor grad knyttet til makt over individuelle identitetsproduserende prosesser, men 

her dreier det seg om makt over produksjon av kollektiv identitet (de sørpolitiske aktørenes 

identitet som sørpolitiske aktører), og til makt over nasjonal identitetsproduksjon (de 

sørpolitiske aktørenes innflytelse på omverdenens verdensbilder og selvbilder). 
28 Se f.eks. Canguilhem 1993 og Foucault 1979. 



dypstrukturer. Men selv om jakten på komplekse samfunns kultur og kosmologi er et 
umulig prosjekt, mener jeg det både er mulig og viktig å identifisere dominerende 
oppfatninger om samfunnsmessig normalitet i slike komplekse samfunn. Et egnet sted å 
lete etter slike oppfatninger empirisk vil være der de nedfelles i et bestemt lands 
handlingsplan for utvikling av alle andre land i verden – altså, som jeg har bestemt det 
ovenfor, i en av det norske sørpolitiske systemets praksisformer. En konsensusfundert 
handlingsplan for forandring og utvikling av andre folk vil, er min tese, ha en overordnet 
status som normalitetsuttrykk og normalitetsprodusent, ikke minst siden en slik 
handlingsplan vil hvile på fundamentale konseptuelle og meningsdannende kategorier om 
den optimale samfunnsutviklingen. Jeg er spesielt opptatt av teorier og begrepsknipper 
som ikke fremstilles som det de er (teorier og bestemte begrepsknipper), men som skrives 
inn i det selvsagte, og opphøyes (for eksempel av Stortinget) som den alminnelige 
erfaringens erfaring. 

For å få fatt på det sørpolitiske systemets og dets ledende aktørers rolle i å definere og 
representere samfunnsmessig normalitet, må en forstå systemets ulike praksisformer i 
sammenheng. Utviklingslandene eller «sør» bekrefter, idet de søker givere og rådgivere, 
seg selv som utviklingsmessige avvik. De vil utvikles; de søker normen, men får det av 
ulike grunner ikke til uten «oss», dvs. uten giverne, dvs., mest konkret, uten de som 
fremstår som normalitetens bærere i en relasjon organisert omkring forestillingen om 
utvikling som det normale, som den form historien naturlig tar. Utviklingshjelp går ut på 
å gjøre «den andre» normal ved å transformere variabler og særtrekk som forhindrer en 
slik utvikling.29 Sørpolitikk er i dette perspektivet en form for global sosialiseringsprosess 
der utviklingslandene og de fattige blant de fattigste i møte med sørprosjektets bærere 
eller diplomater skal omvendes til bestemte – og hva som i bunn og grunn er normative 
og historisk-konkrete – forestillinger om utviklingens gang, men som systemet beskriver 
som så normale at de er kontekstuavhengige og uten et bestemt historisk feste. Denne 
beskrivelsen av det krysskulturelle møtes praksis er en forutsetning for normalismen i 
Den nasjonale handlingsplanenes praksis, og normalismen i den nasjonale 
handlingsplanens praksis har innebåret at fortolkningen av det krysskulturelle møtets 
praksis hele tiden vil gjenskape bildene av «mottakerne» som oss – bare litt mindre 
utviklet (ennå). 

                                                      

29 De som gir hjelpen har utviklet ulike strategier som skulle muliggjøre denne utviklingen, som 

moderniseringsstrategien på 1950- og 60-tallet, grunnbehovsstrategien på 1970- og 80-tallet, 

menneskerettighetspolitikken og «the new development paradigm» med vekten på den private 

sektor og det sivile samfunn på 1980- og 90-tallet. 



Normalitetsmakt knyttet til sørpolitikken er kompleks og vanskelig å få fatt på, gitt 
denne maktens dualisme. Men nettopp derfor kan begrepet være nyttig. På den ene siden 
kan det få fatt på hvordan de diskursive rammene innebærer en slags selvpålagt maktens 
impotens. Det har åpenbare omkostninger å målbære det unormale som utviklingsmessig 
normalitet, fordi de planene som foreslås ikke kan begrunnes som egne planer, basert på 
egne ideer, men må legitimeres ved å vise til at de er basert på universelle verdier, på hva 
«mottakerne» vil og lignende (USAs politikk under president George W. Bush utfordrer 
denne universalismen både som begrunnelsesstrategi og som maktstrategi: Bush snakker 
ofte ikke så mye om universelle verdier som amerikanske verdier som bør spres. Dernest: 
amerikanske verdier og interesser må fremmes med militærmakt). På den andre siden kan 
begrepet være nyttig for å kunne analysere den «skjulte» makten den besitter som 
oppfattes å være normalitetens bærer, fordi uenighet med en slik maktfigur vil innebære å 
sette seg opp mot Det normale, dvs. både mot Historien og Moralen. 

Moralsk makt 

I et samfunn hvor den almene troen på den udelte moralske handling mulighet har 
forvitret, vil den som evner (selv om det er midlertidig) å gjenskape denne troen, besitte 
moralsk makt og dermed sosial kapital av stor betydning. I norsk offentlighet er det få 
ting som oftere blir nevnt som det store moralske problem i vår tid enn gapet mellom rike 
og fattige i verden. Sørdiskurs og sørpolitikk har større betydning i Norge enn i de aller 
fleste andre land og vil derfor potensielt gi sørpolitikkens representanter, og særlig de 
som klarer å posisjonere seg som utvetydig moralske, en spesiell moralsk autoritet. 

Med moralsk makt mener jeg her primært evnen til å gjøre moralske spørsmål (dvs. 
alltid sin egen moral) til det sentrale spørsmål en bestemt diskurs dreier seg om. På 
samme måte som godhetsregime-begrepet ikke må oppfattes som en parallell til 
Bourdieus habitus-begrep, må heller ikke moralsk makt eller godhetsmakt oppfattes som 
om det konstituerer en forbindelse mellom sosiale strukturer og sosial praksis eller sosial 
handling. Det oppfattes her som en del av et normativt arsenal som maktens aktører 
henter legitimitet fra, men som nettopp ikke behøver å besjele den enkelte handling. 

Begrepet om moralsk makt kan kaste lys over et eiendommelig paradoks: På den ene 
siden har vi et normativt aggressivt system, på den andre siden opphever i realiteten den 
abstrakte universalismeideologien, som systemet er basert på, «Den handlende» som et 
egentlig historisk subjekt (fordi den som handler på basis av hva som oppfattes som 
universelle verdier) og som et moralsk subjekt (fordi den som handler ikke handler på 
grunnlag av valg mellom moralske verdier som må begrunnes). Det er snakk om et 
begrep som kan fange inn at aktøren samtidig både oppfatter seg som en moralsk person 
som handler på historiens vegne og en historisk person som handler på moralens vegne, 



og som kan bruke denne posisjonen til å både erverve seg kontroll over ressurser og 
beskytte seg mot kritikk over forvaltning av de samme ressursene. 

Jeg innfører også begrepet «godhetstyranni». Med det mener jeg en diskurs hvor alt 
måles med en moralsk målestokk, en godhetsmålestokk. I slike diskurser er forestillingen 
om godhet blitt måleenheten som brukes på den sosiale virkelighetens problemer. Under 
godhetstyranniet reduseres stillingtagen til verdens kompleksitet i bunn og grunn til ett, 
suverent prinsipp – godhetens (dette «prinsippet» forhindrer selvsagt ikke at hva som er 
godt hele tiden vil endres med hva De gode er mest interessert i, innenfor bistanden vil 
det bety endrede slagord og lignende). Boken vil anvende begrepet for å undersøke den 
moralske maktens styrke, siden et godhetstyranni er denne makten som ekstremisme. 

Meningsmakt 

Det sørpolitiske system besitter en annen uvurderlig, men oversett kapital: meningsmakt. 
Tesen er at systemet besitter hva som i det moderne samfunn kanskje ettertraktes mest av 
alt av flest antall mennesker: et meningsfylt liv, eller med andre ord: Det sørpolitiske 
systemet besitter meningsmakt i dobbel forstand, som et system som gir sammenheng til 
verden og eksistensiell tyngde til livet. 

Analysen vil derfor gå inn på hvordan systemets posisjon overfor omverdenen og 
maktforhold innen systemet påvirkes av at aktørene oppfatter ikke bare arbeidet, men den 
formelle stillingen, som «umistelig». Og hvem vil, i en situasjon hvor mange oppfatter å 
besitte noen av det internasjonale gjennombruddets mest attraktive jobber, kritisere et 
system eller mektige aktører med farer for sanksjoner (som regel i form av bortfall av 
positive sanksjoner, men som regel er det nok til å bli «out of business», eller i mindre 
omfang, men viktig nok, å gå glipp av en reise, til Sri Lanka eller Cuba). I en situasjon 
hvor u-landslinjene på Høgskolene i Oslo og Kristiansand er vanskeligere å komme inn 
på enn legestudiet, og en økonomijobb i Redd Barna får 800 søkere, et 5 måneders 
vikariat som saksbehandler på Asiaavdelingen i NORAD får 150 søkere, og en 
undersøkelse utført av svenske Universum, konkluderte at blant 1258 avgangsstudenter i 
økonomi ved 11 universiteter og høgskoler i Norge var NORAD nr. 2 på ønskelisten 
(etter Andersen Consulting), er det åpenbart at dette er makt av betydning. 

Meningsmakt inneholder et tredje aspekt: Hvis meninger eller kunnskapsbehov skal 
styre samfunnets nysgjerrighetsorientering innenfor dette nasjonale dannelsesprosjektet? 
For å kunne studere dette innfører jeg begrepet den kommunikative situasjon. Det setter 
søkelyset på hvem samfunnets profesjonelle fortolkere av verdensutviklingen (forskeren) 
oppfatter som forskningens brukere eller mottakere. Hvordan forskernes kommunikative 
situasjon defineres vil påvirke valg av forskningsobjekt, hvordan det konstitueres, blir 
analysert og beskrevet. En fordel ved dette begrepet er bl.a. at det reduserer vekten av en 
stadig mer ufruktbar dikotomi innen samfunnsforskningen, den mellom grunnforskning 



og anvendt forskning, og fokuserer heller på et kjernespørsmål som influerer på hele 
forskningsprosessen: Hvem har og hvordan etableres definisjonsmakten over forskerens 
bestemmelse av sin kommunikative situasjon.30 For å kunne beskrive konsekvensene av 
denne prosessen har jeg lånt begrepet «den gravalvorlige» fra sosiologen Erving 
Goffman, og snakker om den gravalvorliges dominans for å studere en 
forskningstradisjon hvor forskeren ofte har opptrådt som om den systemetablerte 
definisjonsmakten har vært internalisert rolleforventning, som igjen har bestemt 
handlingen, dvs. forskningen. 

Innsidehjelp og elitesirkulasjon 

Det sørpolitiske systemet har forvaltet 200 milliarder kroner fordelt over statsbudsjettet 
og håndterer hvert år omtrent 15 milliarder kroner, hvorav over 3 milliarder kanaliseres 
via de frivillige organisasjonene. I tillegg vil jeg anta, basert på data fra organisasjonene, 
at det er samlet inn rundt 20 milliarder kroner fra det norske folk i samme periode. 
Systemet forvalter også – som antydet – makt over nasjonale danningsprosjekter, over 
nasjonal identitet, unik moralsk makt og normalitetsmakt i det moderne samfunnet, osv. 
Hvordan ressurser (både penger, moralsk kapital og lignende) forvaltes innen dette 
systemet, er derfor et maktspill av stor rekkevidde. 

Teorien er at små og tette forhold øker korrupsjonsrisikoen, på dette området som på 
alle områder av samfunnet. Utgangspunktet er en observasjon om at Tordenskiolds 
soldater innen det sørpolitiske systemet bytter hatter og blander interesser som få andre 
steder, og at få mantra er mer brukt (det gjelder politikere, byråkrater, 
organisasjonsrepresentanter og forskere) enn: «En må vite hvilken hatt en har på». Jeg 
snakker ikke her om en type korrupsjon hvor målet er personlig økonomisk vinning, men 
om en type elitesirkulasjon som konkurrerer om institusjonsvekst og erverv av ulike typer 
sosial kapital.31 Resultatet kan også i denne sammenhengen ha vært bedervede 
beslutninger (de gode alternativene blir ikke valgt, fordi noen har interesse av de dårlige), 
og elitesirkulasjonens karakter har også hatt betydning for den monologiske profilen på 
nasjonens danningsprosjekt. 

                                                      

30 For en diskusjon av dette begrepet, se Tvedt 2002. 
31 Med elitesirkulasjon mener jeg ikke det samme som sosiologen Vilfredo Pareto, som ved 

begynnelsen av det 20. århundre lanserte tesen om elitesirkulasjon. Han brukte det for å 

betegne den evige vekslingen mellom en systembevarende og en nyskapende elite. Med 

elitesirkulasjon mener jeg her et begrep som beskriver forekomsten av en ganske liten elite 

som sirkulerer mellom ulike og svært få sentrale institusjoner i samfunnet, og dermed snarere 

hemmer vekslingen mellom en systembevarende og nyskapende elite. Se Pareto 1986.  



For å få fatt på disse prosessene bruker jeg begrepene «inside aiding» eller 
«innsidehjelp». Enhver studie av allokeringsmekanismer på dette feltet må ta høyde for at 
nettverksstrukturer innenfor dette systemet vil oppfattes som noe udelt positivt – jo 
sterkere nettverkdannelse jo bedre, jo mer samrøre jo bedre, siden det fremmer Det gode 
prosjektet.32 Siden nettverket og nettverkene oppfattes som spesialutgaver av Det store vi 
som arbeider for de fattige og utvikling, er det sentralt å analysere forholdet mellom 
denne forestillingen og det faktum at et lite antall personer sirkulerer mellom ledende 
posisjoner i stat og organisasjonsliv, samtidig som de samme personene, ofte uten 
åpenhet og parlamentarisk kontroll, fordeler systemets ressurser seg imellom. Det er 
grunn til å tro at det er en sammenheng mellom nettverkenes legitimitet og status og 
graden av innsidehjelp. 

Nettverkenes rolle vil analyseres basert på en oppfatning om at siden hele systemet 
vegeterer på omverdenen oppfatninger om at «gode ting utføres av gode mennesker», vil 
hendelser og situasjoner som truer bildet av «De gode velgjørerne» opptattes som en 
trussel mot systemet overhodet. Det er følgelig viktig å identifisere om det er en 
sammenheng mellom hvordan disse nettverkene institusjonaliserer en sterk kollektiv 
interesse av et polert og forskjønnet bilde og selvbilde, og disse nettverkenes rolle i å 
opprettholde «status quo», nærmest uansett hva som faktisk skjer. 

                                                      

32 Ulike sosiale systemer har ulike former for nettverk. Nettverksbegrepet refererer generelt til 

individer (eller mer sjelden til kollektiver eller roller) som er knyttet sammen gjennom en 

eller flere sett av sosiale relasjoner, og slik former et sosialt nettverk. Eksempler på slike 

nettverk er vanligvis slektskap, vennskap, kommunikasjon o.l. Nettverksforbindelsene jeg er 

opptatt av er ikke de som lar seg tegne inn på et sosiogram ved hjelp av sosiometri. Jeg er 

heller ikke opptatt av nettverkets strukturelle karakteristika, eller av nettverkets balanse (den 

tendensen som svært sammensveisede grupper har for å bli polarisert), slik denne har vært 

svært influert av matematisk sosiologi. Det nettverket jeg snakker om har ikke slike 

egenskaper. Jeg er opptatt av former for samarbeid mellom organisasjoner og personer 

innenfor det sørpolitiske systemet, og hvordan ulike personer skifter roller og posisjoner 

innenfor det samme systemet. Det er i denne sammenhengen jeg finner nettverksbegrepet 

hensiktsmessig som en måte å analysere systemiske relasjoner mellom aktører innen det 

sørpolitiske systemet. I motsetning til forskere som Mark Granovetter, som var på jakt etter å 

identifisere the «weak tie» ut fra en oppfatning om at det var fra nettverkets periferi verdifull 

informasjon kommer fra (se Granovetter 1974), er jeg opptatt av dets sentrum, ut fra en sosial 

teori om dette systemet, hvor nettopp ikke innovasjon eller endring er det sentrale, men hvor 

det er viktigere å holde seg inne med dem som fordeler systemets ressurser og (som er en del 

av det samme) å holde seg à jour med de dominerende politiske slagordene til enhver tid.  



Jeg vil analysere både elitesirkulasjon, systemets system- og konsensusskapende 
møtesteder, og graden av «inside aiding», basert på en teori om at Godhetsregimets 
særegne selvrefererende og selvpromoverende retorikk vil skape bestemte betingelser for 
innsidehjelp og elitesirkulasjon som en ikke finner i samme grad på andre politikkfelt, 
eller i hvert fall, hvor det ikke er så tydelig. 

Najonalkorporativisme 

Dominerende teorier om norsk samfunnsutvikling og korporativismens død passer ikke 
på det sørpolitiske feltet. Det er heller ikke hensiktsmessig å snakke om en segmentert 
stat, og det er tildekkende å snakke om at forhold mellom sivilsamfunnet (representert 
ved organisasjonene og forskningen) og staten. 

For å kunne analysere den spesielle utviklingen, av regjeringstalsmenn kalt 
fremveksten av en symbiose mellom stat, organisasjoner og forskning på feltet, er 
nasjonalkorporativisme et passende begrep. Begrepet fanger inn både dets eksplisitt 
nasjonale oppgave (iverksetter Norges politikk på den globale arena i 
globaliseringsepoken), og forholdet mellom autonomi/underordning i relasjonen mellom 
staten og andre helt sentrale samfunnsinstitusjoner, som organisasjonsNorge og 
forskningsNorge. 

I forståelsen av dette begrepet ligger det ingen ensidige teorier om at det korporative 
systemet er opprettet enten gjennom autoritære dekreter ovenfra eller som resultat av krav 
nedenfra. I stedet søker studien å rekonstruere og sammenfatte dets komplekse 
etableringshistorie, nettopp i det uoversiktlige spenningsfeltet mellom statsinitiativer og 
andre aktørers krav. Analysen vil være opptatt av hvordan de korporative organene virker 
i spenningsfeltet mellom deltakerinnflytelse og deltakerdisiplinering, men også av 
begrepet fordelingskorporativisme, for å få fatt på hvordan dette korporative systemet er 
organisert overfor omverdenen og fordeler ressurser internt. 

Definisjoner av makt 

Der den forrige maktutredningen ikke var begrenset til å finne ut hvem som styrer hvem, 
men ønsket å avdekke hva som styrte styrerne, vil denne studien ikke begrenses til å 
studere hvilke organisatoriske interesser de styrende er bærere av, men også hvilke 
verdensbilder, begreper og identitetsformer de styrende både er bærere av og produsenter 
av. Jeg vil derfor være opptatt både av organisatorisk interesser og språklig makt, av 
nasjonal institusjonell arkitektur og det nasjonale danningsprosjektets sentrale 
begrepsknipper og hvordan de strukturer aktørenes oppfatning av verden og seg selv, og 
omverdenens syn på systemet. Søkelyset rettes både mot økonomiske materielle 



transaksjoner og hvordan legitimitetskategorier er blitt formet i det offentlige rom, og slik 
gitt status til det sørpolitiske system og dets aktører. 

Det analytiske opplegget bryter med forestillingen om ett, klart (nasjonalt) senter, 
hvor makten både er samlet og stråler ut fra (i denne sammenheng: 
Utenriksdepartementets lokaler i Oslo), men den bryter også med generelle maktteorier 
om at det ikke finnes noe senter; at makten følgelig er fordelt over alt (i vår sammenheng: 
i de 150 store og små organisasjonene som tar del i systemets aktiviteter og i de mange 
forskningsmiljøene). En kan ikke forutsette at partene i Den norske modellen er 
likeverdige maktfulle eller maktesløse partnere, eller ledd i en funksjonalistisk likning. 
Analysen avgrenser seg følgelig fra Foucaults maktsyn som tenderer mot å oppheve 
statens særegne betydning for makt- og maktfordeling, ved at han hevder at makten 
oppstår og reproduseres lokalt eller overalt, fra «en endeløs rekke av punkter».33 

Maktanalysen må identifisere både hvordan strukturene styrer og aktørene handler. 
Det er spesielt viktig på et felt som over tid har etablert Den norske modellen for 
forholdet mellom organisasjoner, forskning og stat og språklige mønstre av stor 
legitimitet og tyngde, og som samtidig er en nasjonal variant av et enda større, og 
mektigere internasjonalt system. Men samtidig er det et system som har gitt og gir unike 
handlingsrom for den innovative entreprenør. Det er trivielt sant at strukturer ikke har 
noen eksistens uavhengig av enhver handling. Men dette synet er utilstrekkelig fordi det 
vil lett føre til at en overser at det finnes strukturer i det sørpolitiske systemet som har 
utviklet seg over tiår og som har rammet inn hva ansatte i organisasjoner og i byråkrati 
har muligheter til å gjøre. Det er også trivielt sant at handling bare kan tenkes innenfor på 
forhånd gitte sosiale strukturer. Men fordi handlinger fullstendig kan bryte med på 
forhånd gitte sosiale strukturer, også fordi de nasjonale sosiale strukturene blir påvirket av 
internasjonale hendelser, er heller ikke dette synet fullt ut dekkende. Studien jakter etter å 
identifisere systemstrukturers vekt og betydning, men distanserer seg samtidig radikalt fra 
den strukturalistiske retnings ekstremisme som driver det menneskelige subjekt ut av 
historien. 

Det innebærer at målet er å søke å identifisere språket i privilegerte offentlige 
talehandlinger og pengestrømmen og kontrollmekanismene mellom staten, 
organisasjonene og forskningsmiljøene, og hvordan disse er strukturert av aktørers 
handlinger og på sin side strukturerer andre aktørers handlinger. Et strukturorientert og et 
handlings- og aktørorientert perspektiv forutsetter hverandre eksplisitt i denne studien, og 
er ment å berike hverandre. Ideer, representasjoner, diskurser og agenter studeres som 
strukturers årsaker. Historisk etablerte strukturer (også språklige strukturer, selvsagt) 

                                                      

33 Se Foucault 1979: 94. Foucaults begrep er «Innumerable points».  



oppfattes følgelig ikke som noe overhistorisk, som ikke kan endres, men tvert om, som 
noe som blir endret av aktørene.34 

På denne bakgrunnen og gitt feltets karakter operasjonaliserer jeg makt på følgende 
måte. Makt er As evne til å påvirke Bs oppfatninger og handlinger ved å endre Bs 
kunnskaper og holdninger eller få B til å se sine kunnskaper og holdninger i samsvar med 
As perspektiv. Denne definisjonen understreker konteksten makten utøves innenfor og 
hvordan den påvirker selve maktutøvelsen og frigjør en konkret analyse av maktutøvelse 
fra diskusjonen om den må være intensjonal eller om det er meningsfullt å snakke om 
ikke-intensjonal makt. Ved å fokusere på «evne» kan en unnslippe diskusjonen om 
intensjon. Ved at «evne» dekker både intensjon og ikke-intenderte muligheter som 
iverksettes, unngår en analyser som forutsetter et intensjonalt nivå skal maktbegrepet 
anvendes. Ved å snakke om «As perspektiv» kan en inkludere både interesser og 
overbevisninger, og dermed unngå både reduksjonismen til «the economic man»-teoriene 
og naivitetene hos oppfatninger som bare ser ideer og ingen interesser (hva som er 
viktigst eller hva som gjør seg gjeldende, vil analyseres konkret og forstås konkret). En 
utfyllende maktdefinisjon som er tilpasset et system med elitesirkulasjon vil være (denne 
er ikke så opptatt av maktutøvelse som styrer andres handlinger og holdninger, som 
maktutøvelse som utnytter et systems muligheter uten at B må tvinges til å utføre noen 
handlinger som strider mot egne interesser eller oppfatninger): Makt kan defineres som 
As evne til å utnytte et systems mekanismer til egen eller andre likesinnedes vinning, uten 
at B oppdager det eller om B oppdager det, vil B akseptere det, fordi B ser muligheten av 
å utføre samme makthandling når situasjonen byr seg (dvs. når B vil være i As sted). 
Disse definisjonene om makt gjør det mulig å sette søkelys på og ta hensyn til 
systemspesifikke maktmekanismer (f.eks. den spesielle sammenvevingen av 
utenrikspolitikk og bistandspolitikk som bidrar til å skape de norske aktørenes blindhet 
for egen konseptuell, institusjonell og økonomisk makt) og studere maktrelasjoner både 
som institusjonell struktur og praksis og intendert herredømme. 

                                                      

34 Studiens opplegg er både inspirert av Michel Foucault, og distanserer seg klart fra hans 

spissformuleringer om at det ikke er mennesket selv som tenker; det er tenkt av det 

tankesystem det er blitt fanget i, det taler ikke men tales av det språk det er født i, og det 

handler ikke men handles av de sosiale, økonomiske, politiske system som det tilhører. De 

vekslende strukturer opptrer som menneskets herre og skjebne. Foucault var i tråd med dette 

uvillig til å plassere makten på spesielle hender. I hans perspektiv kunne ikke makten 

strømme ovenfra og ned, han satte den i steden i sirkulasjon. Resultatet er en Historie som 

skaper seg selv, og makten gjøres, paradoksalt nok, om en tar i betraktning Foucaults radikale 

prosjekt, uangripelig.  



Siden jeg er interessert i å studere det sørpolitiske systemets ulike former for makt 
overfor omverdenen (det nasjonale danningsprosjekt og oppbyggingen av Den norske 
modell) og hvordan den sørpolitiske ledelsens handlinger påvirker makt- og 
demokratiforhold innen det sørpolitiske systemet, vil A og B i denne analysen vekselvis 
være synonymt med det sørpolitiske systemet (A) og den nasjonale omverden (B), og i 
andre sammenhenger med den sørpolitiske ledelsen (A) og de andre aktørene innenfor 
dette systemet (B). 

Posisjonering og selvrefleksjon 

Forholdet mellom fortolkeren og fortolkerens objekt har alltid vært et overordnet 
vitenskapsteoretisk og vitenskapshistorisk tema, og det er et problemområde som blir 
stadig mer påtrengende for all forskning i takt med at forskningens autonomi undergraves 
fra mange hold. Innenfor det sørpolitiske området – hvor forskerne ofte er «politiker-
forskere» og hvor Den norske modellen prinsipielt underordner forskningen 
sørpolitikkens behov og målsettinger – er selvrefleksivitet helt avgjørende, overfor 
forskningsobjektet, men også over egen posisjon. Forestillinger om at forskerrollen i seg 
selv innebærer en spesiell autonomi eller perspektiv i forhold til politikkens verden er 
foreldet og ufruktbar. Forskningen blir stadig oftere avarter av politikkens fortsettelse 
med andre midler, og forskeren møter seg selv i døren, og stadig oftere, i svingdøren. 
Forskere er forskere, aktivister, rådgivere for et departement, et direktorat eller en 
organisasjon, forskere, rådgivere for den politiske ledelsen, osv., osv. – og 
standardargumentet for denne kameleontilværelsen er: «det er viktig å være klar over sine 
ulike roller». Dette er en banalisering av det vitenskapsteoretiske problemet, og i tillegg: 
Forskeren kan ikke være en kameleon, for han eller hun kan aldri unnslippe tilværelsen 
som en historisk situert figur, hvor det er umulig å være både premissleverandør for 
offentlig politikk og forsker av den samme politikken. 

Det vil føre alt for langt å gå inn på min totale praksis innenfor det sørpolitiske 
systemet (jeg er en del av det siden jeg har mottatt midler både direkte og indirekte fra 
Utenriksdepartementet og NORAD, som alle andre forskere på feltet i Norge) og mine 
erfaringer med dets omfang, kunnskapsproduksjon og maktutøvelse, og det er heller ikke 
nødvendig. Det er tilstrekkelig å vektlegge tre forhold: Jeg har hatt et tett forhold til det 
sørpolitiske systemet og kjenner personlig store deler av den sørpolitiske og 
administrative ledelsen. Det betyr at jeg kjenner systemet godt fra innsiden, dvs. år med 
«deltagende observasjon» har gitt meg en innsikt i systemet som utenforstående vil ha 
vansker med å få og som de skriftlige kildene ikke avdekker. Men det betyr samtidig at 
jeg er påvirket av det, også siden det er et sammensatt system hvor det internasjonale 



gjennombruddets mest kunnskapsrike personer finnes, og hvor derfor lange samtaler om 
helt sentrale samfunnsspørsmål fortsatt er mulig. 

Samtidig har jeg søkt å være påpasselig med aldri å gå inn i en forsker-politisk rolle, 
enten som rådgiver, som utvalgsmedlem, som «ressursperson» for en bestemt politikk 
eller som «fortrolig», for å forhindre å møte meg selv i døren på et senere tidspunkt og for 
ikke å «bryte ned» forsøk på å etablere alternative perspektiv til et dominerende prosjekts 
dominerende språk. For å kunne analysere det sørpolitiske systemets makt over 
institusjonaliseringen av Norge og det nasjonale danningsprosess, gitt det samme 
sørpolitiske systemets makt over forskningens nysgjerrighetsorientering, har jeg bevisst 
utviklet et annet forskerben å stå på, som ikke har hatt noe direkte med norsk sørpolitikk å 
gjøre. Dette alternative forskningsfeltet har jeg dels oppfattet som en «forsikring», får å 
kunne fristille forskningen fra uroen over systemets mulige sanksjoner mot kritisk og 
uavhengig forskning (selv om også mye av denne forskningen finansieres av UD eller 
NORAD, direkte eller indirekte, for slik er dette forskningsfeltets finansiering). Denne 
forskerstrategien er ikke nødvendigvis noe å anbefale generelt, men for å gjennomføre 
mitt forskningsprosjekt om å analysere det internasjonale gjennombruddets ulike 
praksisformer på en relativt distansert måte (mine blinde flekker ser jeg ikke, fordi da 
hadde de jo ikke vært blinde), har det vært nødvendig. I dette brytningspunktet mellom 
forskningens og politikkens verden har jeg søkt å plassere meg i situasjoner hvor det har 
vært nødvendig å kontinuerlig revitalisere forskningens ethos: å skrive hva en må skrive 
ut fra en forestilling om hva som er sant/falsk eller fruktbart/ufruktbart – uansett 
konsekvenser. 

Til slutt et viktig spørsmål innenfor moderne samfunnsforskning generelt og 
historieforskning spesielt. Jeg har i arbeidet hatt tilgang på det jeg måtte ønske av 
graderte kilder i Utenriksdepartementet, og jeg har lest metervis av dem, men jeg 
bestemte meg til slutt for å skrive en bok uten bruk av slike kilder. Beslutningen ble tatt 
dels fordi jeg oppdaget at de strengt tatt ikke ville tilføre analysen noe, gitt det opplegget 
jeg valgte. Men etter hvert ble det også åpenbart: Jeg kunne ikke publisere en bok for 
Makt- og demokratiutredningen som baserte seg på hemmelige kilder, og som andre 
forskere eller «makten» ikke kunne kontrollere eller fritt kommentere fortolkningen av. 
Det ble en anledning til å bryte med en «offisiøs» historieskrivingstradisjon, hvor 
forfatterne av oppdragsverk har inntatt en privilegert posisjon. Siden de har kunnet bruke 
kilder andre ikke har hatt tilgang til, har de (uavhengig av intensjon) forskanset seg mot 
kritikk fra resten av forskermiljøet. Oppdragsgivere har følgelig sittet med makt til å 
bestemme ikke bare hvem som skal få skrive deres historie, men også på hvilken måte, 
siden kildeinnsynets gjenytelse er rett til gjennomlesning. Alt materiale i denne boken er 
derfor åpent materiale, også for å unngå den lovbestemte kontrollen av manuskript som 
UD ikke bare ville ha rett til, men være forpliktet til å gjennomføre. Om UD-sensur ville 



ha oppstått som et problem er usikkert, men hva som uomtvistelig ville ha inntrådt, ville 
vært den undervurderte selvsensurens makt. 



Del II: Den norske modellen 



1. Modellen, merkevaren og nasjonen 
«Afspærringens Tid er tilbagelagt,» skrev dikteren Johan Sebastian Welhaven i 1846. 
Han mente at Norge endelig var i ferd med å vende seg bort fra «den nationale 
Eensidigheds indesluttede Ubevægelighet». Bjørnstjerne Bjørnson uttalte på slutten av 
1890-tallet at det beste var «ingen Utenrikspolitik at have». Først i 1905 fikk Norge et 
eget utenriksdepartement. Fortsatt – på midten av 1980-tallet – konkluderte den 
utenrikspolitiske ledelsen med at Norge verken hadde ekspertise, tradisjon eller 
«mentalitet» til å spille en pådriverrolle internasjonalt.35 Men på slutten av 1990-tallet 
proklamerte politikere og massemedier at Norge var blitt «Fredslandet», at Oslo skulle 
være verdens «Peace City» og at Norge var blitt en humanitær stormakt. Dyptgripende 
forandringene i norsk politikk overfor omverdenen har altså skjedd over en kort 
tidsperiode, men hva har skjedd, og hvordan forstå hva som har foregått? 

En internasjonal merkevare som modellerende instans 
i Norge 

Del II av denne boken vil plassere «Den norske modellen» i sentrum for 
oppmerksomheten – oppattet som et foreløpig sluttprodukt i denne historiske 
endringsprosessen. Siden midten av 1990-tallet er den offisielt blitt profilert som Norges 
merkevare internasjonalt, som, hva jeg kaller: Norges bidrag til verdenspolitikken i 
globaliseringens epoke. Oslo-kanalens suksess i Midtøsten-forhandlingene ble denne 
modellens mønstereksempel og speil. I 1994 ga tre av de sentrale norske aktørene i Oslo-
forhandlingene sin forklaring (som samtidig er den typiske) på Norges suksess som 
fredsmeklerstat. Den skyldtes en spesiell form for samarbeid mellom statlige myndigheter 
og akademiske og humanitære miljøer, et samarbeid som, skrev de, «er trolig mer utviklet 
i Norge enn i noe annet land».36 Den norske modellen er av Utenriksdepartementet 
offisielt blitt betegnet som «den første søylen» i Norges politikk som humanitær stormakt 
og av sentrale aktører beskrevet som en symbiotisk struktur i sin reneste form.37 Ved 

                                                      

35 Frydenlund 1985: 32. 
36 Corbin 1994. Tittelen til boken er talende: Den norske kanalen. De hemmelige Midtøsten-

forhandlingene.. Se også «Den norske modellen», forordet til Jan Egeland, Mona Juul og 

Terje Rød Larsen: 7. 
37 Se «World Grass Root Diplomacy», Christian Science Monitor, 21.5 2000. Her sier Jan 



inngangen til år 2000, omtrent på samme tid som statsministeren forberedte sin 
tusenårstale, skrev embetsverket i UD: «På 1990-tallet har Norge prøvd en ny vei for å 
bidra til fred og konfliktløsning i verden. Veien har ført til Den norske modellen. Den er 
blitt et begrep i internasjonalt fredsarbeid …».38 

Norske offisielle talsmenn har både internasjonalt og nasjonalt understreket det 
samme mange ganger: Forutsetningen for Norges nye internasjonale profil er det unike 
samarbeidet mellom myndigheter, akademikere og frivillige organisasjoner. Den norske 
modellen er blitt fremhevet som et optimalt redskap for å realisere altruistiske mål på den 
globale arena,39 og markedsføres på samme tid som nasjonens merkevare i 
internasjonaliseringens epoke.40 Det er denne modellens dobbelte oppgave og hvordan 
den har rammet inn og samtidig blitt påvirket av historien til det sørpolitiske feltet en må 
forstå, skal en kunne analysere fremveksten av dette «nye Norge» i en kontekst hvor 
politikkens generelle globalisering og Norges spesielle utenrikspolitiske situasjon 
(kjennetegnet av fire elementer hvor ingen kan oversees i denne sammenhengen: tilhører 
den utviklede verden; er del av den vestlige sivilisasjon; står utenfor EU; er medlem av 
NATO) gjør gamle løsninger ufullstendige. 

                                                                                                                                                 

Egeland: «The purest form of the Norwegian model is the foreign ministry working in 

symbiosis with one or more academic or nongovernmental humanitarian organizations.»  
38 Utenriksdepartementet, Norge i fredens tjeneste. Norske bidrag til fred og forsoning, 

http://odin.dep.no/ud/norsk/generell/032091–990171/index-dok000-b-f-a.html.  
39 Ett eksempel av mange: Ministeren for Utvikling og menneskerettigheter la i Stortinget i 

1999 i sin utviklingspolitiske redegjørelse hovedvekt på å «styrke den norske modellen» 

(Hilde Frafjord Johnson, Stortinget 4.2.1999). 
40 Et søk på Google 15. oktober 2002 ga følgende: Det var 649 treff på the Norwegian Model, 

men bare fem av dem var relatert til sørpolitikken, og tre av dem var produsert i Norge. Det 

var mange ganger så mange treff på «the Norwegian model» i jernbanebygging og 

krafthandel, og også mange flere når det gjaldt den den norske velferdstatsmodell. På 

søkeordet «the Swedish Model» var det på samme dag 4630 treff, på the Danish Model 1730 

treff, på the Dutch Model 2400 treff, og på the Scandinavian Model 1490 treff. Dette 

resultatet må ikke føre til forhastede konklusjoner. Velrenommerte aviser både i England, 

men særlig i USA, har omtalt og berømmet Norge som freds- og konfliktløserstat. Dataene 

fra Google er likevel interessante fordi de kan problematisere det sørpolitiske systemets egen 

suksessomtale. Men viktigst: De refereres fordi de kan demonstrere at min analyse her ikke 

hviler på en bestemt oppfatning av hva Norge har oppnådd som fredsmekler og bistandsstat 

eller hva UD har hatt av resultater når det gjelder internasjonal profilering av Den norske 

modellen.  

http://odin.dep.no/ud/norsk/generell/032091-990171/index-dok000-b-f-a.html


Gitt forskningstradisjonen på feltet er det, som diskutert i Del I, spesielt nødvendig å 
lete etter begreper som både er analytisk fruktbare og som kan være redskaper for brudd 
med mystifiserende visjoner og versjoner av Den norske modellen. En må lete etter 
begreper som kan fange inn fenomenets særegne karakter og betydning og hvordan 
aktører i statsforvaltningen, organisasjonene, journalistikken og forskningsmiljøene er 
influert av og bundet av dets trekk og virkemåte. De må også være tjenlige for å forstå tre 
ulike analytiske nivåer og ikke bare ett av dem, fordi fortolkningen må integrere deres 
betydning, fordi de alle henger sammen. Dette innebærer at tilnærmingsmåter og begreper 
må kunne identifisere og forklare Den norske modellens overordnede 
skapelsesbetingelser, de sentrale reproduseringsmytene, og dens ulike funksjonsmåter. 
Begrepene lansert i innledningen vil bli konkret utviklet i løpet av analysen, for å vurdere 
deres fruktbarhet, og nye vil også bli diskutert (som «snodig korporativisme», en parallell 
til «funny capitalism»-begrepet snudd på hodet, og «godhetskorporativisme» som nyttige 
begreper på systemplan, og «fordelingskorporativisme» og «det ubyråkratiske byråkrati» 
for å kunne beskrive hvordan ulike typer ressurser erverves og fordeles innad i systemet. 
Bruken av begrepet «Den norske modell» trenger en begrunnelse innledningsvis. Når jeg 
bruker betegnelsen og anvender begrepet slik jeg gjør, er det ikke fordi jeg slutter opp om 
det sørpolitiske systemets selvrefererende kommunikasjon.41 Betegnelsen slik den brukes 
her skal snarere understreke bokens todelte prosjekt ved at den er både refererende og 
analytisk pekende. Analysen er nettopp opptatt av spenningsfeltet mellom retorisk 
reifikasjon og analytisk dekonstruksjon, mellom systemintern selvreferens og eksterne 
beskrivelser. 

                                                      

41 Det er uheldig for den analytiske klarhet at Den norske modellen brukes synonymt med Den 

norske fredsmodellen eller at observatører blander de to sammen uten å tenke over 

forskjellene mellom dem. Den norske fredsmodellen er en spesiell utenrikspolitikk utviklet 

etter den kalde krigens slutt, som baserer seg på forestillinger om det lille lands fortrinn som 

fredsforhandler. Den norske modellen i organiseringen av forholdet mellom stat, 

organisasjoner og forskning i sørpolitikken er noe annet, og har utviklet seg over mange år, 

og er, av den nye norske fredspolitikken, videreutviklet og forsterket både av økonomiske, 

politiske og retoriske årsaker. Det er denne «nasjonale symbiosen» som den sørpolitiske 

ledelsen har propagandert som fredsmodellens forutsetning. Betydningen av denne 

distinksjonen kan også understreke nytten av å skille mellom ulike typer praksis slik jeg har 

foreslått, for eksempel mellom den nasjonale handlingsplanens praksis (den norske modellens 

institusjonalisering) og det krysskulturelle møtets praksis (den norske fredsmodellens virke på 

den globale arena) og den understreker at analyser av utenrikspolitikken må omfatte den 

innenrikspolitiske arena – og omvendt.  



De sentrale spørsmålene vil være: Hvem har makten i Den norske modellen og 
hvordan har Den norske modellen hatt makt i samfunnet? Er det statlige maktmonopolet 
over utenriks- og bistandspolitikken blitt avmonopolisert, eller er det snarere blitt 
revitalisert, på nye og helt bestemte måter? Er modellen et resultat av press fra politikkens 
globalisering eller av nasjonale eliters globale ambisjoner, forskjønnet som nasjonens og 
vår «alles» tarv? I hvilken grad kan en si at det i kjølvannet av de nasjonale ambisjonene 
om å «redde verden», har oppstått og blitt utviklet et nytt, nasjonalkorporativt system – en 
sammenveving av ulike samfunnsinstitusjoner og interesser hvor erverv og distribusjon 
av ulike typer mektig makt foregår ved "innsidehjelp (inside aiding)», 
«godhetskorrupsjon» og elitesirkulasjon? 

________________________________________________________________________ 

Den norske fredsmodellen og demokrati på norsk 

Politikere fra ulike partier har igjen og igjen skildret Den norske modellens 
utenrikspolitiske nytte, ved samtidig og indirekte indikere både dens nasjonale 
forutsetninger og konsekvenser. To bøker fra to ledende arbeiderpartipolitikere 
refereres her, men det innebærer ikke at Arbeiderpartiet er alene om standpunktet, 
bare at de er de eneste som har skrevet bøker om det. Jan Egeland, en av det 
sørpolitiske systemets mest innflytelsesrike aktører (leder av Utenlandsavdelingen, 
Norges Røde Kors, statssekretær, Utenriksdepartementet, FN-mekler i Colombia og 
generalsekretær i Røde Kors) ga i 1988 ut en bok hvor han skrev at Norges 
potensiale for politisk entreprenørvirksomhet lå i «policy consensus, few conflicting 
foreign-policy interests, and increasing funds for foreign assistance (Egeland 1988: 
185). Thorbjørn Jagland, tidligere statsminister, utenriksminister og leder av 
Stortingets utenrikskomité, skrev 15 år senere omtrent det samme: I Norge er det få 
som må «trekkes inn» i utformingen av utenrikspolitikken og fredspolitikken. Den 
utenrikspolitiske ledelsen må ikke snakke i «utrengsmål – i hvert fall ikke offentlig». 
Dermed er det lettere å «oppnå fortrolighet, noe som er en forutsetning for å kunne 
få kontakt med partene». (Jagland 2002: 137). Begge understreker at hva de i 
realiteten beskriver som den norske modellens udemokratiske trekk – lite debatt og 
lite demokratisk og parlamentarisk og offentlig kontroll av hva den sørpolitiske 
ledelsen gjør – er den norske fredspolitikkens forutsetning. Eller som Jagland sa, og 
som utenriksminister Jan Petersen i prinsippet ga støtte til, selv om debatten dreide 
seg om norsk sørpolitikk i Midtøsten: «Hvis vi skal splitte oss opp, har vi ingen 
mulighet som et lite land til å bety noe» (NRK 1, Debatt 21, 21.5.2002) 

________________________________________________________________________ 



Historisk bakgrunn og en sosial teori 

Det sørpolitiske system er basert på en institusjonell og politisk sammenveving av 
tradisjonell utviklingshjelp og utenrikspolitikk, organisert omkring et nytt sørpolitisk 
multivokalt begrepsapparat og normhierarki. En kan ikke forstå dette systemet (og 
dermed heller ikke Den norske modellen og det dannelsesprosjektet systemet har 
organisert) uten å forstå internasjonale og nasjonale historiske prosesser som har formet 
det. Ved å rekonstruere noen sentrale begrunnelser og dilemmaer som har preget 
sørsystemets utvikling,42 kan en ved samme grep indikere de alternativer som fantes, og 
dermed reaktualiseres praktiske alternativer som indirekte setter spørsmålstegn ved de 
valg som ble realisert.43 Da blir det også klart hvordan systemet dannes og har dannet seg 
selv som en spesiell blanding av utenrikspolitikk, tradisjonell bistandspolitikk og 
innenrikspolitikk, en blanding eller en grensesone mellom ulike begrunnelsesverdener 
som etablerte forskningsdisipliner ikke har hatt tradisjon for eller begreper for å gripe. 

For å få fatt på de historisk betydningsfulle særtrekkene ved den 
sammenvevingsprosess som Den norske modellen er utviklet innenfor, er det følgelig 
avgjørende ikke å begrense perspektivet til ganske enkelt en sammenveving av to 
«kulturer», dvs. av den såkalte NORAD-kulturen og UD-kulturen.44 Det er ikke tvil om 
at det har vært og er vesentlige forskjeller i kultur mellom bistandsarbeideren og 
diplomaten, mellom det som populært er skildret som ryggsekkene og Sigrun Berg-
skjerfene i NORAD og draktene og dressene i UD. NORAD og bistandssystemet har også 
hatt en helt annen byråkratisk-institusjonell tradisjon enn UD. Bare de færreste har gått 
fra å være bud til å bli Gud i UD-systemet,45 mens muligheten til å avansere fra å være 
ingeniør eller lærer til å få en toppjobb har vært regelen snarere enn unntaket i NORAD-
systemet. Men det er analytisk overfladisk og ahistorisk å redusere forskjellene mellom 
de to systemene til «kulturforskjeller» eller «kulturell fremmedhet». Og like viktig: Det 
sørpolitiske system består av langt flere aktører enn UD og NORAD, og de to systemene 
har også historisk organisert ulike offentlige samtaler om verdenssituasjonen og Norges 

                                                      

42 For en mer omfattende teoretisk analyse av utviklingshjelpens særegne begrunnelse, se Tvedt 

2002.  
43 Eller med andre ord: De løsningene som ble valgt er ikke funksjonelt nødvendige – det vil si: 

Det er mulig å tenke seg en aktiv norsk utviklings- og fredspolitikk med en annen 

institusjonell arkitektur enn den som ble skapt og et annet begrepsapparat enn det som ble 

dominerende 
44 For en slik beskrivelse, se Neumann, 1999.  
45 Utenriksredaktør Nils Morten Udgaards karakteristikk av karrièren til utenriksråd Bjarne 

Lindstrøm, Aftenposten 11.9.1997.  



rolle i den. Et fokus på lett gjenkjennelige «kulturforskjeller» mellom disse to 
institusjonene vil følgelig også reflektere en uformidlet «state-bias», og snevre inn hele 
feltet, og gjøre det både ubetydelig og ugjenkjennelig. 

Framfor å sette søkelyset på slike «kulturforskjeller» er det mer hensiktsmessig å 
oppfatte «sørpolitikken» som et forsøk på sammenveving ovenfra av to ulike politikkfelt, 
av to ulike institusjonaliserte praksiser med respektiv portefølje av aktivitet og 
organisasjoner med historisk sett ulike tradisjoner, intensjonsmønstre og handlingsrom. 
Den norske modellen kan oppfattes som denne sammenvevingens foreløpige 
institusjonaliserte sluttprodukt. 

Samordning av to kommunikative systemer og retoriske regimer 

Norsk utviklingshjelps opprinnelige organisering og konstituerende verdikoder ble sterkt 
influert av den internasjonale utviklingen. Utviklingshjelpen oppsto internasjonalt ved at 
en ny type relasjon mellom Vesten og koloniområdene (på dannelsestidspunktet var de 
aller fleste landene i Afrika og Asia fortsatt kolonier) av politiske grunner ble skilt ut fra 
andre, samtidige internasjonale relasjoner.46 Utviklingshjelpen viste raskt dens politiske 
potensiale – den viste seg å være kapabel til å vinne nasjonale eliter over til USAs side – 
både i forhold til Sovjetunionen og Storbritannia og Frankrike. De gamle kolonimaktenes 
ledere forsto snart at de av egeninteresse også måtte starte utviklingsprogram, og at 
politikken måtte artikuleres innenfor et institusjonelt og språklig system hvor 
utviklingslandenes interesser skulle være det primære – skulle den vinne befolkningens 
«hearts and minds», som var dens mål.47 Influert av den post-koloniale politiske 
situasjonen som utviklingshjelpen oppsto i og det ideologiske klimaet det vokste frem i, 
fikk bistandssystemet, som eneste internasjonale system i verdenshistorien, utvikling av 
andre land som etisk hovedbegrunnelse, erklært politiske mål og retorisk grunnmelodi. 
Utviklingshjelpen ble tilskrevet og begrunnet med en etisk basis (det er rett at de som har 
mye gir noe av sin overflod til dem som har lite) som det har vært og er vanskelig å 

                                                      

46 Se f.eks. Rostow 1985, Kaufmann 1982, og med fokus på Nildalen, Tvedt 2003, for hvordan 

den amerikanske utenriksledelsens primære mål (presidentene Harry Truman, Dwight D. 

Eisenhower og utenriksminister John Foster Dulles var særlig viktige i systemets formative 

år) med å etablere dette systemet, var å bruke hjelp som et middel til å begrense 

kommunismens innflytelse over den anti-koloniale bevegelsen og hva amerikanerne oppfattet 

som arkaisk europeisk kolonialisme.  
47 Se Tvedt 2003 for en detaljert narrasjon av det kompliserte spillet mellom USA og 

Storbritannia om politisk og økonomisk innflytelse i Nildalen både i den perioden da det 

britiske imperiet hadde kontroll og i den perioden da det kollapset.  



argumentere mot, og som derfor de alle fleste vil være enige i. I løpet av 1960-tallet 
etablerte alle OECD-land utviklingshjelp som et statlig prosjekt. I Norge, som ikke hadde 
noen kolonial fortid å snakke om, fikk den etiske begrunnelsen for utviklingshjelpen enda 
større vekt enn i mange vestlige stormakter. Eller som Kristelig Folkepartis Jacob Aano 
oppsummerte dens etiske kjerne i stortingsdebatten i 1981: «Vi må gjera det gode og 
ikkje bli trøytte.»48 

De verdikodene som har lagt grunnlaget for utviklingshjelpen eller bistandssystemets 
organisering og retorikk, har vært konsentrert om spørsmålene: Hva skaper utvikling/hva 
skaper ikke utvikling? Denne verdikodens posisjon er blitt forsterket og opprettholdt av 
det faktum at bistandssystemets deltakere i usedvanlig grad har vært enige om mål og 
oftest om midler og har felles interesse av å uttrykke enighet om prosjektets erklærte 
verdier, rasjonale og retning. Det internasjonale systemet er, som den norske varianten av 
det, basert på retorikk og forestillinger om likeverdig partnerskap og en spesiell 
resiprositetsrelasjon (mottakerne av hjelpen har tilskrevet, gjennom å bekrefte sin egen 
rolle som mottaker av gaver, giveren moralsk og politisk aktverdighet, ved å erkjenne 
landet eller organisasjon eller personen som læremester og forbilde). Samtidig oppsto 
utviklingshjelp nettopp som uttrykk for asymmetri og maktforskjeller. Norge kunne starte 
med utviklingshjelp fordi landet tilhørte de mektige og rike, i OECD, i Europa, Vesten og 
lignende. Utviklingsprosjektets etiske begrunnelse og grunnlag, den grunnleggende 
målkonsensus mellom de mektige (de utviklede og giverne) og de avmektige (de ikke-
utviklede og mottakerne), og ikke minst det asymmetriske maktforholdet systemet 
uttrykker i forholdet mellom land og regioner har bidratt til å skape et system preget av 
særegne relasjoner mellom systemets aktører, et eget språk og egne institusjoner. 

Motsetningen mellom utviklingsprosjektets etiske fundament og de hierarkiske 
maktpolitiske forhold det har institusjonalisert og reproduserer, rammer inn bistandens 
kjernepraksiser, og fremtrer også som en motsetning mellom retorikk og praksis. Den 
«evige» konflikten mellom en moralsk og egalitær etisk begrunnelse og faktisk 
institusjonalisering i den sosiale verden har ikke minst rammet inn konkrete 
talehandlinger, språk og institusjonelle relasjoner i Norge. Det at denne fundamentale 
motsetning i selve systemets struktur sjelden omtales, betyr ikke at den er betydningsløs, 
for nettopp den offentlige tausheten om dens eksistens er en del av dens formative virke. 
En kan snarere si at denne tausheten har vært en avgjørende forutsetning for Den norske 
modell som konkret politisk prosjekt og for dens posisjon i samfunnet. 

                                                      

48 Stortingsdebatten 20. mai 1981 om Norges samarbeid med utviklingslandene 1979 (Innst. 

Stortinget nr. 235 (1980–81) til St.meld. nr. 35 (1980–81), Oslo: NORAD: 43. 



Dette synet på utviklingshjelpens særtrekk gjør det også ufruktbart å oppfatte 
sørsystemet som en sammenveving av utviklingshjelpens «idealisme» og den 
tradisjonelle utenrikspolitikkens «realisme», og Den norske modellen som en 
institusjonalisert overbygning over dette. En slik vektlegging etablerer et ikke-
begrunnbart moralsk skille mellom de to politikkfeltene, som om bistandspolitikken er 
mer moralsk fordi den omtaler seg selv som «idealistisk» og utenrikspolitikken mindre 
moralsk fordi den omtaler seg selv som «realistisk». Jeg søker å overskride både 
realismen og idealismen, eller den politiske kosmopolitismens perspektiv, ved å ta 
utgangspunkt i en tese om at bistandssystemet og senere det sørpolitiske system har skilt 
seg ut fra andre ordinære internasjonale relasjoner og derfor må forstås på sitt eget, 
særegne grunnlag. Sørpolitiske systemer generelt, og det norske sørpolitiske systemet 
spesielt, er et ytterst originalt fenomen, hvor «realisme» og «idealisme» henger sammen 
og er blandet på spesielle måter. Den norske modellens institusjonelle arkitektur og 
innenrikspolitiske suksess skyldes flere forhold, men uten nettopp dette særtrekket hadde 
den neppe vært mulig. 

Det er denne kontinuerlige og skiftende blandingen av «realisme» og «idealisme» 
som utgjør et av sørsystemets viktigste særtrekk, og den har, for eksempel, kommet til 
uttrykk ikke minst i utviklingshjelpens skiftende organisatoriske og politiske relasjoner til 
den utenrikspolitiske ledelsen og Utenriksdepartementet. Da norsk bistand ble etablert, 
var det som en del av den vestlige verdens prosjekt om å bruke bistanden som et middel 
mot den kommunistiske fare i det som da ble kalt den underutviklede del av verden. Selv 
KrFs talsmann sa i Stortinget i 1959 at utviklingshjelp måtte oppfattes som en del av 
forsvarspolitikken.49 Samtidig fikk organiseringen av utviklingshjelpen i Norge viktige 
særtrekk. Da Norsk Utviklingshjelp ble stiftet i 1962, ble det organisert utenfor UD, som 
et eget rettssubjekt, med et eget bredt sammensatt styre oppnevnt av regjering og storting 
(UD hadde én representant i styret), og med selvstendig ansvar for å utvikle planer for 
norsk innsats.50 Da Direktoratet for Utviklingshjelp erstattet Norsk Utviklingshjelp i 

                                                      

49 Sitert i Balsvik 1969.  
50 Stortingsproposisjon nr. 1, Tillegg nr. 4 (1961–62), Om opprettelse av «Norsk 

Utviklingshjelp» m.m.: 2–4. Det er interessant å merke seg at Engen-utvalgets innstilling 

(som var basis for denne stortingsproposisjonen) viste direkte til utenlandske erfaringer både 
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seg slike mål. I 1961 som i 2003 er det altså utenlandske erfaringer, eller et tilpasset utsnitt av 

utenlandske erfaringer, som begrunner den valgte politikken (se Utenriksdepartementet, 

Innstilling fra Utvalget for utredning av spørsmålet om Norges hjelp til utviklingslandene, 

avgitt 4. mars 1961, Oslo (Engen-utvalget).  



1968, fikk det relativt frie tøyler i forhold til den norske utenrikspolitiske 
administrasjonen. Bistandspolitikken ble selvsagt underkastet utenrikspolitiske 
vurderinger, i den forstand at dens praksis måtte ligge trygt innenfor hva den 
utenrikspolitiske ledelsen og NATO-alliansen kunne akseptere. Utenriksdepartementet 
fikk også sin egen utviklingsavdeling, men med beskjeden kontroll over den 
operasjonelle virksomheten, og ikke minst, med stadig mindre synlig innflytelse over 
bistandens retorikk og praksis. Stortinget abdiserte formelt som den konkrete politikkens 
kontrollinstans da det i 1975 ble bestemt at Stortinget ikke skulle ta stilling til 
enkeltspørsmål i bistanden, men kun fastsette rammetall og trekke opp hovedlinjene. På 
1970-tallet mente den utenrikspolitiske ledelsen at et eget departement for bistand kunne 
være en fordel, fordi en da ville bli kvitt arbeidsfeltet i departementet,51 og UD kunne da 
prioritere saker av norske interesser i tradisjonell forstand (NATO, EU, nærområder etc.) 
Det var bare i enkelttilfeller snakk om å bruke bistanden bevisst som politisk virkemiddel 
for å fremme bestemte norske interesser. Det daglige arbeidet foregikk stort sett innenfor 
utviklingsprosjektets egen kommunikative verden, hvor spørsmål som «hva var best 
utviklingsstrategi», hvordan «nå de fattigste» osv. dominerte samtalene om norsk 
politikk. 

Departementet for utviklingshjelps oppretting, styrking og senere nedlegging i 1990 
er en barometerhistorie på relasjonen mellom bistandspolitikken og utenrikspolitikken. 
DUH ble opprettet på midten av 1980-tallet, og den første ministeren for det nye 
departementet symboliserte framfor alt at bistandsprosjektet var opptatt av andre 
perspektiver og interesser enn den vanlige utenrikspolitikken. Reidun Brusletten fra 
Rukkedal – en liten fjellbygd noen kilometer utenfor Nesbyen – ble brakt til Kongens 
bord og hadde verken erfaring eller interesse for det tradisjonelle, hemmelige diplomati, 
men kom fra misjonsarbeid i Hallingdal og politiske verv i Kristelig Folkeparti. Ved å 
skille utviklingshjelpen institusjonelt fra Utenriksdepartementet fikk bistandsNorges 
verdikoder et større spillerom og en mer ubestridt posisjon innenfor bistandens 
kommunikasjon om seg selv, samtidig som dets institusjonalisering marginaliserte det 
som utenrikspolitisk virkemiddel. Både statsminister Kåre Willoch og utenriksminister 
Svenn Stray lot det nye departementet få omfattende selvstyre, ikke fordi det ble oppfattet 
som viktig, men fordi det var et departement som ble oppfattet som uviktig, og som et 
plaster på såret for Kristelig Folkeparti i regjeringsforhandlingene i 1984. 
Bistandsmiljøene hadde lenge ivret for et eget departement, for å styrke den politiske 
koordineringen av utviklingshjelpen utenfor UD. Det gjaldt ikke bare KrF, SV, og deler 
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av Arbeiderpartiet, men også Senterpartiet.52 Den perioden da utviklingshjelpen var 
maksimalt atskilt fra utenrikspolitikkens tradisjonelle tenkning og strategiske hensyn, var 
en periode som kan beskrives som perioden da Den norske samaritan opptrådte med stort 
sett frie tøyler (organisasjonenes bistandsarbeidere rundt om i verden kan i denne 
perioden kalles for «fristilte utviklingsdiplomater på statslønn», se nedenfor), og bidro til 
å skape et retorisk og institusjonelt fundament for både sørpolitikkens begrunnelse og for 
Den norske modell som ble utviklet på 1990-tallet. Perioden ga en rekke aktører den 
«ansiennitet» og den autoritet som de senere vegeterte på, og etablerte et grunnlag for at 
organisasjonene kunne bli fremhevet som den nye utenrikspolitikkens mest sentrale 
verktøy. Det var i denne perioden antall aktører eksploderte. De frivillige organisasjonene 
blomstret opp. Forskningsinstitusjonene fikk mer penger og Departementet for 
utviklingshjelp lanserte nye forskningsprogram med bistandsrelevans. Periodens preg av 
nydannelse og pionérånd skapte en institusjonell pluralisme og institusjonell autonomi 
vis-à-vis den ordinære utenrikspolitikken som var historisk enestående, ikke bare i Norge, 
men sannsynligvis også internasjonalt. 

_______________________________________________________________________ 

Sørpolitikkens «sammenvevde» verdikoder 

På første side i den første stortingsmeldingen om norsk utviklingshjelp, St.meld. 
nr. 23 (1961–62), Norges hjelp til utviklingslandene, står det: «Det er viktig at hjelpen 
til utviklingslandene gis uten tanke på fremme av politiske, økonomiske eller 
religiøse særinteresser, som et praktisk uttrykk for mellomfolkelig samarbeid og 
solidaritet i samsvar med den ånd som ligger til grunn for samarbeidet i De Forente 
Nasjoner». Utenriksminister Halvard Lange uttrykte seg på samme måte da han 
gikk inn for å etablere Norsk Utviklingshjelp (Stortingsproposisjon nr. 1, Tillegg 
nr. 4 (1961–62), Om opprettelse av «Norsk Utviklingshjelp» m.m.). Og da utenriks- og 
konstitusjonskomiteen behandlet saken: «Komiteen mener videre at Norges innsats 
må gjøres på en generell menneskelig basis uten å være motivert av økonomiske, 
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politiske eller religiøse særinteresser» (se Innst. S. nr. 75 (1961–62), Innstilling fra 
utenriks- og konstitusjonskomiteen om Norges forhold til utviklingslandene). 

I oktober 1999, 38 år senere, og 15 år etter opprettelsen av et eget departement for 
utviklingshjelp og på et tidspunkt da over 150 norske organisasjoner arbeider i godt 
over 100 land, da hundrevis av universitetsforskere drev ulike former for 
forskningsbistand i ikke-europeiske land, og ulike regjeringer hadde formulert 
målet om å omskape Norge til en humanitær stormakt, produserte embetsverket i 
UD en rapport («Modernisering av utenrikstjenesten») hvor utviklingshjelpen 
omtales som et utenrikspolitisk instrument og som konkluderer med at all denne 
aktiviteten må koordineres strammere fra ett senter: det er «i nasjonal interesse i 
størst mulig grad å tale med én stemme internasjonalt». 

Samordning under UDs ledelse var viktig, het det, fordi innsatsen på dette feltet «gir 
merverdi for samfunnet ved å legge til rette for så stor norsk innflytelse i 
internasjonal politikk som mulig». Utvalget definerte ikke hva det la i hvordan 
organisasjoners og forskeres arbeid i «sør» skulle ha for «merverdi for (det norske) 
samfunnet», eller hva denne innflytelsen skulle brukes til. 

Denne uklare målformuleringen er symptomatisk for det sørpolitiske prosjektet og 
for sammenveving av to ulike politikktradisjoner. Politikkens mål behøver ikke 
fortolkes som bevisst uklarhet, som nettopp, siden den er så uklar, kan dekke alt. 
Politikkens multivokalitet er funksjonell siden sørsystemet rommer to ulike 
politikktradisjoner, og sørpolitikkens utydelighet kan utnyttes av eller legitimere alt 
hva politiske entreprenører eller forvaltingen måtte finne på. Den kan også 
oppfattes som en ganske presis oppsummering av en upresis politikk, og at det er 
nettopp denne upresisheten som skaper den nasjonale fleksibiliteten det sørpolitiske 
systemet vegeterer på og henter kontinuerlig ressurser fra. 

________________________________________________________________________ 

Så – på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet – ble utviklingshjelpen, dels 
som et resultat av en stadig større oppmerksomhet om behovet for såkalt «policy 
coherence» i OECD og dels som resultat av mer nasjonale politiske prosesser og 
hendelser, institusjonelt integrert under utenrikspolitikken. Målet om å gjøre Norge til en 
humanitær stormakt forutsatte at en brukte de redskapene som den utenrikspolitiske 
ledelsen hadde til rådighet, og det var i stor grad bistanden, og den legitimitet en mente 
den hadde gitt norske aktører på den globale arena. Sett fra UD-ledelsens side var 
målsettingen klar: kontroll, effektivitet og bistandens underordning under politikken og 
én Norgesprofil. 



Slike institusjonelle endringer, som er blitt ledsaget av og produserte nye sosiale 
relasjoner mellom bistandspolitikkens aktører og den tradisjonelle utenrikspolitikkens 
aktører (bl.a. avspeilet i organiseringen internt i UD) og retoriske regimer (forsøk på å 
samordne «hjelp på mottakernes premisser» og promovering av Norge som humanitær 
stormakt), var ikke nødvendige eller resultat av dysfunksjonelle forhold innen 
bistandssystemet, men basert på politiske strategier. NORADs autonomi ble stadig 
vingeklippet. NORADs styre hadde blitt nedlagt. Nå skulle NORAD-kontorene integreres 
i ambassadene ute. De frivillige organisasjonene skulle, ble den erklærte politikken, i 
stadig større grad samordne seg under en felles norsk paraply, og stadig oftere 
kontrakteres av DU for konkrete oppgaver. Forskningsmiljøene ble beskrevet som 
utenrikspolitikkens redskaper og døråpnere i stadig flere sammenhenger. I 2003 kom så 
forslaget om å integrere NORAD i UD-systemet, og dermed radikalt reversere 
beslutningen fra 1962, hvor nettopp betydningen av et relativt autonomt NORAD ble 
vektlagt for å gi utviklingspolitikken en egen arena og utviklingsmessig troverdighet.53 
Bistanden, eller «utviklingssamarbeidet» som det etter hvert ble omdøpt (i et antakeligvis 
velmenende forsøk på å oppheve bistandens karakter av hierarkisk maktutøvelse retorisk), 
ble nå beskrevet som et i realiteten utenrikspolitisk virkemiddel, og som sammen med 
andre initiativer skulle virke som en internasjonal døråpner for Norge (i Washington, 
Brussel og andre hovedsteder der beslutninger av interesse for Norge kunne bli tatt). 

Det norske sørpolitiske systemets historie er en historie hvor forholdet mellom 
tradisjonell utviklingshjelp og utenrikspolitikk har hatt sine særegne trekk, samtidig som 
det de siste årene har pågått en gradvis men rykkvis sammensmelting av to ulike system 
med ulike praksiser drevet frem av et ønske om byråkratisk-administrativ samordning og 
sterkere nasjonal profilering.54 Kombinasjonen av institusjonell historie og 

                                                      

53 1990-tallet var full av hendelser som kunne symbolisere denne utviklingen. Da NORADs 
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sammenveving av bistandssystemet og utenrikspolitikken på en svært tydelig (og 

omstendelig) måte: Om utviklingstrekk i Nord-Sørforholdet og Norges samarbeid med 



sammenvevingsprosessens form har skapt en spesiell arena for erverv og fordeling av 
makt og autoritet. En underordning av både bistand og utenrikspolitikk overfor Afrika, 
Asia og Latin-Amerika under én sørpolitisk strategi har ikke vært en konfliktfri og 
makttom prosess, ikke bare fordi det dreier seg om hvilken krysskulturell praksis Norge i 
praksis skal føre, men også om nasjonal makt av stor betydning: hvem som skal forvalte 
de ulike delene av statsbudsjettet og skattebetalernes penger og hvems retorikk skal 
dominere det nasjonale danningsprosjektet.55 I løpet av de siste femten årene har 

                                                                                                                                                 

utviklingslandene. Forhistorien var slik: Regjeringen Syse hadde vedtatt å legge frem en 

melding om bistandsstrategien for 1990-årene i tillegg til Nord-Sør-meldingen. Etter 

regjeringsskiftet i 1990 besluttet regjeringen Harlem Brundtland å slå sammen de to 

meldingene, for på «den måten å gi et mer fullstendig bilde av det samlete norske 

engasjement overfor utviklingslandene» (s 11). Meldingen forsøkte ikke å definere hva den 

mente med «Sør» og hva den mente med «Nord», men begrepene ble brukt som synonym for 

utviklingsland/utviklede land. I etterkant av meldingen ble det nedsatt et ekspertutvalg, hvor 

mandatet bl.a. ble beskrevet slik: «På dette grunnlag skal Kommisjonen vurdere ulike 

strategier og virkemidler for en effektiv oppnåelse av de mål som Regjeringen og Stortinget 

har satt opp for en helhetlig, fremtidig norsk nord-sør/bistandspolitikk, inkludert nødhjelp og 

flyktningehjelp.» Den uvanlig uklare departementale begrepsbruken bør tolkes som uttrykk 

for institusjonell, politisk og konseptuell uklarhet. Det var ikke verden som hadde endret seg, 

men måten departementsledelsen tenkte om forholdet mellom bistand og utenrikspolitikk.  
55 Utenriksdepartementet har siden DUH ble nedlagt hatt to ministre; en utenriksminister og en 

minister som har arbeidet med utvikling men under ulike titler; bistandsminister som regel, 

men Hilde Frafjord Johnson hadde tittelen minister for utviklings og menneskerettigheter i 

Bondevik I og utviklingsminister i Bondevik II. Utenriksministeren har ansvar for 

tilretteleggelse, samordning og iverksettelse av norsk utenrikspolitikk. Utviklingsministeren 

har ansvaret for det bistandspolitiske arbeidet og utviklingsarbeidet utenfor OSSE-området. 

Utenriksministeren har altså ansvaret for arbeidet globalt med sikte på fred, forsoning og 

demokratiutvikling, herunder fredsprosessen i Midtøsten, og ansvaret for all norsk humanitær 

bistand, nødhjelp og hjelp til flyktninger, samt ansvar for kortsiktige og langsiktige tiltak i 

OSSE-området. Utviklingsministeren har ansvaret for all annen kortsiktig og langsiktig 

bistand utenfor OSSE-området, herunder bistand til Midtøsten, Mellom-Amerika og andre 

konfliktområder. Altså: en fordeling som avspeiler eksistensen av to tradisjoner, med en 

utviklingsminister for kortsiktig og langsiktig bistand, men under utenriksministerens 

lederskap, og en utenriksminister som over tid har overtatt mer og mer av bistandsministerens 

portefølje. Utenriksministeren kan også beordre utviklingsministeren til å utføre bestemte 

handlinger, men ikke omvendt.  



prosessen vært kjennetegnet av at det er bistandspolitikken som stort sett er blitt 
institusjonelt integrert under den utenrikspolitiske ledelsen. På det retoriske plan er det – 
kanskje som en slags utbalanserende motytelse til bistandssiden – etablert en retorikk 
med tilsynelatende større multivokalitet, men en beskrivelse av Den norske modellen, 
som er denne politikkens instrument, gir snarere et utvetydig inntrykk av homogenisering. 

_______________________________________________________________________ 

Den «gamle» bistanden og den «nye» sørpolitikkens verdikoder 

Den problematiske håndteringen av forskjellen mellom det norske bistandssystemet 
og dets verdikoder og diskurs på den ene siden og tradisjonell utenrikspolitikk og 
dens verdikoder og diskurs på den andre siden, kan illustreres med utallige 
eksempler. Ett av de mest talende er diskusjonen om norske flagg på bergenske 
gummitelt på Afrikas horn. 

I forbindelse med tørkekatastrofen i Etiopia i 1984/1985 oppsto det en diskusjon 
mellom byråkrater i Nødhjelpsenheten, da underlagt det nyopprettede DUH, og 
representanter for organisasjonene som arbeidet der. Spørsmålet var: Skulle alle de 
store nødhjelpsteltene, laget av gummi og produsert av W. Giertsen i Bergen, 
finansiert av UD, men over organisasjonenes budsjett og anskaffet av dem (særlig 
Kirkens Nødhjelp), bli utstyrt med norske flagg? Sammenhengen var slik: EU 
sendte matvarehjelp. På sekkene deres sto det at de var gitt av EU. Amerikanerne 
sendte matvarehjelp. På sekkene sto det at de var gitt av USA. Men teltene, som 
maten ble lagret i, og som var finansiert av Norge, sto der, nakne og grønne, og uten 
at noen kunne vite at de var gitt av Norge. Fra Nødhjelpsenheten ble det foreslått: 
Kan vi ikke bare ha noen ganske små norske flagg på teltene? Det ble lagt frem 
tegninger som viste hvor beskjedent de skulle plasseres. Det ble avvist. 
Organisasjonene var i Etiopia for å hjelpe mottakerne, ikke for å promovere Norge! 
Ved den neste store sultkatastrofen i Etiopia, på midten av 1990-tallet, var de 
samme norske teltene på Afrikas horn. Byråkrater i Nødhjelpsenheten, i 
mellomtiden flyttet over til UD, foreslo fortsatt at Norge burde ha noen små flagg på 
disse teltene. Men UD hadde nå helt andre ideer. Norge skulle flagges. Byråkratene i 
den «mellomliggende institusjonen», mellom utviklingshjelpen og 
utenrikspolitikken, tapte begge ganger, fordi teltene nå skulle ha store norske flagg. 

Forslaget om de små flaggene kan tolkes som et brobyggingsforslag mellom 
bistandssystemet og utenrikspolitikken, en umulig posisjon, viste det seg, i en 
situasjon hvor en slik balanse mellom de to politikkfeltene stred med Den 
humanitære stormaktens markeringspolitikk. Nå het det: «Norsk hjelp bør gis en 



høyere profil […] Hvor det offentlige har fullfinansiering, bør dette markeres ved 
norske flagg og logo.» Det burde etableres et «stående konsortium for «Norwegian 
Assistance»» (statssekretær Egeland, Referat fra det 100. møte i Katastrofeutvalget, 
torsdag 1.4.1993): Og uansett hva organisasjonene i Den norske modellen måtte 
mene om det: som UDs kontrakterte redskaper måtte de sette politikken ut i livet. 

_______________________________________________________________________ 

Utenrikspolitikk på norsk 

Jeg har tidligere vist hvordan det sørpolitiske system institusjonaliserte en ny form for 
diplomatisk praksis, ved at den brakte inn på den utenrikspolitiske og diplomatiske scene 
både forskere og organisasjonsrepresentanter som sto utenfor embetsverket og hvor 
relasjonene til den lovgivende og utøvende makt fra starten av var høyst uklar.56 I en 
situasjon hvor en forskningsdirektør, som Terje Rød Larsen i FAFO, en domprost, som 
Jan A. Erichsen i Kristiansand, en Block Watne-ansatt, som Egil Hagen, en amerikansk 
kvinne, som Gail Smith i Etiopia (knyttet til Kirkens Nødhjelp på Afrikas horn), stadig 
oftere fikk representere og iverksette norsk utenrikspolitikk i verdens konfliktområder, 
støttet over UDs budsjetter, åpent eller i hemmelighet, er de tradisjonelle definisjonene av 
utenrikspolitikk ikke lenger nyttige for å forklare hva som skjer. Oppkomsten av denne 
diplomat-light figuren indikerte at sørpolitikken representerer en ny utenrikspolitikk og 
en ny organisering av utenrikspolitikken. Det nye diplomatssystemet uttrykte fremfor alt 
hvordan sørpolitikken institusjonaliserer både innenrikspolitikk som utenrikspolitikk og 
utenrikspolitikk som innenrikspolitikk. UDs politikk fra slutten av 1990-tallet om at 
aktørene innenfor Den norske modellen skal snakke med én stemme internasjonalt, og de 
nylig offentliggjorte planene om å integrere NORAD i Utenriksdepartementet, er ikke 
ment å skape en prinsipielt annen utenrikspolitikk, men vil ha som funksjon at norske 
organisasjoner og forskningsmiljøer knyttes enda tettere til utenrikspolitikkens utføring. 

Norsk sørpolitikk er ikke bare barn av et ambisiøst ekteskap mellom to 
politikktradisjoner overfor den ikke-europeiske verden (se ovenfor), men representerer 
ikke minst en ny form for innenrikspolitikk i internasjonaliseringens tidsalder. Det er et 
generelt utviklingstrekk at grensen mellom innenriks- og utenrikspolitikk viskes ut. 
Samhandling over landegrensene mellom ulike nasjonale aktører på ikke-statlig nivå har 
de siste tiårene økt betydelig på grunn av de transnasjonale selskapenes vekst, etablering 
av internasjonale organisasjoner som FN, GATT, IMF, Verdensbanken og OECD, 
reisevirksomhet, internett, organisasjonssammenslutninger osv. Mange tema i 

                                                      

56 Se Tvedt 1994. 



internasjonale forhandlinger og internasjonale organisasjoner som for ikke lenge siden ble 
betraktet som innenrikspolitiske (utviklingsstrategier, rettsanvendelse, miljøspørsmål, 
gjeldspørsmål osv), behandles nå ofte som overnasjonale spørsmål. På samme tid skjer 
det en generell internasjonalisering av statenes nasjonale politikk, fordi premissene for 
beslutningene i større grad kommer utenfra. Utviklingshjelpsystemet – i form av FN-
organisasjonene, Verdensbanken og de utallige konferanser med globale temaer og 
løsningsforslag – har vært instrumentelle i denne utviklingen. I dette perspektivet kan 
norsk sørpolitikk oppfattes som avspeiling av en mer almen utviklingstrend. 

Det som er nødvendig å forstå i denne sammenhengen er de særegne forholdene det 
sørpolitiske systemet har vært omgitt av og interagerer med, og som dermed påvirker 
rammer og muligheter for dets institusjonalisering. Den sørpolitiske arkitektur må forstås 
på bakgrunn av at det er et nasjonalt danningsprosjekt samtidig som både 
institusjonalisering og retorikk påvirkes både av generell norsk historie og internasjonale 
trender innen det internasjonale bistandssystemet. Tre særtrekk kan i denne sammenheng 
understrekes: Systemet søker primærlegitimitet i Norge for sin praksis i «Sør», men 
utvikles på «norsk grunn». Diskusjonen om politikken foregår i en rekke konsultative 
organer mellom meningsfeller (Katastrofeutvalget, fra 1998 omdøpt til Det rådgivende 
utvalg for humanitære spørsmål, COMPact, et stort antall styrer, møter og konferanser, 
felles internettportaler som Global.no og lignende) i Norge,57 men iverksettes i en kaotisk 
verden og i 100 land på «langt-unna-steder». Det norske systemet er et subsystem av et 
internasjonalt system, noe som kontinuerlig fører til at begreper importeres fra en abstrakt 
kontekst til en nasjonal, konkret kontekst, og hvor sentrale aktører samtidig er del av det 
internasjonale systemet og ikke sjelden aspirerer mot å bli sentrale deltakere i det (det 
finnes for eksempel ingen parallell karrièrevei i næringslivet til FN-organisasjonene og 
Verdensbankens rolle innen bistandssystemet). 

En analyse av norsk sørpolitikk må i utgangspunktet bryte ut av konvensjonelle 
definisjoner av hva som er utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. International Relation 
Studies har historisk stort sett avgrenset feltet slik at den nasjonale arena er blitt lett 
irrelevant i studier av utforming av utenrikspolitikk. Dette perspektivet har alltid hatt sine 

                                                      

57 «Rådgivende utvalg for resultater i utviklingspolitikken» er ett av de siste på stammen. Det 

ble oppnevnt av regjeringen ved utviklingsministeren 3. oktober 2001. Utvalget har 15 

medlemmer fra ulike områder i samfunnslivet og skal bidra, heter det i UDs egen omtale, til 

fornyelse og effektivisering av norsk utviklingspolitikk. En rekke forskere er med. Utvalgets 

første leder ble Helge Rønning, professor ved Institutt og medier og kommunikasjon, 

Universitetet i Oslo. 



klare begrensinger.58 Men denne bestemmelsen av utenrikspolitikk er direkte uproduktiv 
om en skal forstå norsk sørpolitikk. Analysen kan heller ikke avgrense 
utenrikspolitikkens arena til en «stats målrettede handlinger overfor de internasjonale 
omgivelser».59 Om denne definisjonen følges, vil ikke norsk sørpolitikk kunne 
karakteriseres som utenrikspolitikk, fordi dens praksis ikke samsvarer med premisset om 
målrettethet, statlig handlingsmonopol og den implisitte distinksjon mellom 
utenrikspolitikk og innenrikspolitikk. Politikken på dette feltet er blitt påvirket og 
påvirkes og utformes av mange flere aktører enn staten. Det er lett å nevne mange 
eksempler på hvordan norsk politikk i Afrika, Asia og Latin-Amerika har sprunget direkte 
ut av norsk innenrikspolitikk. En kan ikke forstå bakgrunnen til eller konsekvensene av at 
Norge driver fredsarbeid i Sudan og på Sri Lanka, eller at Pinsevennenes ytremisjon får 
støtte til å bygge opp den internasjonale pinsevennorganisasjonen over bistandsbudsjettet, 
eller at LO og NHO driver statsstøttede bistandsprosjekter i mange land, isolert fra norsk 
innenrikspolitikk. På samme måte som selve opprettelsen av et eget Departement for 
utviklingshjelp ble begrunnet med innenrikspolitiske forhold, er den norske diskursen om 
sørpolitikk på Stortinget og i offentligheten sterkt preget av den alliansen som har holdt 
bistandsvolumet oppe i Norge. Jeg vil tro, og det kan formuleres som en tese, at regelen 
(minst i 70 prosent av tilfellene) vil være at Norge har involvert seg i de ulike land og 
sektorer, ikke som resultat av «statens målrettede handlinger overfor de internasjonale 
omgivelser», men som resultat av at statlige aktører har støttet opp om initiativer som 
allerede er tatt av ulike norske aktører som i utgangspunktet ikke hadde statens, men egne 
interesser, for øye. 

Det er ufruktbart å oppfatte staten som en enhetlig aktør på dette området, men ikke 
fordi det er snakk om «den segmenterte stat » (på dette området har utviklingen snarere 
vært motsatt; en mindre og mindre segmentert stat), men eksistensen av hva jeg kaller 
«det ubyråkratiske byråkrati» på dette feltet. Betegnelsen «internasjonale omgivelser» er 
upresis; ikke minst fordi det blir lettere søkt å snakke om for eksempel norsk innsats i en 
avsides liten bygd i en liten sidedal til Indusdalen i Pakistan som Norges internasjonale 
«omgivelser». Ved å fokusere på målrettede handlinger, forstått som diplomatisk praksis, 
mister en det meningsskapende univers politikken utformes innenfor. Hans J. 
Morgenthaus velkjente definisjon: «Internasjonal politikk er relasjoner mellom statsledere 
underlagt den samme universelle psykologiske mekanismen – interessen for makt», 
passer følgelig dårlig. 

                                                      

58 For analyser av britisk kolonipolitikk for eksempel, se Richardson og Hofkosh 1996, Drayton 

2000, og klassikeren Robinson og Gallagher (med Alice Denny) 1981.  
59 For denne definisjonen, se Statsvitenskapelig leksikon, 1997.  



Selv om denne boken studerer kampen om og fordeling av makt innen det sørpolitiske 
systemet, blir det meningsløs reduksjonisme å gjøre «interessen for makt» til aktørenes 
overordnede interesse. Som jeg viser nedenfor (Del III) har systemets diskursive 
lidenskap for den interessefrie, nøytrale handling skapt et system hvor aktørenes 
intensjonsunivers er annerledes enn det Morgenthau forutsetter.60 David Campbells mye 
brukte definisjon holder heller ikke: «Internasjonal politikk er identitet, og dreier seg om 
å konstruere et skille mellom et «oss» og «de andre» ved å framstille omverdenen som 
farlig og fremmed». Sørpolitikken spiller en stor rolle for nasjonal identitetsproduksjon 
som jeg vil vise, men ikke ved å produsere fiendebilder, men snarere tvert imot: ved å 
fremstille verden som grunnleggende lik «oss» og som partnere eller mottakere av hjelp. 
Kenneth Waltz’ realistiske definisjon må også forkastes: «internasjonal politikk er verken 
en funksjon av individets natur eller politiske ideologier, men av en vedvarende struktur-
autonome territorier (stater) som forsøker å overleve i en verden der det ikke finnes noen 
suveren myndighet (anarki)».61 

For å tydeliggjøre det perspektivet som anvendes i denne boken vil jeg kort diskutere 
«realismen» og «idealismen», eller det som også i noen sammenhenger kalles den 
politiske kosmopolitismen (dette må skilles fra den idémessige eller kulturelle 
kosmopolitismen).62 

________________________________________________________________________ 

                                                      

60 Samtidig med studien av det norske systemet har jeg gått igjennom et svært omfattende 

kildemateriale om hvordan britiske embetsmenn stasjonert i Sudan, Egypt, Etiopia og Uganda 

og byråkrater i Whitehall, London, forholdt seg til britisk politikk og britiske interesser og 

makt i Nildalen i perioden 1882 til 1956 (se Tvedt 2003). I denne sammenheng er de 

utenrikspolitiske aktørene sentrale. Det er et slående trekk at Whitehall-byråkratenes 

intensjonsunivers (for en definisjon, se stikkordregister) tilhørte en «helt annen verden» enn 

de norske sørpolitiske ledernes: Britene var primært opptatt av hva som ble definert som 

britiske interesser og lot det influere diskurs og beslutninger, mens de norske aktørene har 

historisk vært mest opptatt av hva som skaper utvikling/ikke utvikling, eller fred/ikke fred og 

lignende.  
61 For oversettelse av disse sitatene, se Dale m.fl.: 2000: 11–12.  
62 For en diskusjon av den kulturelle kosmopolitismens og dens fortolkningsmessige 

konsekvenser (evnen til å forstå og fortolke kulturell eller idéhistorisk forskjellighet for 

eksempel, dvs. om en tankestrøms evne til å fatte for eksempel islamsk eller kristen 

fundamentalisme, eller mer presist: andre tenkemåter enn sine egne, se Tvedt 2002).  



Sørpolitikkens utenrikspolitikk 

Da singalesere i Colombos gater vinteren 2000 gikk i demonstrasjonstog og ropte 
«Ugly Norwegian go Home», og brente en dukke av Utenriksdepartementets 
utsending, tidligere leder av den utenrikspolitiske opposisjon på Stortinget (med 
seks måneders permisjon fra Stortinget for å bidra til fred på Sri Lanka), eller da en 
tidlig på 1990-tallet kunne møte en travel domprost fra Kristiansand, på vei 
gjennom Khartoums støvete gater, til samtaler med regjeringen og opposisjonen i 
landet, også han med seks måneders permisjon fra sitt embete, betalt av UD men 
ansatt i Kirkens Nødhjelp, eller da det etter hvert ble vanlig at 
forskningsinstitusjoner i forskningens navn, og på UDs vegne, organiserte 
forskningsseminarer på Park Hotel i Holmenkollåsen som dekkoperasjon for 
fredsforhandlinger, eller da Christian Michelsens Institutt begynte å betale 
regningene til en afrikansk krigersoldats satellitt-telefon som UDs mellommann og 
«hvitvasker», er det åpenbart at vanlige definisjoner av utenrikspolitikk ikke er 
særlig nyttige for å forstå norsk utenrikspolitikk og sørpolitikk. 

En fruktbar definisjon må bl.a. kunne fange opp at svært sentrale sider av norsk 
utenrikspolitikk ikke kan forstås uten at den nasjonale arena integreres som 
legitimitetsreservoar og utstillingsvindu. En definisjon må innbefatte handlinger 
(også språkhandlinger) overfor og på den nasjonale arena, dvs. at 
utenrikspolitikken (og sørpolitikken) kan ha direkte innenrikspolitisk betydning og 
oppfattes som del av en nasjons dannelsesprosess. Den må også ta høyde for at 
politikken ikke alltid er like målrettet, men at den snarere kjennetegnes av det 
aktørene kaller fleksibilitet (der andre lands representanter ikke kan love penger 
over bordet, fordi det må gjennom fastlagte budsjettprosedyrer og regler, kan de 
norske aktørene, i selve forhandlingssituasjonen, gi bort millioner uten noen slike 
formelle hensyn), eller det andre kan beskrive som den norske politikkens 
tilfeldighet, eller føydalisering. Norge handler i andre land ikke alltid som resultat 
av klare mål, men fordi «vi», dvs. noen organisasjoner, allerede har vært der, 
nettverksforbindelser utenfor utenrikspolitikken sfære, tilfeldigheter og lignende. 
Dessuten: Staten er ikke eneaktør på den internasjonale arena, men stadig flere 
typer og antall aktører målbærer og representerer Norge (om enn betalt av staten). 
Siden staten er avhengig av sine redskaper, kan de styrte redskapene av og til styre 
staten. 

Mens utenrikspolitikk generelt er blitt beskrevet som kunsten å forene 
internasjonale krav og press om tilpasning, med forsøk på å øke nasjonens 
handlefrihet (Rosenau 1981), har norsk sørpolitikk i avsides daler i Himalaya eller 
blant barn i slummen i afrikanske byer definitivt ikke handlet om å bruke knappe 



ressurser til å styrke den norske statens handlefrihet mot et ubegrenset og 
motstridende internasjonalt press. Snarere har utvidelsen av politikkens virkefelt 
ført til at staten har påtatt seg politisk ansvar og plikter i områder (Guatemala, Sri 
Lanka, Sudan, Afrikas horn) som nettopp ikke direkte har berørt norske, nasjonale 
interesser. Sørpolitikkens stadig økte sentralitet fremtvinger derfor ikke bare 
refortolkninger av hva som er utenrikspolitikk, men reiser også spørsmålet: Er 
sørpolitikkens synlighet en slags nasjonal kompensasjon for manglende evne til å 
løse landets mer tradisjonelle utenrikspolitiske utfordringer med en viss grad av 
konsensus. 

______________________________________________________________________ 
Det er ulike oppfatninger om hva som konstituerer «realismen», men det er likevel 

mulig å summere opp noen felles elementer i den realistiske skolen:63 Internasjonale 
relasjoner kan studeres objektivt, beskrevet i lovs form og dermed generelt sanne. Det 
internasjonale systemet er anarkistisk, og staten en enhetlig aktør som handler konsistent, 
uten noe tegn på uklare eller selvmotsigende mål. Statens handling er rasjonell eller kan 
bli best forstått gjennom et rasjonelt beslutningsfatningsperspektiv. Stater handler for å 
maksimere sikkerhet eller makt, og distribusjonen av makt er derfor den viktigste 
faktoren i å bestemme hva som skjer i internasjonale relasjoner. Etiske vurderinger er i 
dette perspektivet uten betydning, og en universell moral som skulle motstå disse 
realitetene, vanskelig å definere. 

Realismens motpol, idealismen eller kosmopolitismen, kan spores tilbake til stoikerne 
og den katolske kirkes universalistiske aspirasjoner i middelalderen. Ofte oppfattes den 
som en fortsettelse av opplysningsprosjektet, på grunn av sin normative innfallsvinkel. 
Mens realistene smykker seg med Niccolò Machiavelli og Thomas Hobbes som en slags 
åndelige fedre, er Hugo Grotius, Immanuel Kant (med den kosmopolitiske klassiker Zum 
evigen Frieden), Jeremy Bentham og John Stuart Mill idealistenes. I forbindelse med 
Folkeforbundet, og senere FN, og ikke minst – med bistandsepoken og den store 
oppmerksomheten om det såkalte «globale sivilsamfunnet» – er nyere versjoner av 
idealismen blitt formulert. Idealistene peker på økende gjensidig avhengighet og 
demokratiets vekst som nye faktorer som vil påvirke verdenspolitikken fundamentalt. 
Primært er dette en normativ og utopisk visjon om internasjonale forhold, om det globale 
sivile samfunn, om verdenssamfunnet (den liberale utgaven av denne retningen 
rettferdiggjør humanitære intervensjoner i andre land). Den utfordret, som en slags 

                                                      

63 Se f.eks. Keohane (red.) og Kegley (red.) 1995, Waltz 1959 og Morgenthaus sentrale 

forfatterskap. 



internasjonal politisk stemning, særlig innen det multilaterale systemets organisasjoner og 
i norsk sørpolitisk sammenheng, om ikke som teori, den klassiske realismen. 

Denne studien søker å omgå den ufruktbare dikotomiseringen mellom realister og 
idealister. Den avviser idealismens normative tilnærming, og avgrenser seg fra retningens 
monopolisering av «idealismen» (ved å definere seg som realistenes normativt orienterte 
motpol, som om «realistene» ikke er opptatt av normative spørsmål, dvs. de tar 
realistenes selvoppfatning som utgangspunkt). Analysen plasserer seg mellom disse to 
konkurrerende teoridannelsene – den realistiske posisjon som tar utgangspunkt i det 
vestfalske verdensbilde sentrert omkring et anarkisk internasjonalt system som består av 
enhetlige, interessemaksimerende rasjonelle enheter (stater), og kosmopolitismen 
grunnleggende normative ikke-analytiske prosjekt. Den oppfatningen av internasjonal 
politikk som ligger under denne studien har ingen ambisjoner om å studere internasjonale 
relasjoner objektivt, i den forstand at det er mulig å etablere almene tid- og stedløse lover 
som kan forklare eller forutse utenrikspolitikkens generelle og konkrete praksis. 

Opplegget er ikke positivistisk og nomotetisk, men historisk og ideografisk. Stater er 
den viktigste aktøren også i mitt perspektiv, men en analyse må kunne fange inn hvordan 
ulike staters posisjon varierer over tid i forhold til supra-nasjonale og sub-nasjonale 
institusjoner. På denne måten kan en forstå den konteksten stater til enhver tid og i ethvert 
tilfelle agerer innenfor. Det internasjonale systemet er grunnleggende anarkistisk, men 
stater er ingen enhetlig aktør, som handler konsistent. Staters handlinger er ikke 
nødvendigvis rasjonelle, og kan ofte ikke forstås innenfor et rasjonelt 
beslutningstakerperspektiv. Stater handler ikke alltid for å maksimere egen sikkerhet (det 
er studier av berøringspunktene mellom når statsledere handler for å maksimere statens 
egen sikkerhet og når de ikke bare gjør det, som vil øke forståelsen for staters agering på 
den internasjonale arenaen). Det som skjer internasjonalt bestemmes av maktforhold, men 
etiske vurderinger må ikke undervurderes, dels fordi det er uhensiktsmessig å tømme 
realismen for moral, dels fordi moral ikke kan reduseres til tilslørende retorikk over rene 
egeninteresser, slik «mistankens hermeneutikk» alltid vil gjøre. Det er umulig å definere 
en universell moral, men etiske vurderinger er likevel i enkelte situasjoner og i enkelte 
land i enkelte perioder av stor betydning for å forstå utenrikspolitikkens (eller i vår 
sammenheng, sørpolitikkens) konkrete former. 

Som en del av denne teorien foreslås en bredere definisjon av utenrikspolitikk, som er 
velegnet for å forklare mitt felt: «Utenrikspolitikk er de mer eller mindre målrettede 
planer og handlinger et lands politiske ledelse utvikler på basis av og innenfor et lands 
totale politiske kultur, og som den søker iverksatt i nære og fjerne områder med de 
redskaper staten har til disposisjon.» 

Ved å forstå utenrikspolitikk på denne måten blir det mulig å tydeliggjøre forskjeller 
mellom den sørpolitiske utenrikspolitikken og tradisjonell utenrikspolitikk, det blir mulig 



å integrere det nasjonale med det internasjonale, og å stille klarere spørsmål om hvordan 
innenrikspolitiske aktører skaffer seg utenrikspolitisk makt og om hva som er de 
innenrikspolitiske konsekvensene av en bestemt utenrikspolitisk strategi. Innenfor et 
perspektiv som er akutt klar over den kontinuerlige vekslingen mellom 
innenrikspolitikkens og utenrikspolitikkens betydning søker analysen å forstå hvordan 
Den norske modellen som et utenrikspolitisk virkemiddel organiserer et omfattende 
nasjonalt dannelsesprosjekt og et nytt forhold mellom samfunnsinstitusjoner i Norge, med 
konsekvenser ikke bare for utenrikspolitikkens praksis, men for nasjonal elitedannelse og 
makt.64 

                                                      

64 På 1990-tallet tok Utenriksdepartementet initiativ til og finansierte to bindsterke studier, en av 

norsk utenrikspolitikk og en av norsk utviklingshjelp. Denne tematiske oppsplittingen var 

forskningseksternt bestemt. Verken studien av utenrikspolitikken eller bistanden kunne derfor 

integrere analytisk i fortellingene det som er mest typisk, mest innovativt og mest interessant 

ved norsk politikk overfor den ikke-europeiske verden i perioden – den spesielle 

sammenvevingen av utenrikspolitikk og bistand, og den særegne dynamikken mellom 

politikk på den nasjonale arena og utenrikspolitikken. Det er nettopp denne 

sammenblandingen som er empirisk og teoretisk utfordrende, og som har skapt helt bestemte 

vilkår (svært ulikt den i USA, England, Sverige, Danmark og Frankrike, for eksempel) både 

for norsk politikk på den globale arena og for demokrati- og maktutøvelse i Norge, ikke minst 

etableringen og utviklingen av Den norske modellen. Det er gjensidighetsrelasjonene mellom 

utenrikspolitikk og utviklingshjelp og politikk overfor «den store verden» og i 

«andedammen» som danner den særegne nasjonale rammen og resonansbunnen som dette 

politikkfeltet har skapt og er blitt påvirket av. 



2. Frivillige organisasjoner og staten 
Forskning om norske frivillige organisasjoners posisjon og aktivitet er ofte 
forfallshistorier – de blir mer og mer marginalisert, aktivitetsnivået synker osv., hevdes 
det. De frivillige organisasjonenes rolle innen det sørpolitiske området er imidlertid mer 
enn noe annet en veksthistorie: en fortelling om hvordan perifere politiske aktører har 
inntatt sentrum av det sørpolitiske system. Andre forskningsretninger snakker om dem 
som en del av det voksende sivile samfunn, som demokratiets fanebærere, som 
selvorganiseringsimpuls nedenfra, som nye sosiale bevegelser i en globalisert verden og 
lignende. Jeg vil vise at deres vekst og økte rolle ikke har sammenheng med dette, for de 
representerer ikke det sivile samfunn, de kan ikke som gruppe karakteriseres som 
demokratiets fanebærere, og utgjør heller ingen sosial bevegelse i noen akseptabel 
definisjon av dette ordet. Nettopp fordi deres sentrale posisjon i Den norske modellen 
viser at dominerende teorier om deres roller ikke stemmer, er det umulig å uttale seg 
generelt om utviklingen av forholdet mellom stat og samfunn i Norge uten å plassere de 
store humanitære organisasjonene, misjonsorganisasjonene, store nasjonale 
organisasjoner som Norges Idrettsforbund, LO og NHO og de omtrent 150 norske 
organisasjonenes virke som aktører i det sørpolitiske systemet i sentrum. Denne 
utviklingen må gjøres tydelig for å forstå – ikke bare Den norske modellen, men nyere 
norsk samfunnsutvikling overhodet. 

Det dreier seg om en dramatisk institusjonell utvikling i norsk etterkrigshistorie og 
norsk internasjonaliseringshistorie: I 1963 fikk syv frivillige organisasjoner totalt 3 
millioner fra staten i støtte til utviklingshjelpsarbeid i andre land.65 40 år senere gir UD 
hvert år rundt 3 milliarder til omtrent 150 organisasjoners arbeid (til sammenlikning var 
statens totale tilskudd til de politiske partiene i 2002 ca 250 millioner kroner, og 
Miljøverndepartementets budsjett på 2,8 milliarder kroner), og bevilgningene bare 
fortsetter å øke. På 1960-tallet gikk i gjennomsnitt rundt fem prosent av bistanden til 
organisasjonene, mens 40 år senere kanaliseres omtrent halvparten av Norges bilaterale 
bistandsbudsjett gjennom organisasjonene. Det er langt mer enn hva som er tilfellet i 
Sverige, Danmark, England og alle andre OECD-land.66 I tillegg får de sørpolitiske 
organisasjonene hundrevis av millioner i indirekte støtte, pga. ulike subsidieordninger, 
skattefritak og lignende. De største organisasjonene er blitt verdensomspennende 

                                                      

65 Se Tvedt 1992. 
66 I 2003 går omtrent en fjerdedel av det norske bistandsbudsjettet til nødhjelp, mens 

gjennomsnitt for OECD-landene er 7,7 % og mye av dette kanaliseres via organisasjonene. 



bedrifter med til sammen tusenvis av ansatte, og de arbeider i over hundre land. I tillegg: 
Alle de store nasjonalt orienterte organisasjonene – som Landsorganisasjonen, 
Blindeforbundet, Næringslivets Hovedorganisasjon, Norges Idrettsforbund – får også 
penger av UD og NORAD for å drive prosjekter i «sør». 

Denne enorme veksten og de radikale endringene den uttrykker i forholdet mellom 
organisasjoner og stat har foregått i det stille. Utviklingen er paradoksal: Samtidig med at 
statens ledere og organisasjonsrepresentanter stadig oftere snakker om verdien av hva de 
kaller det sivile samfunn, dvs. «de grupper, nettverk og forhold som ikke er styrt av 
staten»,67 i tråd med nye utviklingsstrategier som vektlegger ikke-statlige aktører og det 
private initiativ, er organisasjonenes virke og perspektiv i stadig større grad knyttet til 
statens politikk og ressurser. Til tross for et voksende gap mellom sivilsamfunnretorikk 
og politisk-organisatoriske realiteter hylles organisasjonene som representanter for det 
sivile samfunn, for sosiale bevegelser, for demokrati og lignende. Analysen skal se 
nærmere på Den norske modellen for å kartlegge den historiske utviklingen i forholdet 
mellom organisasjonene og staten, og hvordan dette har innvirket på organisasjonens 
rolle i samfunnet overhodet. Som jeg allerede har antydet: Resultatet av undersøkelsen 
viser at den offentlige retorikken tildekker de radikale samfunnsendringer som Den 
norske modellen er blitt strukturert av og strukturer. Men hva er skjedd? 

Det er hensiktsmessig å datofeste den formelle fødselen av denne ene bærebjelken i 
Den norske modellen til 17. august 1962. Selv om alle sosiale systemer vil ha en uklar 
opprinnelse i egentlig forstand, vil det som regel være mulig å identifisere slike systems 
formelle etablering. På denne datoen i august i 1962 vedtok Norsk Utviklingshjelp de 
første statlige retningslinjene for støtte til organisasjonenes arbeid. Politikkens 
internasjonale bakgrunn må forstås; den var helt i tråd med andre OECD-lands politikk, 
initiert av den amerikanske regjering, men formelt fremmet av bl.a. Storbritannia i FN. 
Hovedgrunnen til å gi dem støtte var at de kunne øke oppslutningen om det statlige 
bistandsprosjektet i befolkningen. Dernest: Politikernes målsettinger på det tidspunktet 
var beskjeden støtte til et begrenset antall organisasjoner. Samtidig ble det fra første stund 
understreket at samarbeid mellom stat og organisasjoner var et hovedmål.68 Men innenfor 
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skriftserie, 1, 2001. 
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være interessert i å samarbeide med organisasjonene og organisasjonene har bedt «om statlig 

støtte til sine prosjekter» (se St.meld. nr. 23 (1961–62): 11). 



datidens herskende utviklingstenkning ble utviklingshjelp primært tenkt som overføring 
av know-how og kapital fra en giverstat og næringsliv til en mottakerstat. 
Utviklingsstrategier og bistandspolitikk var internasjonalt, som i Norge, sterkt 
statssentrert, og organisasjonene ble følgelig gitt en marginal rolle.69 

__________________________________________________________________ 

OrganisasjonsNorge, staten og Det internasjonale gjennombruddet 

I løpet av 1990-tallet ble det klart at store deler av organisasjonsNorge var blitt en 
del av Den norske modellen i sørpolitikken. Utviklingen har vært slik: 

1963: 7 organisasjoner 

1975: 20 organisasjoner 

1981: 54 organisasjoner 

1986: 84 organisasjoner 

1991: 98 organisasjoner 

1998: 154 organisasjoner 

Denne oversikten underrepresenterer omfanget av Den norske modellen. 

Mange av kontraktsorganisasjonene, som Norsk Folkehjelp, Fellesrådet for Afrika 
(tidligere Fellesrådet for det sørlige Afrika), Norges Vel, Studentenes og 
Akademikernes Internasjonale Hjelpeorganisasjon (SAIH) etc. er 
paraplyorganisasjonene som kan representere titalls organisasjoner og politiske 
partier. (SAIH har for eksempel følgende medlemmer: Akademikerne, Allmøtet ved 
NLH, Kollegiet ved NLH, Kollegiet ved Universitetet i Bergen, Kollegiet ved 
Universitetet i Oslo, Styret ved NTNU, Norske Bedriftsøkonomers 
Studentorganisasjon, Norsk Studentunion (NSU), Utdanningsforbundet, Norsk 
tjenestemannslag avd. 90, og studentparlament ved landets universiteter og 
høgskoler.) Fellesrådet for Afrika har følgende medlemmer: Arbeidernes 
Kommunistparti, Atlas-alliansen, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, 
sosionomer og vernepleiere, IOGT i Norge, Norsk Kjemisk 
Industriarbeiderforbund, Norsk Grafisk Forbund, Rød Valgallianse, Plan Norge, 
Senterungdommens Landsforbund, Norges Kristelige Studentforbund, Sosialistisk 
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Venstreparti, Sosialistisk Ungdom. Festeparten av de mest sentrale landsdekkende 
organisasjonene er direkte avtalepartnere, som LO, NHO, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, og Norges Idrettsforbund (selv Norsk Form er blitt med: prosjekttittel 
«Design uten grenser»)! 

At det sørpolitiske systemet, og måten det organiserer forholdet mellom staten og 
organisasjonene på, har regulert organisasjonsNorges møte med verden de siste 
tiårene, er ikke bare et ugjendrivelig men neglisjert faktum, men også et av Det 
internasjonale gjennombruddets viktigste særtrekk. 
__________________________________________________________________ 

Utover på 1970-tallet ble organisasjonenes virke gradvis utvidet, selv om 
grunnleggende utviklingsstrategier stort sett forble det samme. Dette var også i samsvar 
med en generell internasjonal trend. Verdensbankens fattigdomsstrategi fra 1972 ga for 
første gang de ikke-statlige organisasjonene (NGOene) en definitiv rolle å spille i selve 
utviklingsprosessen. OECD-landenes bistandspolitikk ble gradvis mer NGO-vennlig. Den 
norske staten etablerte en rekke politisk-administrative organer for mobilisering og 
samordning: Det første permanente statlige organ for samarbeid mellom 
Utenriksdepartementet og frivillige organisasjoner innen nødhjelpsområdet, 
Katastrofeutvalget, ble formelt etablert i 1975, og i 1978 opprettet NORAD et eget 
Kontor for Private Organisasjoner. 

På slutten av 1970-tallet var det blitt helt klart: Organisasjonene var blitt sentrale 
aktører innen utviklingshjelpen. Statens generelle velvilje skapte gode kår for 
organisasjonenes lobby-virksomhet. Den dominerende alliansen som drev norsk 
utviklingspolitikk, deler av DNA, SV og KrF, ga organisasjonsveksten en særnorsk puff 
siden alle disse partiene hadde en affinitet for organisasjoner: «folkelige» organisasjoner i 
SV/DNA og misjonsorganisasjoner i KrF. Ikke minst var det viktig for denne utviklingen 
at Kristelig Folkeparti fra midten av 1960-tallet til slutten av 1970-tallet hadde lederen for 
utenrikskomiteens arbeid med bistandspørsmål. Organisasjonene på sin side fremmet sin 
sak: både hver for seg og samlet. Ledelsen i misjonsorganisasjoner oppfattet statsstøtte 
som nødvendig for å kunne utvide misjonsvirksomheten; solidaritetsaktivister med sine 
solidaritetsorganisasjoner med stadig synkende støtte blant ungdommen og i folket gikk 
mer og mer over i bistandsvirksomhet, ikke minst fordi dette gjorde det mulig å bevare 
organisasjonens eksistens; tradisjonelle norske organisasjoner ønsket i tråd med den 
generelle internasjonaliseringen å utvide sitt arbeidsfelt geografisk, og støtte fra staten 
muliggjorde dette osv. 

1980-årene kalles gjerne NGO-tiåret i internasjonal bistandslitteratur. Med 
Stortingsmelding nr. 36 (1984–85), Om enkelte hovedspørsmål i norsk utviklingshjelp, 
lagt frem av KrF statsråd Reidun Brusletten, og behandlet av utenrikskomiteen under 
Kjell Magne Bondeviks ledelse, kom organisasjonenes virkelige gjennombrudd i offisiell 



bistandssammenheng. Den norske meldingens utviklingsstrategi var også, som alle andre 
bistandsmeldinger på samme tid i forhold til tilsvarende meldinger på 1960-tallet, mindre 
statsorientert og ga organisasjonene en sentral rolle i utviklingsprosessen, begrunnet med 
deres komparative fortrinn i forhold til staten. Deres økte rolle «ute» måtte følges opp og 
ble dels forklart av argument som også styrket deres posisjon «hjemme». 
Organisasjonene var, het det, «mindre byråkratiske, og dermed mer fleksible».70 Den 
norske bistandsmeldingen var mer ekstrem i sin fattigdomsstrategi enn andre lands 
bistandsstrategi, noe som ga organisasjoner som ønsket å arbeide blant «de utslåtte» og 
«de unådde» en sterkere posisjon enn i andre land. Staten inngikk stadig mer omfattende 
rammeavtaler både med paraplyorganisasjoner og enkeltorganisasjoner med den 
begrunnelse at det ville øke organisasjonenes ansvar og samtidig gi «frihet til 
omprioriteringer uten unødvendig administrativ formalisering».71 Det nyopprettede 
DUHs melding var klar på ett punkt: Tidligere hadde initiativet til innsats «først og fremst 
ligget hos organisasjonene selv» og NORAD «i det alt vesentlige fungert som 
bidragsyter». Regjeringen ønsket å gi dem økt støtte, men ønsket i «fremtiden å gjøre mer 
aktivt bruk av private organisasjoner i bistandssamarbeidet».72 I UD ble organisasjonene i 
årene etterpå stadig oftere beskrevet som nyttige politiske redskaper, ikke minst i politisk 
følsomme områder. Uten at det var reflektert i offisiell politikk eller implikasjonene av 
politikken debattert i Utenrikskomiteen, ga UD i løpet av 1980-tallet hundrevis av 
millioner kroner til frivillige organisasjoners arbeid i politisk følsomme områder (det var 
jo nettopp i slike områder humanitære kriser oftest oppsto, og det var til slike områder 
også den internasjonale NGO-verden flokket seg rundt), eller i områder der 
ambassadepersonell eller NORAD av ulike (og ofte politiske) grunner ikke selv direkte 
kunne arbeide. I løpet av 1980-tallet økte støtten fra 80,3 millioner i 1980 til 293 
millioner i 1985 og 400 millioner i 1987, og antall organisasjoner økte fra en håndfull til 
over 80. Den sørpolitiske ledelsen ønsket en klarere samordning, men den raske veksten i 
antall organisasjoner og aktiviteter og statsbyråkratiets kapasitet gjorde dette til en 
urealistisk politikk i praksis på dette tidspunktet. 

__________________________________________________________________ 
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Organisasjonenes statlige mesén 

Fra 1963 til 2003 har statens direkte støtte til organisasjonenes arbeid økt fra 
omtrent 3 millioner til omtrent 3 milliarder kroner. Tall over denne støtten fra 
Utenriksdepartementet og NORAD til norske organisasjoner i 1963, 1981, 1991 og 
2002 viser: 

1963 3,7 millioner 

1981 204,863 millioner 

1991 1, 189,986 millioner 

2002 2, 374, 490 millioner 

Kilde: Tvedt 1995 og NORADs statistikkdatabase. For en mer 

detaljert gjennomgang; se «Den norske modellen i tall», Tvedt 2003b. 

___________________________________________________________________ 
Støtten til organisasjonene fortsatte å øke utover på 1990-tallet – ikke minst inspirert 

av hva som internasjonalt er kalt «The new Development Paradigm» og neoliberal 
politisk ideologi. I løpet av 1980-tallet utviklet det seg et internasjonalt NGO-språk, som 
alltid innenfor dette feltet, påvirket av anglo-saksisk diskurs om stat/samfunn, og mer 
direkte inspirert av president Ronald Reagan og statsminister Margaret Thatchers «big 
government is bad government»-ideologi. Den første prinsippmeldingen etter at DUH var 
nedlagt ga organisasjonene en større rolle, men definerte dem samtidig som 
komplementære i forhold til den statlige bistanden. «Komplementariet» innebar at 
organisasjonene skulle utfylle den totale norske innsatsen og var spesielt nyttige i land, 
områder og på sektorer eller overfor grupper som Norges statlige bistand ikke kunne nå 
direkte. Det betydde: Økt bruk av organisasjonene til å utføre statlige oppdrag, og 
oppdrag som UD eller NORAD ikke ønsket å gjennomføre selv. Det ble presisert at 
organisasjonene skulle trekkes «mer aktivt med som partnere i norsk bistandstenkning og 
planlegging», spesielt i samarbeidslandene, og de skulle også, særlig i forbindelse med 
nødhjelpssituasjoner, gis en rolle som konfliktløser.73 Meldingen kan oppfattes som den 
politiske bekreftelsen av på den ene siden organisasjonens gjennombrudd i 
utenrikspolitisk sammenheng, og på den andre siden økende sørpolitiske ambisjoner i den 
utenrikspolitiske ledelsen. Den institusjonaliserte et paradoks som også peker på Den 
norske modellens innebygde dilemma: Organisasjoner som refererte til seg selv som de 
fattiges talsmenn, som representanter for universelle verdier, eller som representanter for 
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det sivile samfunns verdier, eller som evangelister på vegne av religiøse verdier, skulle 
samtidig operere som den norske statens kontraktører på den internasjonale arena. 

Det hadde oppstått en sterk nasjonal utgave av et nytt og mektig internasjonalt 
system. Forholdet mellom giverstater, organisasjoner og samfunn er ved dette systemets 
makt blitt påvirket over hele verden, men det har samtidig overalt hatt sine nasjonale 
særtrekk på grunn av lands generelle historie og den spesielle utviklingen av dette 
feltet.74 

Den særegne norske utviklingen må for det første forstås innenfor rammene av det 
generelle historiske forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene i Norge. 
Siden staten først ga støtte til Det Kgl. Selskap for Norges Vel i 1821 har dette stort sett 
vært nært og preget av samarbeid og enighet om sentrale politiske spørsmål. Det samme 
har vært tilfellet på dette feltet siden de første retningslinjene for støtte til 
bistandsvirksomhet ble gitt i 1962. Det interessante er derfor ikke å påvise at det 
eksisterer et slikt nært forhold, men hvordan det har utviklet og artet seg. For det andre 
må den norske modellen analyseres innenfor historiske rammer og kontekstuelle 
relasjoner som er særegne for dette politikkfeltet. 

1: Særegne økonomiske forhold. Det krever store ressurser og drive utviklingshjelp 
og nødhjelp. Derfor blir særtrekk ved norsk økonomi og gaveøkonomi viktig. Hva som 
kan kalles det norske finansieringsregime for frivillighet eller gaveøkonomiens nasjonale 
forutsetninger – spredt befolkning; store geografiske avstander; og et relativt egalitært 
samfunn – har gitt organisasjonene generelt et relativt svakt grunnlag for tilstrekkelige, 
permanente inntekter fra private givere. Eller med andre ord: Skal en drive omfattende, 
«frivillig» og kostnadskrevende aktivitet i Afrika, Asia eller Latin-Amerika, vil 
statskassen bli det naturlige gravitasjonspunkt. I USA er situasjonen helt annerledes: For 

                                                      

74 Jeg har andre steder beskrevet dette som et Dostango-system, dvs. et system som består av 

donor-stater og NGOer, og preges av relasjonen mellom disse aktørene. «This is a «global» 

system, but it cannot be called a global civil society, since the NGO-system in aid is donor-led, 

and many of the most influential NGOs are more influenced by states’ donor policies than what 

is going on locally or nationally, or at least, forced to be more accountable when it comes to 

resource management towards their donor state than towards what is called in system jargon the 

«local constituency» or «beneficiaries.» It is not a third sector phenomenon, since it operates in 

countries where no third sector has been developed or emerged and trespasses the boundaries of 

conventional sector definitions in all societies. It interacts with civil society and people all over 

the world and helps to transform the conceptual horizons of millions of people.» Tvedt 2002: 

372. Jeg gjengir dette sitatet for å klargjøre oppfatningen av Den norske modellen som en spesiell 

nasjonal variant, et subsystem, innenfor et internasjonalt system. 



å kunne registrere en organisasjon som Private Voluntary Organisation har 
organisasjonen måttet kunne dokumentere at den samler inn mer enn 50 % av sine 
inntekter fra private kilder. Hvis en slik lov skulle innføres innen det sørpolitiske feltet i 
Norge, ville så å si ingen organisasjoner stå igjen. Oversikter over privat veldedighet i 
USA dokumenterer at det er mye penger blant folk, og at veldedighetstradisjonen står 
svært sterkt. I Norge har det statlige finansieringsprogram for frivillighet i bistanden 
derfor vært avgjørende. 

2: Særegne politiske forhold. Norske aktører i ikke-europeiske land har generelt hatt 
mindre behov for å distansere seg politisk fra sin stat enn hva ikke-statlige britiske, 
franske, spanske eller amerikanske aktører har hatt. Den norske staten har et godt 
internasjonalt omdømme, ingen kolonial fortid etc., så om penger eller hjelp kommer fra 
Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, NORAD eller hvem det nå er, har ikke vært så 
viktig.75 

3: Det har eksistert en særegen nasjonal konsensus om sørpolitikkens legitimitet og 
vekst. Det har ført til at krybben stadig vokser, og derfor bites heller ikke hestene. 
Systemets måte å operere på har ført til stadig større sluser fra det statlige 
fordelingsreservoar. Budsjettene har hele tiden vokst, og en forutsetning for det har vært 
at bevilgede pengene er brukt opp ved årets slutt. Organisasjonene – både for staten i 
Norge og for ambassadene ute – har vært nyttige redskaper som løsninger på statens 
pipeline-problemer (mange kan fortelle historier om hvordan telefonene begynner å kime 
utover høsten, med forespørsler om å motta mer penger før regnskapsårets slutt). 
Pipeline-problemet er for øvrig en årsak til at evolusjonære integrasjonsmodeller om 
forholdet mellom stat og organisasjoner er ubrukbare, og det kan også understreke en 
generell ubalanse i hvordan samfunnsfenomener omtales og oppfattes. I UD-systemet og i 
NORAD hører en stadig folk som snakker kritisk om enkeltorganisasjoners mange 
«sugerør inn i statskassen», men det neglisjerer en like viktig faktor: statens åpne sluser ut 
til organisasjonene. En kombinasjon av «sugerør/«sluse»-metaforen vil antyde felles 
systeminteresser, i motstrid til de aktørtypesentrerte fortolkningene som dominerer 
innenfor systemet, hvor en som regel bare vil understreke den ene siden i hva som er 
denne systemopprettholdende funksjonelle likningen. 

4: I Norge har lederne av utviklingsarbeidet i utenrikskomiteen utgått fra partier som 
har hatt nært forhold til organisasjonsNorge.76 

                                                      

75 Tvedt 1992: 22. 
76 Ett eksempel: I 1981 snakket saksordfører Jacob Aano om misjonsorganisasjonenes 

overlegne erfaringer og dyktighet og gikk inn for høyere stillingsstøtte (som ble vedtatt), og 

det da unge medlemmet av utenrikskomiteen Kjell Magne Bondevik gikk inn for å øke støtten 



Men for å forstå Den norske modellens konkrete funksjonsmåte og dens modellerende 
tyngde er det for det tredje nødvendig å historisere den konkrete modellen, dvs. 
rekonstruere i mer detalj de radikale endringer som fant sted i forholdet mellom 
Utenriksdepartementet, NORAD og de frivillige organisasjonene mellom 1963 og 2003.77 

Her vil jeg legge vekt på tre typer strukturelle og strukturaliserende relasjoner som 
alle har sin særnorske utforming: finansielle strukturer (egenandelspolitikken), 
administrative strukturer (avtaleformer) og politiske strukturer (nøytralitetsparagrafen). 
De er valgt ut fordi de har betydning for de omgivelser som forholdet mellom 
underordning, integrasjon og autonomi har utviklet seg innenfor, eller fra et aktørorientert 
perspektiv: Det dreier seg om de historisk produserte rammer for aktørenes 
opportunitetssituasjon. 

Statsfinansiert frivillighet 

I løpet av de siste 20 årene har organisasjonene fått nærmere 50 milliarder kroner fra 
staten til sitt arbeid. Samtidig har organisasjonenes egeninnsats og egenandel sunket 
dramatisk. I realiteten er alle organisasjoners sørpolitiske arbeid blitt helt avhengig av 
statsstøtte. Hva er skjedd? 

Denne utviklingen er av nasjonal interesse, og kan ikke oversees om en er opptatt av 
forholdet mellom stat og samfunn i Norge generelt, og av Det internasjonale 
gjennombruddets epoke spesielt. For å forstå overordnede relasjoner av stor betydning for 
stat–samfunn-relasjoner i Norge i 2003, må en altså gjennomføre en detaljert studie av 
nedstøvede, byråkratisk formulerte retningslinjer for organisasjonenes økonomiske støtte. 

Kravet om at organisasjonene skulle ha en egenandel ble opprinnelig fra statens side 
begrunnet med at den sikret både uavhengighet og folkelig forankring. Siden da og til i 
dag har diskusjonene om egenandelen vært en kontinuerlig debatt innen det sørpolitiske 
systemet. Det har vært en symboldiskusjon med en symbolfunksjon. Den har dreid seg 
om organisasjonenes selvstendighet, og hvem de i realiteten representerer. Egenandelen 
har historisk tjent som selve symbolet på organisasjonenes autonomi og forskjellighet fra 

                                                                                                                                                 

til organisasjonene, ikke minst misjonsorganisasjonene, mens DNA-representanten Sigbjørn 

Johnsen på sin side reiste spørsmål om det «var den fulle sannhet» at kvaliteten og 

effektiviteten» er bedre hos organisasjonene enn hos staten». Se stortingsdebatten 1981: 32–

38. 
77 For en detaljert, empirisk beskrivelse av denne utviklingen, både når det gjelder økonomisk, 

normativ og administrative relasjoner, se Tvedt 1992, Tvedt (red.) 1993 og Tvedt 1998. 



staten, og som beviset på at organisasjonsrepresentanter taler på vegne av interesser i «det 
sivile samfunn» eller «folkelige interesser» eller «mottakernes interesser». 

_______________________________________________________________ 

Egenandelen – et (falmende) symbol på uavhengighet 

Da staten først ga støtte til organisasjonene i 1962, ble det slått fast som et krav at 
organisasjonene selv skulle reise minimum 50 % av prosjektutgiftene. Da staten i 
2001 vedtok nye retningslinjer for sin støtte til organisasjonene, reduserte de 
egenandelskravet formelt til 10 %, og tunge aktører gikk inn for at kravet skulle 
fjernes helt. 

En skjematisk utvikling av statens formelle krav til organisasjonenes egenandel: 

1962: 50 % 

1979: 20 % 

2001: 10 % 

I realiteten har Utenriksdepartementet ført en politikk hvor organisasjonene stadig 
oftere ikke blir bedt om å stille med en egenandel overhodet. Det samme skjer i 
NORADs forhold til organisasjonene, fordi det er særbevilgninger og statsinitiativer 
hvor organisasjonene får dekket alle sine utgifter (og ikke sjelden litt mer), inklusive 
administrasjonsutgifter. 

Diskusjonen om retningslinjene fra 2001 kan tydeliggjøre forholdet mellom 
prosjektaktivitet og statsstøtte og tenkningen i organisasjonene om statens 
totalansvar for de frivillige organisasjonens arbeid. Retningslinjene reduserte altså 
kravet om egenandeler fra 20 % til 10 %. Organisasjonenes svar var ikke 
tilsvarende reduksjon i aktivitetsnivå, av hensyn til deres relative selvstendighet. Det 
ble snarere krevd kompensasjon fra staten for organisasjonenes manglende 
innsamling av midler – av hensyn til mottakerne. Lederen av Utviklingsfondet sa det 
slik: «Når myndighetene halverer egenandelen fra 20 til 10 prosent, må det skje en 
tilsvarende økning i bevilgningene fra staten, om nivået på prosjektene skal 
opprettholdes» (Bistandsaktuelt 5.2001). 

_________________________________________________________________ 
Da Norsk Utviklingshjelp først ga støtte til organisasjonene, ble det slått fast som et 

krav at organisasjonene selv skulle reise «minimum ½ av det beløpet som trengs»,78 fordi 

                                                      

78 Norsk Utviklingshjelps generalsekretær Andresens notat til styremøtet 17. august 1962, sitert 



det ville sikre organisasjonenes selvstendighet. Eller med andre ord: I arbeiderpartistatens 
stormaktsdager la statens representanter og organisasjonene vekt på uavhengighet. Femti 
år senere, da nyliberal retorikk om det sivile samfunnets særtrekk og fortrinn i forhold til 
staten og det offentlige dominerte i den utviklingspolitiske diskurs, synes svært få å være 
opptatt av at organisasjonene er totalt avhengig av staten. 

Hvordan skal dette tilsynelatende paradokset forklares? 
På 1970-tallet ble organisasjonene trukket stadig mer inn i utviklingshjelparbeidet og 

de fikk også etter hvert omfattende støtte til nødhjelpsarbeid. På statlig side var NORAD 
fortsatt den helt sentrale aktøren (UD var med andre ord perifer), og blant de frivillige 
organisasjonene var det særlig Kirkens Nødhjelp og deres store prosjekt i Sør-Sudan som 
ble normledende.79I løpet av 1970-tallet endret NORAD støtteordningene radikalt. Målet 
var å øke antall organisasjoner som deltok i utviklingsarbeid, og å bli kvitt penger på 
bistandsbudsjettet som den offentlige kanal ikke klarte å ta av for. Et forsøk på å 
rekonstruere norske organisasjoners innmarsj på dette feltet som et resultat av storslåtte 
politiske ambisjoner alene, retusjerer politikkens utydelighet i alminnelighet og 
byråkratiske prosesser i særdeleshet. Det var som nærmest «bunnløse» sluk eller kanaler 
for offentlige midler som truet med å sette seg fast i statlige pipelines, at organisasjonene 
vokste seg store – ikke som markedets hjelpende hånd, men som Godhetsregimets. Et 
system ble etablert som en ikke overskuet konsekvensene av. Flere og flere 
organisasjoner meldte vanskeligheter med å dekke egenandelen. Som et resultat av at 
staten ønsket dem velkommen til feltet med tilbud de vanskelig kunne avslå, opparbeidet 
organisasjonene en større prosjektportefølje enn de kunne håndtere. De offentlige 
støtteordningene innebar at organisasjonene enten mottok 100 % investeringsstøtte fra 
NORAD eller 50 % til investering og 50 % til drift. Penger kunne bli investert med 
100 % investeringsstøtte, men organisasjonene hadde ikke penger til driftsmidler 
gjennom egne innsamlingskanaler. Hadde staten sagt a, måtte den derfor også i mange 
sammenhenger si b. Kirkens Nødhjelps store prosjekt i Sør-Sudan var svært viktig på 
mange måter – også fordi det satte standarden for hva som organisasjonene kunne få av 
statsstøtte. Liberalisering av egenandelskravet innebar at staten fra 1977 kunne gi opp til 
80 % støtte til drifts- og investeringsutgifter, og dette ble utslagsgivende for mange 
organisasjoners virksomhet. 

I løpet av 1980-tallet ble det etablert en rekke alternative ordninger som brøt med 
kravet om egenandel. Organisasjonene fikk for eksempel 100 prosent støtte til 
gjennomføring av evalueringer og forprosjektundersøkelser. Samtidig ble de knyttet 

                                                                                                                                                 

i Tvedt 1992: 40. 
79 For en analyse av dette prosjektet, se Tvedt 1990 og 1998.  



nærmere opp til norsk statlig bistandspolitikk blant annet gjennom 
særbevilgningsordningene. De ble opprettet fordi Stortinget og staten ønsket at 
organisasjonene skulle engasjere seg på bestemte områder eller innenfor bestemte 
sektorer. Særbevilgningsprosjekter ble i utgangspunktet regnet som oppdrag fra staten 
(selv om de i utgangspunktet kunne ha vært «lobbet frem» av organisasjonsrepresentanter 
overfor statsbyråkratiet eller Stortinget) og dermed i stor grad fullfinansiert, og derfor 
spesielt økonomisk attraktive for organisasjonene. Det førte til en faktisk situasjon på 
slutten av 1980-tallet som var helt annerledes enn den retorikk og retningslinjer skulle 
tilsi: Knapt halvparten av NORADs støtte til organisasjonen gikk til prosjektet som var 
støttet med 80 %, fordi 20 % regelen kun gjaldt for «normalbevilgningene». 

Andre deler av statsadministrasjonen hadde en annen linje. Utenriksdepartementet har 
stort sett hele tiden gitt 100 % støtte til nødhjelpsprosjekter og humanitære tiltak. I tillegg 
har de gitt administrasjonsstøtte. Historisk innebar dette at for organisasjonene var det 
mer lønnsomt å få penger fra UD, og organisasjoner i pengeknipe søkte derfor direkte den 
politiske ledelsen og Utenriksdepartementet. Nødhjelpsenheten, som lå under DUH, 
fulgte en slags mellomlinje. De bevilget hjelp til ofre for naturkatastrofer. De ga vanligvis 
nærmere 100 % dekning av organisasjonenes foreslåtte prosjekter, selv om de, som det 
het, forventet egeninnsats.80 Administrasjonsutgifter ble vurdert individuelt, men kunne 
komme opp i 5 prosent av totalt budsjett. Allerede på slutten av 1980-tallet var det skapt 
en situasjon hvor organisasjonene i realiteten var helt avhengig av statsmidler og hvor 
kravet om egenandel dels fungerte som en symboltung papirbestemmelse. I 2001 
utformet UD og NORAD for første gang felles retningslinjer, og det formelle kravet om 
egenandeler var mer beskjedent enn noen sinne. Nå het det: «Den årlige rapporteringen 
må dokumentere at tilskuddsmottakeren har dekket minimum 10 % av regnskapsførte 
kostnader med egne midler.» Det norske særpreget er ikke lenger praksis, men retorikken 
om «uavhengighet», «folkelig forankring» o.l.81 

                                                      

80 I et etter alt å dømme typisk år (1989) viste en intern oversikt over 58 prosjekter støttet fra 

Nødhjelpsenheten at under halvparten (23) av prosjektene hadde registrert egenandel (se 

Tvedt et al. 1993).  
81 Det norske sørpolitiske systemets praksis på dette området er ikke unikt. Se Tvedt 1992: 41–

43 for en gjennomgang av situasjonen i andre land opp til begynnelsen av 1990-tallet. 

Situasjonen er i store trekk uforandret, men også i det internasjonale Dostango-systemet (se 

definisjon, stikkordregisteret) er giverlandenes organisasjoner blitt stadig mer avhengig av 

staten for sin virksomhet. I f.eks. Danmark har mindre bistandsorganisasjoner med egne 

inntekter under 5 millioner kroner ikke trengt noen egenandel. Større organisasjoner ble på 

begynnelsen av 1990-tallet avkrevd 10 % egenandel. I Sverige har egenandelen vært 20 %, 



Den økonomiske relasjonen mellom organisasjoner og stat har påvirket det generelle 
forholdet mellom staten og samfunnet, men også organisasjonslandskapet internt. På 
1960-tallet var det ikke stor forskjell på organisasjonene i bemanning og budsjett. I dag 
snakkes det om de stores «monopolisering» av bistandsmarkedet, om «kartellvirksomhet» 
og lignende. Et anslag over bevilgningene historie vil gi som resultat at ca 70 % av de 50 
milliardene er gått til de fem store organisasjonene Kirkens Nødhjelp, Flyktningerådet, 
Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redd Barna. Det har ført til etablering av en 
organisasjonselite som har forvaltet langt flere statlige midler enn statens eget kontor for 
støtte til de frivillige organisasjonene.82 Konkurransen dem imellom gjør det urealistisk å 
snakke om at de har formet et slags kartell (som representanter for de mindre 
organisasjonene ofte klager over), selv om de har en felles koordinator og jevnlige møter 
som søker å samordne synspunkter overfor myndighetene i sørpolitiske spørsmål. De 
søker samarbeid og samordning i forhold til større innsamlingskampanjer, men samtidig 
er historien full av eksempler på at en eller flere organisasjoner har brutt ut av samarbeid i 
forbindelse med humanitære katastrofer. Det er ikke bruddene i seg selv som er 
interessante, men bakgrunnen: Hvis en organisasjonen ser seg tjent med «å gå alene» av 
oppmerksomhetshensyn og dermed av innsamlingshensyn, ser den ut til å velge det.83 

                                                                                                                                                 

men halvparten har kunnet være egen arbeidsinnsats eller innsamlede «naturalia» som er blitt 

omregnet i penger. 
82 Innenfor det internasjonale Dostango-systemet vil konsentrasjonen om de store 

organisasjonene i noen land være enda større enn i Norge (se Tvedt 1992). Dette skyldes i 

hovedsak to nasjonale særtrekk: Den sørpolitiske ledelsens mål om å trekke inn hele 

organisasjonsNorge i dette arbeidet, og de norske misjonsorganisasjonenes (mange og små) 

sterke posisjon innen det sørpolitiske systemet.  
83 Oppsummerer en perioden fra begynnelsen av 1990-tallet til 2003, vil det være dekkende å 

hevde at det særlig har vært Røde Kors som har brutt ut av den stadige oppfordringen om 

samarbeid. De gjorde det helt overraskende for de andre organisasjonene i forbindelse med 

Rwanda-krisen, da de en søndagskveld, i beste Dagsrevy-tid, med hjelp fra Forsvaret, fikk 

sendt et fly nedover, og satte umiddelbart de andre organisasjonenes arbeid i skyggen, De 

gjorde det i forbindelse med hva organisasjonene kalte den «største sultkatastrofen» i Afrika i 

2002 og 2003. Da sendte de en konvoi med hvite Røde Kors-lastebiler fra Norge til en region 

hvor andre organisasjoner mente at lastebiler ikke var problemet. De overskygget alle andres 

organisasjoners propaganda om den kommende humanitære katastrofen i Irak og om 

katastrofale epidemier i Basra osv. våren 2003. Det viste seg at krisebeskrivelsen var sterkt 

overdrevet, men Røde Kors fikk store økte bevilgninger fra Utenriksdepartementet, og klarte 

å samle inn 13 millioner kroner. Røde Kors fikk 130 oppslag i media i forbindelse med Irak, 



Styrkeforholdet som er blitt skapt mellom organisasjonene (de kristne i forhold til 
ikke-kristne organisasjoner, misjonsorganisasjoner i forhold til sekulære 
solidaritetsorganisasjoner, små organisasjoner i forhold til store organisasjoner) er viktig, 
men måten organisasjonene vokser på gir også inntak til å forstå Den norske modellen. 
Norsk Folkehjelp, for eksempel, satset på minerydding, etter direkte oppfordring fra den 
politiske ledelsen i Utenriksdepartementet. I en periode på 1990-tallet vokste Norsk 
Folkehjelp definitivt mest. Bare i femårsperioden fra 1991 til 1996 økte organisasjonens 
statsstøtte med over 255 millioner kroner, og var på slutten av 1990-tallet den norske 
organisasjonen som hadde det største budsjettet for internasjonalt arbeid.84 Norsk 
Folkehjelps vekst har definitivt ikke sammenheng med økt frivillighet i organisasjonen 
eller at organisasjonen har fått et større nedslagsfelt i det norske samfunnet eller er blitt 
bedre til å drive bistand og nødhjelp. Det er i stort grad et resultat av tilførsel av statlige 
midler fra Utenriksdepartementet, fordi UD trengte noen til å drive minerydding, 
opprinnelig i Kambodsja (Redd Barna ble først ringt opp av Utenriksdepartementets 
ledelse med spørsmål om de ville drive minerydding, siden de allerede arbeidet i landet, 
men de sa nei). Organisasjonene har vokst ujevnt, men organisasjonsveksten har ingen 
sammenheng med graden av «folkelig forankring», aktiviteter i «sivilsamfunnet», den 
«sosiale bevegelsens styrke» o.l. De store organisasjonenes vekst er i stor grad et resultat 
av organisasjonsledelsens ambisjonsnivå mht. omsetningsnivå, viljen til å bli finansiert av 
staten og bånd til dem som allokerer ressurser. Systemets ressursallokeringsmekanismer, 
motsetningene mellom store og små organisasjoner, og mellom de store i kampen om 
ressurser og posisjon har bidratt til at organisasjonene i fellesskap ikke har etablert noen 
form for motvekt til det statlige byråkrati innenfor Den norske modellen. Det er altså ikke 
«et samlet organisasjonsfellesskap» som har inngått samarbeid med staten. Det er staten 
som har samarbeidet med alle organisasjonene individuelt. 

Det private markedet 

De økonomiske forholdene som strukturerer Den norske modellen påvirkes av statens 
politikk, men også av det «private markedet» eller «givermarkedets» alternative 
muligheter. De fleste organisasjonene har rapportert om vansker med å samle inn penger, 
selv om de varierer fra sak til sak (eller katastrofe til katastrofe eller organisasjonenes 
evne til å komme ut med sitt budskap i forbindelse med katastrofer) og fra organisasjon til 
organisasjon (det er heller ikke her snakk om en generell «forfallshistorie», eller at folk 
var «mer gavmilde før», i Gerhardsen-epoken for eksempel, som det ofte hevdes, for 

                                                                                                                                                 

ikke så mye om Irak, men om betydningen av nødhjelp og Røde Kors i Irak. 
84 Organisasjonenes årsrapporter for 1996. 



Kirkens Nødhjelp rapporterte om et av sine beste innsamlingsår noensinne i 1998). 
Giverinnsatsen blant det norske folk er antakeligvis samlet sett større enn noensinne,85 
men problemet for organisasjonene er at det er større konkurranse om midlene, og at de 
stort sett forblir dråper i havet sammenliknet med statens overføringer. 

I løpet av 1980- og begynnelsen på 1990-årene var det åpenbart at misjonen fikk 
stadig større økonomiske problemer. Stort sett alle misjonsorganisasjonene rapporterte 
om den samme utviklingen: Misjonsforeningene klarte ikke å opprettholde giverviljen. 
Økonomiske kriser og underskudd ble en del av kristenNorges dagligliv gjennom hele 
1990-tallet. Tallenes tale var klar: «Ingen bønn. Misjonen må redusere etter 
millionsvikt.»86 Det store antall organisasjoner som fridde til de kristne giverne, førte 
ifølge misjonsledere til hard kamp, ja, til «kannibalisme», som de kalte det, 
organisasjonene imellom for å oppnå markedsandeler.87 Et tegn i tiden var at ærverdige 
Det Norske Misjonsselskap hadde et underskudd på seks millioner kroner i 1991, året før 
150-årsjubileet. Santalmisjonen fikk rekordunderskudd på nær to millioner kroner i 1991, 
opparbeidet et galopperende underskudd de neste årene. Innsamlingssituasjonen er ikke 
nevneverdig bedret.88 NORmisjonen har f.eks. slitt med underskudd både i 2001 og 2002 
og har totalt et underskudd på NOK 50 millioner over tre år.89 Andre organisasjoner, som 
Aeropagos, har kommet ut av den økonomiske krisen ved lukrative salg av 
boligeiendommer.90 I 2002 kunne en lese i Dagen at den økonomiske situasjonen var 

                                                      

85 To spørreundersøkelser til et utvalg organisasjoner I 1992 og I 2003 tilsier at inn samlede 

midler aldri har vært større enn i 2003. Når organisasjonslederne stadig i forbindelse med 

innsamlingskampanjer moraliserer over den «voksende egoismen» i det moderne samfunnet, 

er det feil. Det som har endret seg er organisasjonenes behov for penger for å opprettholde 

aktivitetsnivå.  
86 Bergens Tidende 7.2.1992. 
87 Se Magne Lerø, tidligere leder i det felleskirkelige rådgivningsselskapet Mentor og 

forlagssjef i Det Norske Bibelselskap, Dagens Næringsliv, 8.2.1992.  
88 I motsetning til så å si alle andre organisasjoner som får støtte fra NORAD er ikke 

misjonsorganisasjonene med i Innsamlingskontrollen. NORAD har bedt om dette, men 

misjonen har avvist det med at det anses som et økonomisk og administrativt krevende 

medlemskap.  
89 Se nettavisen; http://idag.no 
90 I 1986 var Aeropagos en meget liten organisasjon i økonomisk krise. Samme året ble det 

inngått en intensjonsavtale med Asias tredje største entreprenørfirma. Den gikk ut på å selge 

deler av misjonens eiendom i Hongkong. I 1994 kom omveltningen. Areopagos’ andel av 

leilighetene som var bygd på området ble solgt, og innbrakte om lag 500 millioner kroner. 



dramatisk for Israel-misjonen. Den gikk med 1,6 millioner kroner i underskudd i 2000. 
Inntektene sviktet samtidig som kostnadene økte. De siste ti årene har inntektene gått ned 
hele 30 prosent.91 Troens Bevis – Verdens Evangelisering i Kvinesdal – permitterte 22 
ansatte i Sarons Dal i perioden 1. desember 2000 til 15. januar 2001 på grunn av 
likviditetsproblemer. Og krisen er ikke over: Selv Norsk Luthersk Misjonssamband 
meldte i mai 2003 at de måtte kutte 15 til 20 stillinger. Underskuddet for 
«misjonsvirksomheten» var på 17 millioner, fem millioner kroner mer enn budsjettert.92 I 
en slik situasjon er det naturlig at misjonsorganisasjonene har vendt blikket, og sugerøret, 
mot det offentlige sørpolitiske system.93 Det er der de «store pengene» har vært til denne 
typer aktiviteter – og ikke på bedehusene. 

Givermarkedets begrensinger rammer de ordinære bistandsorganisasjonene enda 
sterkere. En viktig inntektskilde for flere av de mest sentrale sekulære, humanitære 
organisasjonenes sørpolitiske aktivitet i Norge har derfor vært lotterier og 
spilleautomater. Inntektene har vært så høye blant annet fordi antall automater i Norge 
har vært mer enn det dobbelte av antallet i Sverige, dvs. fire ganger så høyt pr. innbygger. 
Det økte, kritiske søkelyset på automatenes produksjon av spillegalskap og «inndragning» 
av de minst velståendes inntekter (all statistikk viser at det er disse sosiale gruppene som 
spiller mest og bruker mest av sin lønn),94 gjorde dette markedet brått mindre. I 2003 

                                                                                                                                                 

Misjonen hadde forhandlet seg fram til den største inntekten for en misjonsorganisasjon 

noensinne. I 1995 ble misjonsorganisasjonen gjort om til en stiftelse for å kunne sikre 

kapitalen best mulig. 
91 «Situasjonen er dramatisk,» sa generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann til Dagen. Han 

beklaget også: Det er lettere å gi penger til sosiale tiltak enn til misjonsarbeid. (23.03.2001).  
92 Vårt Land, 14.5.2003. 
93 Bondevik II fikk Stortinget med på å vedta skattesubsidiering: Frivillige organisasjoner kan 

motta 6000 kroner i skattefrie gaver fra enkeltpersoner (grensen var inntil 2003 kr. 900,-). 

Den enkelte organisasjon må selv søke skatteetaten om forhåndsgodkjenning, og i første 

omgang er det nesten bare misjonsorganisasjoner som er på listen. Misjonsorganisasjonen ble 

samtidig etter vedtak i finanskomiteen fritatt for hva de kalte «misjonærskatten», en 

skattesubsidiering i 100-millioners klassen.  
94 Motstanden mot automatinntektene har vært sporadisk og bare blitt fremmet av noen 

organisasjoner. Leger Uten Grenser har vært åpen motstander, og hevdet at penger til 

humanitært arbeid skal samles inn på «etisk forsvarlige metoder». Humanitære organisasjoner 

bør ikke involvere seg i pengespill – selv om de er lovlige, og selv om det settes en 

aldersgrense på 16 eller 18 år. Siden spillegalskap er et utbredt medisinsk og sosialt problem i 

samfunnet, bør organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker holde seg unna 



vedtok regjeringen at spilleautomatenes antall skal reduseres fra 19000 til 10000 (i 
Sverige er tallet 7500). Norsk Tipping får enerett på driften. Staten har, som 
kompensasjon til de mest «automatavhengige» organisasjonene, som Redningsselskapet, 
Røde Kors og Norges Handikapforbund, gitt øremerkede støttemidler fra Norsk Tipping 
som sikrer at inntektene for en periode skal opprettholdes på 2002-nivå.95 Begrunnelsen 
for at bare disse organisasjonene fikk denne spesielle subsidien var at de hadde drevet 
egen automatvirksomhet. De syv andre organisasjonene som har vært tungt inne i 
automatspillmarkedet ble invitert av staten til å slåss om restpotten. Norsk Folkehjelps 
ledelse var svært kritisk til regjeringens vedtak, og oppfattet det som en form for statlig 
forfordeling: «Vi er fulle av frustrasjon. Her har det vært kokkelimonke, noen har snakket 
sammen». Også ledelsen i Redd Barna og Flyktningerådet gikk åpent ut og kritiserte 
avgjørelsen og måten den var fattet på.96 For automatorganisasjonenes historie har statens 
regulering av automatmarkedet vært av uvurderlig betydning for organisasjonenes 
sørpolitiske virksomhet, siden den har finansiert organisasjoners egenandel.97 Bortfallet 
av automatdrift fører til at organisasjonene blir ytterligere avhengig av direkte 
statsfinansiering for sin sørpolitiske innsats. 

__________________________________________________________________ 

Det private marked og Den folkelige forankrings omkostninger 

Egenandelens historie er en historie hvor ildsjeler på forblåste gatehjørner og i stille 
bedehus har samlet inn mange småbeløp, men det er også en historie om triksing og 

                                                                                                                                                 

avhengighetsskapende spill. (Se Morten Rostrup, leder, Leger Uten Grenser, mars 1999 

(http://www.leger-uten-grenser.no/artikler/innlegg/automater.htm) 
95 Kirkens Nødhjelp var ikke så mye imot å tjene penger på automater som de var imot at staten 

via Norsk Tipping ikke burde drive forskjellsbehandling av frivillige organisasjoner. De var 

kritisk til at staten garanterte dem tilsvarende inntekter i fremtiden som de før lovendringen 

hadde hatt av automatene. Favoriseringen av de tre store «automatorganisasjonene», som de 

kalte dem, burde begrenses til en overgangsperiode. Argumentet var at de ikke burde tjene på 

å handle uetisk over flere år (Kirkens Bymisjon, Blå Kors Norge, Kirkens Nødhjelp, 

Rusfeltets samarbeidsorgan, pressemelding 29.10.2002. 
96 Se «Mistenker urent spill om tippemidler», Aftenposten 30.10.2002.  
97 Omtrent samtidig med at det ble klart at automatdriften måtte reduseres, ble det i 2001 gitt 

konsesjon til tre prøvespill på nettet. Sammenslutningen «De ti humanitære as» fikk en av 

konsesjonene.  



oppfinnsom regnskapsføring (for en oversikt over innsamlede midler, se «Den 
norske modellen i tall»). 

Aftenposten viste sommeren 1999 hvordan noen organisasjoner skaffet penger: 
Flyktningerådets markedssjef hadde inngått en hemmelig avtale med et trykkeri. 
Flyktningerådet forpliktet seg til å kjøpe tjenester fra selskapet, mot at de fikk 
mellom 10 og 15 prosent bonus som ble avregnet og betalt mot slutten av året 
(Aftenposten 29.6.1999). Røde Kors drev med tilsvarende ting. Ved å inngå avtaler 
med reisebyråer, forsikringsselskaper og andre som leverte organisasjonen 
tjenester, kunne bonus avhentes. Pengene ble konvertert til egenandel og overfor 
opinion og statsforvaltning et uttrykk for «folkelig forankring». UD krevde 
opprydning og tilbakebetaling. 

Den viktigste inntektskilden til flere av de store organisasjonene har vært 
automatspill. Norsk Folkehjelp la i sin økonomiske strategi for 2002 opp til at 
automatdrift og lotterier skulle sikre dem de nødvendige inntektene, og bringe dem 
ut av den økonomiske krisen. Det viste seg å være totalt urealistisk – det var rett før 
innstramningen i automatmarkedet. 

Den store aktøren i automatmarkedet har (siden 1937) vært Norges Røde Kors. 
Organisasjonen har i gjennomsnitt tjent 200 millioner kroner netto de siste årene. 
Automatene står bak omtrent 90 % av Røde Kors’ inntekter som ikke er 
øremerkede til spesielle formål. I 2000 ga de i overkant av 635 millioner kroner i 
brutto inntekter. Inntektene fra automatene skattlegges ikke. Økningen har 
muliggjort økning i nødhjelpsoperasjoner og langsiktig bistand. Med en foreløpig 
halvering av antall automater, aldersbegrensing og spillehaller, er det grunn til å tro 
at inntektene vil synke. I realiteten er det allerede staten som så å si fullfinansierer 
Røde Kors’ utenlandsvirksomhet (se for eksempel Røde Kors’ årsregnskap, 2001). 

Misjonsorganisasjoner har ført opp Feil! Bokmerke er ikke definert.statsbidrag som 
egenandel ved at misjonærene har fått mindre lønn enn NORADs stillingsstøtte 
skulle tilsi. Dette overskuddet på statsstøtten er blitt omgjort til «privat» egenandel 
overfor den samme staten. De har også overdrevet hvor mye penger de har samlet 
inn, noe som er lett å gjøre, siden de ikke vil være med i Innsamlingskontrollen. 

Eksemplene viser omkostninger ved Den norske modellens motsetningsfylte 
organisasjon og retorikk: Organisasjonene skal samtidig være den ambisiøse 
sørpolitikkens redskaper (noe som krever store budsjetter) og ha folkelig forankring 
(som er blitt målt i egenandelsprosenten); eller med andre ord: 
Organisasjonslederne er på statens lønningsliste, men beskriver seg selv som 
representanter for det sivile samfunn. 



_____________________________________________________________________ 
Den stadig hardere konkurransen organisasjonene imellom og vanskene med å skaffe 

innsamlede midler via medlemmer og kollekt, har gjort det enda viktigere enn før å ha 
tette bånd til det ressursallokerende byråkratiet, og noen organisasjoner satser også mer 
på sponsing av næringslivet. Det skaper et strukturelt grunnlag for et stadig mer 
fremtredende trekk: Organisasjonene skaffer seg oftere enn før en ledelse med tette bånd 
til byråkratiet og embetsverket og den politiske ledelse (se avsnittet om Innsidehjelp, del 
II). Det skaper også et grunnlag for noen organisasjoners alternative strategi: å gå på 
næringslivsledere i ledelsen av organisasjonen ut fra et håp om at de, gjennom sine 
nettverk, skal kunne tilføre organisasjonene nødvendig kapital. Mens både Røde Kors og 
Flyktningerådet har tidligere statssekretærer som generalsekretærer og Røde Kors har en 
tidligere utenriksminister som president, har Redd Barna valgt en annen linje: 
Generalsekretæren kommer fra en direktørjobb i NHO og styreleder fra en direktørjobb i 
det private næringslivet.98 Den enkelte organisasjons strategi har variert og vil variere 
over tid, men problemene med å skaffe tilstrekkelige midler fra innsamlinger eller spill 
vil tvinge ekspansive organisasjoner til både å ha nære forhold til staten og å drive kurtise 
overfor næringslivsledere. De fleste organisasjonene har så langt få avtaler med 
næringslivet, og slik finansiering spiller en marginal rolle. Noen av de avtalene som er 
inngått har brakt organisasjonene inn i andre avhengighetsforhold, og hvor dyptgripende 
de er, er bl.a. en avspeiling av organisasjonens finansielle svakhet. 

__________________________________________________________________ 

Solidaritetsorganisasjon som PR-konsulent og den amerikanske 
regjeringens redskap 

Bakerst på den ene av Norsk Folkehjelps fem mineryddingsmaskiner i Angola 
henger det en velkjent dråpe – Statoils. Maskinen kostet 3,4 millioner og var betalt 
av oljeselskapet. Det som ikke sto på maskinen, var hva Norsk Folkehjelp hadde lovt 
som gjenytelse (Norsk Folkehjelp hadde 740 ansatte i Angola). Kontrakten med 
Statoil og BP fra august 1998 slo fast: Norsk Folkehjelp «plikter å arbeide for å 
fremme Statoil og BPs interesser i Angola». De måtte også invitere representanter 
for Statoil og BP til åpningen, og «gjøre sitt beste» for å gjøre samarbeidet kjent. 
Hvis ikke kunne Statoil heve avtalen. Avtalen ble inngått på et tidspunkt da senere 
bistandsminister Anne Kristin Sydnes var sentral i Statoils arbeid når det gjaldt 

                                                      

98 Også på dette området skiller bl.a. Leger Uten Grenser seg ut. Der kan man ikke bli leder uten 

å ha felterfaring på forhånd. De vektlegger bistandsfaglig troverdighet og autensitet. 



spørsmål om bedriftsetikk og politisk risiko (se Samarbeidsavtale mellom Statoil, 
BP og Norsk Folkehjelp, Norsk Folkehjelps arkiv). 

I Sør-Sudan har Norsk Folkehjelp siden slutten av 1980-tallet kanalisert støtte for 
vel en milliard kroner til geriljakontrollerte områder på vegne av den amerikanske 
regjering. Poenget er selvsagt ikke at det er problematisk eller interessant i seg selv 
at organisasjoner forplikter seg til å drive PR for et oljeselskap i Angola eller 
samarbeider med George W. Bush og det kristne høyre i USA i Sudan, men at 
organisasjonen som gjør det samtidig omtaler seg som arbeiderbevegelsens 
solidaritetsorganisasjon i Norge. 

__________________________________________________________________ 
Men altså: Det er staten som er organisasjonenes mesén. Dette avsnittet er skrevet ut 

fra en tese om at det er betydningsfullt at etter førti år med norsk bistand gjennom 
frivillige organisasjoner er organisasjonenes arbeid gjennomgående finansiert 100 prosent 
fra staten. Pengegavene og den kommunikasjon den har organisert mellom giver (staten) 
og mottakerne (organisasjonene) har over tid formet autoritetsstrukturer ikke bare mellom 
staten og organisasjonene, men også internt i organisasjonene. Dette har på vesentlige 
områder endret aktørenes handlingsmuligheter og skapt bestemte handlingsrom, samtidig 
som det ikke er en enkel determinisme mellom graden av finansiell avhengighet av staten 
og politisk-verdimessig integrasjon. Men utviklingen utfordrer den dominerende 
retorikken: Mange av de organisasjonene som i utviklingsdebatten prinsipielt betoner 
verdien av private, ikke-statlige organisasjoner, av autonomi, av det sivile samfunns 
verdier overfor staten osv., og som statens sørpolitiske ledelse med jevne mellomrom har 
karakterisert som verdifulle representanter for det sivile samfunn, kan ikke eksistere en 
dag uten statens penger. Flere av de store organisasjonene som profilerer seg som 
uavhengige har også, som gjenytelse og med håp om påskjønning – påtatt seg oppgaver 
for den politiske ledelsen, som denne ledelsens talerør i media, i enkelte situasjoner der 
denne ledelsen selv av ulikke grunner har ønsket en lav profil. 

Gapet mellom retorikk og realitet vil sannsynligvis øke så lenge den politiske 
målsettingen forblir den samme: Jo mer ambisiøs staten blir som humanitær stormakt, jo 
mer avhengig vil staten bli av organisasjonene og dermed også organisasjonene av staten. 
Eller med andre ord: Jo mer humanitær stormakt den norske politiske eliten vil at Norge 
skal bli, jo mer vil de være avhengig av de frivillige organisasjonene og jo bedre 
rammevilkår må de få. Eller for å si det på nok en annen måte: Jo mer ambisiøs den 
norske staten blir på Den norske modellens vegne, jo færre aktiviteter vil 
organisasjonene, som selverklærte representanter for «sør», «det sivile samfunn» og 
lignende, ha, som ikke er statsinitierte og statsfinansierte (direkte eller indirekte). 



Egenandelens betydning for organisasjonenes ethos var en viktig diskusjon fra 1960-
tallet til begynnelsen av 1990-tallet,99 men den har gradvis forsvunnet fra det 
selvrefererende repertoaret til det sørpolitiske systemets talspersoner. Symbolsk kapital 
og symbolsk makt hviler bl.a. på forestillingen om «folkelig forankring» og «det sivile 
samfunn», men realiteten er at de aller fleste som arbeider med sørpolitikk i 
organisasjonene er entreprenører på statskontrakt. Den norske modellen er altså ingen 
symbiose på dette området: Staten befaler ikke, men den betaler – og gjennom denne 
gavens nasjonale makt er det blitt etablert nye hierarkier og maktrelasjoner, og den 
statlige bekymringen fra 1963 og 1973 har slått til. Den statsøkonomiske 
forvaltningspraksis har avspeilet, men også forsterket og endret det norske samfunnets 
organisasjonslandskap og det almene forhold mellom stat og samfunn i hva jeg nedenfor 
vil kalle – en nasjonalkorporativ retning. 

                                                      

99 Et lengre sitat fra 1979 kan gi et godt inntrykk av hvordan NORAD-ledelsen har tenkt 

omkring egenandelen og organisasjonenes uavhengighet, og at statens representanter i 

bestemte perioder har vært mer opptatt av organisasjonenes uavhengighet enn 

organisasjonsledelser med ekspansive mål selv. Det kan også illustrere, siden jeg mener det er 

typisk, hvordan Den norske modellens egendynamikk har utviklet et system som mange har 

advart mot. I 1979 diskuterte lederen for Kontoret for private organisasjoner i NORAD 

spørsmålet slik: «Det kan gis mange argumenter for og imot kravet om egenandel, og jeg har 

forståelse for at enkelte ser kravet som en hindring i sine anstrengelser for å få til et u-

hjelpsengasjement. Etter mitt syn bør en imidlertid holde fast på det generelle kravet om en 

egenandel på 20 prosent, og dette av to hovedgrunner: For det første fordi egenandelen ofte 

vil være et uttrykk for organisasjonens eget engasjement i enkelte prosjekt. Deres arbeid med 

å fremskaffe egenandelen vil kunne gi medlemmene større viten om u-land og u-hjelp, og 

dermed virke opinionskapende blant brede folkegrupper. Mitt andre poeng gjelder 

organisasjonenes uavhengighet vis-à-vis myndighetene. Statlig finansiering av private 

organisasjoners u-hjelpsprosjekter vil på sikt kunne undergrave noe av den fleksibilitet og 

frihet organisasjonene i dag har mht. valg av land, prosjekter, arbeidsformer og målgrupper.» 

Det tredje argumentet var at en også burde være opptatt av de utenrikspolitiske sidene ved økt 

statlig engasjement gjennom private organisasjoner. Han fortsatte: «Det er blitt pekt på at 

myndighetene vil kunne bli tillagt det politiske ansvaret for det organisasjonene engasjerer 

seg i og at de følgelig vil måtte sette grenser for organisasjonenes arbeidsmuligheter» 

(Johannessen, Bjørn 1979, NORADs samarbeid med private organisasjoner, Forum for 

utviklingsstudier, 10, 1979: 1–18: 13–14.).  



Statsregulert frivillighet 

En fruktbar analyse av forholdet mellom samfunn og stat generelt må legge vekt på 
strukturelle og strukturaliserende relasjoner mellom stat og organisasjoner slik disse 
uttrykkes gjennom avtaleformer og administrative retningslinjer for statens støtte til 
organisasjonene. En kan imidlertid ikke begrense analysen til formaljuridiske spørsmål. 
Slike avtaleformer og administrative retningslinjers historiske betydning ligger i at de 
både av statens og organisasjonenes representanter i sine ulike utforminger på ulike 
tidspunkter er blitt oppfattet som reelle substansielle krav (selv om de ikke alltid er blitt 
etterlevet). Men det som er like viktig: De har samtidig vært alment aksepterte markører 
av dominans/underordning i forholdet mellom organisasjon og stat som søknadssyklusen 
«evighet» så å si rituelt har bekreftet.100 

Generelt har bredden i statens formelle krav til organisasjonene har økt med årene, og 
tilhører en annen «verden» i 2003 enn i 1962. Revideringskåtheten når det gjelder 
avtaleformer og retningslinjer har vært usedvanlig sterk, både i forhold til andre land og i 
forhold til andre sektorer av det norske samfunnet. De første retningslinjene ble vedtatt i 
1962. De ble revidert i 1963, 1971, 1973, 1977, 1979, 1981, 1991,1995, og i 2001 (først i 
mai, men med noen nye endringer i september 2001). De levner liten tvil om viljen til 
styring, og i tillegg kommer en lang rekke retningslinjer vedrørende organisasjonens 
økonomistyring, hjemmeregnskap og prosjektregnskap. Disse nødvendige kravene sett fra 
statsforvaltningens side har bidratt til å strømlinjeforme organisasjonene byråkratisk. Det 
har skapt en situasjon hvor de ansatte i organisasjonene bruker stadig mer av sin tid på å 
tilfredsstille byråkratisk-administrative krav fra staten (Røde Kors sendte for eksempel 
inn 252 rapporter til staten om forvaltningen av statsmidler i 2002). 

I et komparativt perspektiv er måten retningslinjene blitt utviklet på talende for Den 
norske modellen. Mer liberale kontrollkrav fra statsadministrasjoner i Bangladesh, 
Etiopia, Zimbabwe og Eritrea har møtt sterk motstand fra det internasjonale NGO-miljøet 
(regimene er autoritære, anti-folkelige, truer det «sivile samfunns» uavhengighet osv.), 
mens de samme organisasjonene i Norge har vært aktivt involvert i utviklingen av mer 
strikte retningslinjer i Norge. 

                                                      

100 De mange statlige kontorer og skiftende enheter som på ulike tidspunkter har vært tungt inne i 

denne prosessen, kompliserer bildet. De kan ikke neglisjeres i sammenfatninger av Den 

norske modellens arkitektur og virkemåte, men det sentrale her er ikke ulike instansers 

byråkratiske autonomi, men historiske skiller i praksisformer som har gitt opphav til sentrale 

forvaltningsadministrative forskjeller. Se Groth 1998 for en detaljert beskrivelse av ulike 

statlige etaters politikk på ulike tidspunkter i feltets utvikling.  



De er blitt utformet, som det heter, «i dialog med organisasjonene», gjennom et stort 
antall konferanser, seminarer, møter og høringer opp gjennom årene. Referater fra disse 
møtene og høringsrundene er entydige: Det har vært en grunnleggende enighet om felles 
mål når det gjelder hvordan staten skulle «bruke» organisasjonene. De stadige 
revideringene av retningslinjene er derfor ikke blitt oppfattet som en trussel fra 
organisasjonsledelsenes side, men har primært fungert som systemintern og rituell 
bekreftelse av statens dominans, administrative politikk og den gjensidige tilliten mellom 
partnere med samme mål. 

__________________________________________________________________ 

Jeg vet at du vet og du vet at jeg vet – fordelingskorporativismens 
hemmeligheter 

Da det 2002 i forbindelse med Juul/Rød Larsen-saken og fredsprispenger ble 
offentlig kjent at UD manglet regnskaper for Palestina-hjelpen, ble det fremstilt som 
atypisk, at det nærmest var noe muffens, som hadde med enkeltpersoners moral å 
gjøre. Ti år tidligere ble det grundig dokumentert at UDs kontroll av regnskap og 
rapporter var svært mangelfull, også i forhold til egne, relativt liberale kriterier (se 
Tvedt 1992). Statssekretær Jan Egeland sa da til Dagbladet: «Det er riv ruskende 
galt at Utenriksdepartementets bevilgninger til nødhjelp er ute av kontroll. Jeg 
kjenner få felt som er så sterkt underlagt løpende kontroll (16.2.1993). Han 
fortsatte: «Manglende rapportering vil medføre at det ikke gis flere penger.» 
Internt, og overfor organisasjonene sa han noe helt annet: Han «minnet om at man 
hadde utestående sluttrapporter helt fra 1988. Det var viktig at disse kom inn, slik at 
man kunne komme ajour» (referat fra det 100. møte i Katastrofeutvalget, torsdag 
1.4.1993). Åtte år senere, etter at UD i mellomtiden hadde skjerpet en rekke 
rapporteringskrav, slo VG opp at UD i august 2000 sendte ut 46 purrebrev til ikke-
avluttede prosjekter, fordi regnskap eller sluttrapport ikke var levert i tide (noen av 
prosjektene var fire år gamle). Ingen organisasjoner hadde fått stoppet utbetaling 
selv om rapport ikke forelå (7.8.2000). Poenget her er ikke om NORAD eller UDs 
rutiner er «gode nok», men at sanksjonene som ligger i systemet sjelden nyttes, og at 
en rekke statsråder har feilinformert stortinget og offentligheten på dette området. 
Mottakerne av støtte, organisasjonenes ledere, har visst det, og den sørpolitiske 
ledelsen har visst at organisasjonslederne har visst dette. 

__________________________________________________________________ 
NORADs avtaleformer med organisasjonene uttrykker ikke bare endringer i 

administrative former, men avspeiler også det generelle samarbeidsklimaet. I den første 
tiden var avtalene knyttet til organisasjonenes enkeltprosjekter. Etter hvert ble det 



introdusert nye, stadig mer omfattende, avtaleformer (programavtaler og rammeavtaler). 
Et styrende mål for NORAD har vært å styrke kontrollen på de feltene som til enhver tid 
er blitt oppfattet som viktigst, kombinert med redusert kapasitetskrevende detaljstyring. 
Eksplosjonen i aktivitet og budsjett, samtidig som statsetatens administrative kapasitet og 
saksbehandlerbemanning ikke har vokst tilsvarende, har gjort det naturlig med en ganske 
kontinuerlig søken etter samarbeidsformer som har kunnet redusere arbeidsmengden uten 
at det førte til tap av nødvendig kontroll. I perioder har NORAD drevet 
organisasjonsutvikling; de har lært opp organisasjonene i rapportskriving, budsjettstyring 
og lignende. Denne rollen har de samtidig søkt å unnslippe, fordi, som NORAD-folkene 
har uttrykt det: Opplæring, oppfølging og veiledning av organisasjonene tar for mye tid. 
NORAD/DUH og senere UD har hele tiden søkt å dreie virksomheten fra 
søknadsbehandling til prosjektoppfølging til programoppfølging.101 Strømlinjeforming 
har tvunget seg frem gitt systemets egendynamikk: Mye større arbeidsoppgaver uten 
særlig flere personalressurser. Løsningen har vært oppfinnsomme måter å legge ut 
oppgaver på, etablere paraplyorganisasjoner, og en kontinuerlig søken etter politisk-
administrativ effektivisering av relasjonen. 

__________________________________________________________________ 

1990-tallet: Statens kontrakterte organisasjoner 

Da statsministeren Bondevik holdt sin nyttårstale i 2000, oppsummerte han ett tiår 
med en svært ambisiøs sørpolitikk – og hvor organisasjonenes betydning økte. 

Noen typiske sitater: «Vi [dvs. Norge] skal ha verdens beste hjelpearbeidere og 
verdens raskeste beredskap» (statssekretær Jan Egeland, Aftenposten 4.2.1995). 
«Norge vil helt sikkert ytterligere utvide sin kapasitet til støtte for fredsprosesser 

                                                      

101 Frem til 1987 fremmet NORAD som regel for eksempel et beslutningsnotat for hver eneste 

søknad. Dette ble umulig når prosjektantallet eksploderte og søknadsmengden ble 

mangedoblet. Organisasjonene ble mer og mer kritiske overfor hva de oppfattet som 

NORADs sendrektighet, og saksbehandlerne og NORAD kom i en stadig mer uholdbar 

situasjon. Under press fra UD ovenfra og organisasjonene nedenfra har forenkling og 

fleksibilitet vært byråkratisk-administrative nøkkelord og målet har vært å komme i en 

posisjon hvor NORAD kan gi signaler av mer strategisk policy-preget art snarere enn å drive 

detaljstyring av enkeltprosjekter eller enkeltorganisasjoners arbeid. Begge parter er innforstått 

med at systemet er basert på tillit. I 1987 ble antallet rammeavtaleorganisasjoner økt til ti. I 

2003 er det nesten 30 organisasjoner med flerårige rammeavtaler (en del av disse er 

paraplyorganisasjoner).  



over hele verden (…) Vi alle (i Norden) har et enormt uttappet reservoar av 
relevante ressurser i våre statlige og ikke-statlige organisasjoner (Jan Egeland på 
FN-konferanse i Helsingfors i januar 1995, sitert i Aftenposten 7.2.1995). Egeland 
understreket også indirekte det intellektuelle klima politikken ble gjennomført i: 
«UDs politiske avdeling, som jeg forholder meg til, har nesten ikke tid til å lese noe 
som helst» og «grunnen er verdens kriser som velter inn over Norge og roper på en 
løsning eller i det minste en lindring» (samme sted). Jan Egeland omtalte sin 
statssekretæroppgave slik: «Min oppgave er å hjelpe ofrene på helvetes dyp og da 
bruker jeg de aktører som er mest profesjonelle» (min uth.). Ved å beskrive 
sørsystemets misjon på denne måten, vil enhver diskusjon om Den norske modellen 
oppfattes som irrelevant støy. (UD-initierte studier som søkte å forstå hvordan 
denne politikken påvirket forholdet mellom staten og organisasjoner i Norge ble av 
den sørpolitiske ledelsen avvist som uinteressante og forsøkt stoppet.) Utviklings- og 
menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson bekreftet den tidligere linjen på 
tampen av 1990-tallet: «Vi vil at de frivillige organisasjonene fortsatt skal være 
sentrale aktører i norsk humanitær bistand, forutsatt høy effektivitet og vilje til tett 
integrering i global koordinering» (UD-fakta nr. 59, 1999, Strategi for Norges 
humanitære bistand, en forkortet versjon av ministerens redegjørelse for Stortinget 
21.1.1999). 

I løpet av 1990-tallet begynte den sørpolitiske ledelsen å snakke om kontraktering av 
frivillige organisasjoner for å gjennomføre norske utenrikspolitiske oppgaver i 
andre land. Utviklingen i forholdet mellom staten og organisasjonene hadde nådd 
sin foreløpige siste fase, en utvikling som for enkelhets skyld kan sammenfattes på 
følgende måte: a) propagandister for det statlige bistandsprosjekt fra begynnelsen 
av 1960-tallet til begynnelsen av 1980-tallet; b) fristilte utviklingsdiplomater på 
statslønn på 1980-tallet; c) sørpolitikkens kontrakterte bistands- og nødhjelpere fra 
ca 1990. 

__________________________________________________________________ 
UD har gjennomgående stilt færre formelle krav til organisasjonene enn NORAD. 

UD har historisk hatt mer liberale avtalekrav enn NORAD),102 og har også i langt større 
grad enn NORAD akseptert at organisasjonene ikke har praktisert de avtalekravene som 
er inngått. NORAD har historisk hatt oppgaven som statens profesjonaliseringsinstitusjon 
av de frivillige bistandsorganisasjonene. UD har vært «brukeren» mer enn 
«oppdrageren». UDs uniformeringsinstrument har ikke vært avtaleformene og 
rapporteringsrutinene, så mye som entreprenørens vis-à-vis organisasjonene (kontraktert 

                                                      

102  Se Tvedt 1993 og Groth 1999. 



organisasjonene mer direkte). UD-byråkratiet har i mindre grad ritualisert handlinger som 
har kunnet bekrefte de hierarkiske relasjonene. De har også hatt et mindre byråkrati til å 
følge opp organisasjonene enn NORAD, og har delt ut støtten mer rundhåndet og med 
langt svakere kontrollmekanismer knyttet til bruken av dem. Dessuten har dette systemet 
vært mer lukket overfor offentligheten, så kravet om å ha orden i egne saker og 
punktlighet fra organisasjonenes side var i et legitimitetsperspektiv mindre presserende. 
Over tid har imidlertid organisasjonenes utvidede utenrikspolitiske rolle og dermed også 
økte selvbevissthet og posisjon i opinionen, kombinert med de stadig større 
pengesummene som er involvert og Riksrevisjonen som potensiell nemesis, gjort det 
nødvendig med en samordning av retningslinjene og en klarere presisering av 
autoritetsstrukturene.I 2001 etablerte UD og NORAD felles retningslinjer. 

Å forstå disse administrative kravene og retningslinjenes betydning for forholdet 
mellom organisasjoner og stat og for Den norske modellens nasjonalkorporative trekk 
krever at en studerer dem som handlingsstyrende for ulike typer praksiser. Gitt dette 
feltets arbeidsområder og systemets aktiviteter i fjerne områder utspiller det seg også et 
byråkratisk-institusjonelt paradoks: Siden avtalebrudd (i streng forstand) er en kronisk del 
av systemets praksis, har de hatt en systemopprettholdende virkning. Det er ikke avtalene 
som er systemets kode, men hvordan bruddene på dem håndteres. Alle partene i dette 
systemet vet at de andre partnerne er sårbare. Organisasjonsledelsene vet at den politiske 
ledelsen og UD feilinformerer Stortinget og befolkningen om hva sørpolitikken har 
oppnådd og oppnår (i begge retninger). UD og NORAD vet at organisasjonene ikke 
rapporterer om alle sine fadeser, om korrupsjon i samarbeidsorganisasjoner, om brudd på 
målsettinger og lignende, som organisasjonene vet at NORAD/UD ikke rapporterer om 
sine (som jo også er organisasjonenes). Alle aktørene har nok på hverandre til å ødelegge 
for den andre, men gjør det ikke, fordi det innebærer en risiko for å ødelegge for seg selv. 
Det er, kan en si, snakk om en slags Godhetens konspirasjon, fordi alle mener at når alt 
kommer til alt, gjør systemet mye mer godt enn dårlig, og det er innen denne 
meningskonteksten at selv byråkratiske avtalebrudd kan bli systembyggende (om ikke 
byråkrati-byggende, se nedenfor om det ubyråkratiske byråkrati). 

Stadige rapporteringskrav og økte forsøk på standardisering gjennom 
rapporteringsskjemaer og målbar mål–middel-tenkning har skapt et språk og en 
autoritetsstruktur som har understreket statens rolle som finansiør av organisasjonenes 
arbeid og som garantist for organisasjonens eksistens, samtidig som det har ført inn i 
organisasjonene en tenkning som står langt fra den tradisjonelle frivillighetstanken. 
Motsetningen mellom statens behov for byråkratisk-administrativ styring og 
organisasjonenes erklærte mål om verdiorientering og særtrekk er over tid blitt håndtert 
slik at statens styringsopplegg og avtaleverket har forsterket prosessen henimot 
organisasjonsmessig likedanning på det byråkratisk-administrative område og når det 



gjelder retorikk og språklig dominans. Planleggings- og rapporteringskverna – som 
organisasjonsrepresentanter gjerne kaller det – har skapt relasjoner som gjenoppleves 
kvartal etter kvartal, år etter år, etter hvert med vanens vanedannende makt.103 Det 
omfattende avtaleverket er et klart indisium på at forholdet mellom norske organisasjoner 
og staten ikke kan forklares med det begrepsapparatet det sørpolitiske systemet selv 
anvender for å beskrive sitt arbeid: det sivile samfunn på den ene siden med sine verdier, 
institusjoner, og staten på den andre siden. Ved at kontraktskulturen i forholdet mellom 
stat og organisasjoner er blitt stadig mer dominerende, og ved at sørpolitikkens 
sammensmelting av bistand og utenrikspolitikk under UDs ledelse har gjort statens 
erklærte bruk av organisasjonene som redskap, fremstår organisasjonene i Norge i stadig 
større grad som statsorienterte aktører i Den norske modellen. 

Statsstyrt verdipolitikk 

Om en skal forstå strukturelle og institusjonelle relasjoner mellom staten og 
organisasjonene eller mellom statsforvaltningen og organisasjonene, bør en også lete etter 
berøringspunkter eller prinsipielle spørsmål som har hatt spesielt stor politisk-ideologisk 
betydning for forholdet mellom stat og organisasjoner og som også er blitt oppfattet som 
spesielt viktig av begge parter, ikke minst politisk og symbolsk, og så studere hvordan 
aktørene forholder seg til disse spørsmålene over tid. Innenfor det sørpolitiske system er 
«nøytralitetsparagrafen» et slikt tilfelle. Paragrafen har hele tiden spilt en sentral men 
skiftende rolle i statens støttepolitikk overfor organisasjonene og for organisasjonenes 
relasjon til staten. Her vil noen korte hovedtrekk i denne relasjonen oppsummeres.104 

Bakgrunnen for og institusjonaliseringen av nøytralitetsparagrafen er talende for 
tenkningen omkring den. I de første diskusjonene om statlig støtte til frivillige 
organisasjoners virksomhet ble problemet drøftet. Staten stilte fra første stund av krav om 
at organisasjoner som ville ha penger av staten også måtte underkaste seg statens politikk, 
som implisitt ble oppfattet å være interessefri og universalistisk. 

__________________________________________________________________ 

                                                      

103  Dette er ikke et moderne fenomen, men forekomsten av det er kanskje overraskende i det 

moderne samfunn. Den franske filosofen Blaise Pascal (1623–1662) beskrev jo vanen som 

den mektigste av alle former for makt. 
104 For en detaljert gjennomgang, se Hødnebø i Tvedt red. 1993 og Tvedt 1992. 



Verdier, nøytralitet og statspolitikk 

Statens krav til politisk-ideologisk underordning under det statlige 
politikkprosjektet kommer særlig tydelig frem i den såkalte nøytralitetsparagrafens 
historie. Allerede i diskusjonene som gikk forut for Stortingets vedtak av 8. februar 
1962 om opprettelsen av Norsk Utviklingshjelp ble det fra utenriksminister Halvard 
Lange presisert at organisasjonenes tiltak ikke skulle «ha som formål å fremme et 
spesielt politisk eller religiøst syn». Organisasjoner som alle opprinnelig ble etablert 
for å fremme bestemte interesser eller syn måtte tilpasse seg FNs og den norske 
statens «universelle», interesseløse politikk. Generalsekretær Andresen i NU la 
deretter fram et forslag til sitt styremøte 17. august 1962 som lød: «Uansett tiltak er 
støtte fra Norsk Utviklingshjelp helt betinget av at en bestemt politisk eller religiøs 
oppfatning ikke vil bli fremmet.» Styrets leder Trygve Lie endret dette til: «Uansett 
tiltak er støtte fra Norsk Utviklingshjelp betinget av at politiske eller religiøse 
særformål ikke søkes fremmes.» Norsk Utviklingshjelp var i startfasen opptatt av å 
distansere seg fra inntrykk av at bistand var misjon i nye klær. Det skulle bli 
nasjonens prosjekt, og ikke bedehusenes. 

I 1971 ble retningslinjene på dette punktet presisert slik: «Tiltak som har som 
siktemål å fremme økonomiske, politiske eller religiøse særinteresser faller utenfor 
rammen av støtteordningen.» Dette prinsippet ble gjentatt gjennom hele 1970- og 
1980-tallet. Det ble aldri etterlevd i det praktiske bistandsarbeidet, men det 
undertvang organisasjonenes retorikk og programsøknader i Norge. NORADs 
retningslinjer fra 1992 fremmer radikalt nye og mer omfattende krav til hvordan 
organisasjonene skulle arbeide. Det «primære siktemålet» ble nå at deres arbeid 
skulle medføre en «styrking av lokale organisasjoner og målgrupper i 
mottakerlandene». Samtidig var den samme nøytralitetsparagrafen paradoksalt nok 
opprettholdt: «Tiltak som har som siktemål å fremme økonomiske, politiske eller 
religiøse særinteresser faller utenfor rammen av støtteordningen.» Og det kom inn 
et nytt, direkte politisk krav: Organisasjonene må drive «sin virksomhet som ikke 
strider mot norske utenrikspolitiske og bistandspolitiske hovedlinjer». I 
retningslinjene fra 2001 er nøytralitetsparagrafen fjernet. 

Dette må ikke tolkes som et uttrykk for at organisasjonsverdier har «seiret» over 
statens tradisjonelt byråkratisk-nøytrale linje, men at den sørpolitiske ledelsen har 
endret statens politikk i en mer misjonerende retning, kamuflert som almenviljen. 

_____________________________________________________________________ 

For Norge som for andre OECD-land var det i avkoloniseringens kjølvann helt 
sentralt å tone ned alt som smakte av vestliggjøring og misjon, eller kulturimperialisme, 



som mange da kalte det.105 Siden organisasjonene uansett var tiltenkt en beskjeden rolle, 
var det påtrengende at det lille de gjorde, ikke stakk kjepper i hjulene for det som ble 
oppfattet som universalistisk, verdifri stat-til-stat-bistand. Overfor den norske 
befolkningen var det viktig å utvide oppslutningen om bistanden i hele folket. 
Nøytralitetsparagrafen ble i denne sammenhengen oppfattet som en grenseoppgang mot 
kristen misjon, den skulle vise at bistanden ikke var «gammel misjon» i nye klær. Dette 
førte til at organisasjonene som fikk støtte (i de første årene var dette stort sett 
misjonsorganisasjoner og Kirkens Nødhjelp) justerte sin retorikk og tilpasset sine 
prosjektforslag og språket i søknadsdokumentene statens krav. Men misjonsNorge var 
ikke fornøyd, og helt fra starten har de opponert mot den: Jacob Aano ba på vegne av 
misjonsorganisasjonene i et grunngitt spørsmål i 1967 om at nøytralitetsparagrafen ble 
strøket fra organisasjonenes kontrakter, men utenriksminister John Lyng fra Høyre 
forsvarte den, med utgangspunkt i Norsk Utviklingshjelps kompetanse og prinsippet om 
at NU skulle «stå selvstendig og relativt uavhengig overfor departementet».106 

Med regjeringen Brattelis stortingsmelding (St.meld. nr. 29 (1971–72) kom det nye 
toner inn i bistanden som fikk betydning for både fortolkning av nøytralitetsparagrafen og 
for organisasjonenes bistandsprofil. Den åpnet ikke bare for humanitær hjelp, men også, 
under press fra en stadig mer høylytt opinion, for langsiktig bistand til «nasjonale og 
sosiale folkebevegelser». Den nye bistandsformen ble i stor grad gitt direkte fra 
UD/NORAD til nasjonale frigjøringsbevegelser, som FRELIMO, i det sørlige Afrika. 
Organisasjoner som Norsk Folkehjelp, med sin basis i den sosialdemokratiske 
arbeiderbevegelsen, ble gitt prosjektmidler i tråd med politiske vedtak i Stortinget og 
støttet av UD, først og fremst til frigjøringsbevegelsene i Sør-Afrika. Meldingen bidro til 
å gi et offisielt, grønt lys for at frivillige organisasjoner i større grad kunne gå inn i og gi 
hjelp i krigs- og konfliktsituasjoner – på én parts side. Da denne nyorienteringen fant sted 
på 1970-tallet, skjedde det i et geografisk område og på en politisk arena der det å ta side 
var ganske uproblematisk for norsk u-landsopinion. Linjeskiftet i forhold til 1960-årenes 
politikk kunne altså skje uten særlige overraskelser eller problemer, og den åpenbare 
konflikten dette representerte i forhold til nøytralitetsparagrafen, kom ikke så lett til syne. 

Utover på 1980-tallet ble organisasjonene i økende grad oppfattet som et alternativ til 
norsk stat-til-stat-bistand. Den målgruppeorienterte fattigdomsstrategien gjorde 
organisasjonene velegnet på en ny måte innenfor en bistandsstrategisk kontekst. Deres 

                                                      

105 Dette var en viktig politisk grunn til at man i det internasjonale bistandsspråket bevisst gikk 

bort fra begrepet «vesternisering» til det mer nøytrale «modernisering», se Tvedt 1990.  
106 Spm. frå repr. Aano om Norsk Utviklingshjelps vilkår for stønad til private organisasjonar 

m.b., 22.6.1967 (s. 4052, men har ikke dokumenttittel). 



økte og utvidede rolle var dels en refleks av de nye bistandspolitiske strømningene 
internasjonalt, men deres spesielt sterke plass i Norge må forklares både med historiske 
tradisjoner og bevisste styringsforsøk fra staten og politisk-ideologiske grupperinger: 
Organisasjonene kunne utføre utviklingsoppgaver i sektorer som kanskje ikke var 
prioritert av mottakerlandet, men i Norge, og organisasjonene kunne lettere operere på 
områder som regjeringene i mottakerlandene ellers ville ha kunnet fortolke som norsk 
statlig innblanding i andre lands indre anliggender. 

Etter hvert førte forandring i bistandsstrategi og praksis til endrede retningslinjer. 
1992-retningslinjene fremmer nye politiske krav til organisasjonene. Deres arbeid skulle 
nå føre til en «styrking av lokale organisasjoner og målgrupper i mottakerlandene», det 
var sågar det «primære siktemålet». Samtidig skulle de sikte mot «en begrenset 
målgruppe i et lokalsamfunn, f.eks. kvinner, barn, jordløse, funksjonshemmede». Enn 
videre kom det til et nytt minimumskrav: Organisasjonene måtte drive «sin virksomhet 
som ikke strider mot norske utenrikspolitiske og bistandspolitiske hovedlinjer. I land hvor 
organisasjonen driver egen operasjonell virksomhet må den være registrert i samsvar med 
gjeldende lover i landet». Kravene til organisasjonen var åpenbart i konflikt med 
hverandre: De skulle både samsvare med UDs økte kontraktering av organisasjonene for 
å realisere norske utenrikspolitiske mål, ofte i motstrid til retorikken om 
mottakerorientering, og med den tradisjonelle utviklingshjelpens ethos. Det ble 
midlertidig håndtert ved at den gamle nøytralitetsparagrafen ble opprettholdt: «Tiltak som 
har som siktemål å fremme økonomiske, politiske eller religiøse særinteresser faller 
utenfor rammen av støtteordningen.» I Norge har paragrafen spilt en viktig rolle i den 
offentlige debatt (en samlet presse har for eksempel gang på gang beskrevet Kirkens 
Nødhjelp som en nøytral humanitær organisasjon, se nedenfor) og for den måten folk så 
på Den norske modellens virke. Det har imidlertid vært en retningslinje uten særlig 
praktisk betydning i felt. Misjonsorganisasjonene hadde lenge drevet evangelisering som 
en del av bistandsvirksomheten, og ofte var bistandsvirksomheten ikke mer enn et 
skalkeskjul for misjonens primære agenda. Kirkens Nødhjelp og Strømmestiftelsen hadde 
lenge kanalisert statsstøtten til protestantiske organisasjoner som drev ren evangelisering 
lokalt. Norsk Folkehjelp hadde i årevis støttet geriljabevegelser, og norsk UD fikk stadige 
rapporter om at de i noen tilfeller hadde transportert både mat og våpen for enkelte 
grupperinger. Etter årtusenskiftet har nøytralitetsparagrafen tilsynelatende utspilt sin rolle 
som rettesnor i forholdet mellom stat og organisasjoner. I retningslinjene som ble lagt 
frem i mai 2001 var altså nøytralitetsparagrafen fjernet. Det skyldtes dels aktive innspill 
fra misjonsorganisasjonene, dels at den sørpolitiske ledelsen i større grad ville føre en 



verdibasert, misjonerende politikk (samtidig som den ble omhyllet av universalistisk 
retorikk, se nedenfor), og at staten brukte organisasjonene i rene politiske oppdrag.107 

Nøytralitetsparagrafens historiske paradoks har ved sin dobbelthet bidratt til 
sørsystemets legitimitet i Norge: organisasjonenes verdiorienterte politikk ute, ikledd en 
nøytral bistandsfaglig retorikk hjemme. Men den tjener ikke lenger samme hensikt. 
Kravet om nøytralitet og oppslutning om statens politikk innebar et forsøk på 
disiplinering av organisasjonene i statsforvaltningens bilde, og i samsvar med herskende 
bistandspolitiske linje. Men den sørpolitiske praksisen ute har alltid vært mindre påvirket 
av nøytralitetsparagrafen enn diskursen har vært strukturert av den i Norge. 
Misjonsorganisasjoner har for eksempel alltid drevet misjon ute, men i sørpolitisk 
sammenheng alltid beskrevet det som diakoni og bistand hjemme. Det er nettopp denne 
typen selvmotsigende multivokalitet innebygd i det sørpolitiske språkets kjernevokabular 
som har gjort det krysskulturelle møtets praksis og den nasjonale handlingsplanenes 
praksis så vanskelig å forstå. Det er et eksempel på at faktiske erfaringer fra «felten» ikke 
er blitt materiale for refleksjon og erfaring, fordi den nasjonale handlingsplanens språk 
ikke har, så å si, vært innstilt på å fange den opp. Antennen virker bare på en annen 
bølgelengde. 

Et norsk subsystem 

Så langt har dette kapitlet vist den historiske utviklingen av forbindelsene mellom 
organisasjoner og statsforvaltning, beskrevet som en nasjonal variant av det 
internasjonale bistandssystemet, eller det internasjonale Dostango-systemet (se definisjon, 
stikkordsregister), og det forholdet mellom donor-stater og ikke-statlige organisasjoner 
som det har organisert i de fleste giverland. Det er et system hvis sentrale institusjoner, 
språk, finansielle ordninger, accountability-mekanismer osv. har klare fellestrekk i flere 
land. Men hva er dets norske særpreg? 

For det første er det norske sørpolitiske systemet relativt sett mye større enn i andre 
land. Langt flere organisasjoner er med i Den norske modellen enn hva som er tilfellet i 
alle andre land. 

                                                      

107 Bruken av frivillige organisasjoner som redskap i staters utenrikspolitikk var en velprøvd 

metode. Det er velkjent at det britiske kolonisystemet brukte misjonsorganisasjoner der det 

selv av ulike grunner ikke kunne eller ville arbeide (for eksempel ofte innenfor 

utdanningssektoren), og amerikansk utenrikspolitikk kan siden slutten av 2. verdenskrig 

fremvise mange eksempler på bevisst bruk av ikke-statlige organisasjoner både for 

etterretning, påvirkning og hjelp.  



For det andre har det en mye større tyngde i mange nasjonalt orienterte 
organisasjoners arbeid enn i alle andre land. 

For det tredje gir staten relativt sett mer støtte gjennom de frivillige organisasjonene 
enn i alle andre land. 

For det fjerde er det politiske forholdet og enigheten mellom organisasjonene og 
staten mye tettere enn i de fleste andre land. 

For det femte er sirkulasjonen av ledere mellom organisasjonene og staten mye 
hyppigere i Norge enn i andre land; det er blitt en institusjonalisert del av Den norske 
modellens virkemåte (se lenger ned). 

For det sjette har Den norske modellen en relativt sett svært sterk posisjon i 
befolkningen som helhet i forhold til hva tilsvarende systemer har i andre land. 

For det syvende har lederne av de frivillige organisasjonene en usedvanlig fleksibilitet 
når det gjelder å forvalte pengene de får, fordi statens politikk er styrende på de 
overordnede spørsmålene men samtidig liberal i sin administrative politikk.108 

Hva denne situasjonen har betydd for den generelle samfunnsformasjonen vil bli 
diskutert til slutt i Del II, etter at forholdet mellom forskningen og staten er analysert. 

                                                      

108 Disse konklusjonene er basert på sammenlikning med Sverige, Danmark, England, 

Nederland, Sveits og Canada.  



3. Forskningsmiljøene og 
forvaltningsmasten 

Det nære forholdet som er utviklet mellom forskning og Utenriksdepartementet og andre 
deler av statsforvaltningen utgjør det andre leddet i hva Utenriksdepartementet kaller 
«den første søylen» i Den norske modellen. Men i de samme årene som denne symbiosen 
mellom forskning og stat internasjonalt er blitt fremhevet som en del av Norges bidrag til 
verdenspolitikken, har konsekvensene av det stort sett vært et ikke-tema i norsk 
offentlighet og i forskningsoffentligheten. Denne tausheten er ikke bare et indisium på 
gap mellom retorikk og realitet, men selv et sentralt kommunikativt samfunnsfenomen. 
På samme måte som forholdet mellom organisasjoner og stat på det sørpolitiske området 
må forstås om en skal begripe det mer almene spørsmålet om forholdet mellom stat og 
samfunn i Norge, er utviklingen av forholdet mellom forskning og stat under det 
nasjonale gjennombruddets historie i Norge et avgjørende spørsmål for å få fatt på 
utviklingen av norsk akademia overhodet. 

Dette kapitlet vil rekonstruere i detalj hvordan forholdet mellom forskning og 
Utenriksdepartementet og den sørpolitiske ledelsen siden 1960-tallet har utviklet seg på 
tre områder: graden av økonomisk avhengighet, hvem som bestemmer forskeres 
kommunikative situasjon, og forestillingen om forskeren som forsker-politiker. På 
begynnelsen av 1990-tallet viste jeg hvordan organisasjonenes gradvise inntog på den 
utenrikspolitiske arena hadde ført til hva jeg kalte en privatisering av norsk 
utenrikspolitikk (begrepet var for så vidt fruktbart, men jeg forsto det for snevert, som 
denne analysen vil vise). Omtrent samtidig med en ny diplomat-mix i 
organisasjonsrepresentanters skikkelse – frivillighetsdiplomater på statslønn utenfor den 
ordinære norske statsskikks kontroll – dukket det opp enda en ny diplomatfigur – 
forskerdiplomaten.109 Forskere hadde selvsagt også tidligere vært deltakere i 
utenrikspolitiske spill, men det var først på 1990-tallet at de som forskere systematisk ble 

                                                      

109 Et oppslag om den norske modellen i 2001 i Christian Science Monitor, som også ble behørig 

gjengitt i norske medier, misforsto modellen på et helt vesentlig punkt. Avisen skrev: «And 

wherever it gets involved, Oslo has practiced its unique brand of diplomacy, blending official 

overtures with freelance initiatives by ambitious private citizens in a way no other country 

has dared» (Christian Science Monitor, 31.5.2001). Det var ikke «private citizens» som 

arbeidet som frilansere, men aktører utenfor statsapparatet, knyttet til statens prosjekt, og 

lønnet av den samme staten.  



trukket inn som hemmelige eller offentlige fredsmeklere; bl.a. i Midtøsten, Sudan og på 
Afrikas horn, på UD-lønn. Forskningsinstitusjoner har på vegne av og betalt av UD påtatt 
seg operasjonelt ansvar for norsk utenrikspolitikk i bestemte områder og for norsk bistand 
i andre områder. Forskere har vært offisielle delegasjonsledere på vegne av UD. De har 
også direkte fungert som «respektabel» hvitvaskingskanal og avledningsmanøvrer for 
UDs midler til politiske bevegelser Norge offisielt ikke har villet støtte. Noen av 
forskningsinstitusjonene som har mottatt svært store statlige overføringer, har hatt 
hemmelige agendaer, operert som politiske operatører, og slik brutt med selve ideen om 
forskning som fri meningsutveksling og intersubjektiv etterprøvbarhet, men har like fullt 
insistert, enten av legitimitetsgrunner eller for å få tilgang til ressurser, at de er 
forskningsinstitusjoner. Til tross for dette: Når sentrale utenrikspolitiske aktører blant 
forskere og forskningsinstitusjoner i de siste årene har snakket generelt om 
privatiseringen av utenrikspolitikken er det imidlertid bare frivillige organisasjoners rolle 
de viser til – ikke sin egen.110 

                                                      

110 Se Sverre Lodgaard, direktør Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og Gunnar M. Sørbø, direktør 

Christian Michelsens Institutt, i Osland, Kari M. (red). 2000. Sørpolitikkens plass i et 

utenrikspolitisk helhetsperspektiv, Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Institutt i samarbeid med Chr. 

Michelsens Institutt. (Rapport basert på en UD-finansiert seminarserie i tre deler avholdt i 

1998). De to direktørene, som begge hadde vært svært aktive i å utvikle og implementere 

ulike sider av norsk utenrikspolitikk, berører ikke forskningens eller egen rolle med ett ord 

når de i denne rapporten analyserer norsk sørpolitikk. Og det til tross for at de begge på det 

tidspunktet seminaret ble avholdt var dypt involvert: Se for eksempel Lodgaard, Sverre og 

Rønnfeldt, Carsten F. 1998. A Moratorium on light weapons in West Africa. Norwegian 

Initiative on Small Arms Transfers, Oslo: Norwegian Institute of International Affairs 

(inneholder hovedinnleggene fra en internasjonal konferanse holdt i Oslo 1.-2. april 1998.), 

og Sørbø, Gunnar M., m. fl. 1998. Norwegian assistance to countries in conflict. The lesson 

of experience from Guatemala, Mali, Mozambique, Sudan, Rwanda and Burundi, Evaluation 

report 11.98, Oslo: The Royal Ministry of Foreign Affairs. Her foregir Sørbø å presentere en 

vitenskapelig, distansert analyse av bl.a. norsk politikk for fred i Sudan, men forbigår i total 

taushet at han selv og hans institutt spilte en ytterst (noen ganger åpent, andre ganger 

hemmelig) sentral politisk rolle gjennom store deler av 1990-tallet nettopp på dette området – 

å bidra til fred i Sudan. Et forskningsmiljø som kollektivt aksepterer slik kamuflasje av 

forskeren som politisk aktør, opphører å være et forskningsmiljø (unntatt i navnet), og 

politiske miljøer som kollektivt aksepterer slike politiske innspill som forskningsinnspill, 

svekker sin politiske handlekraft. 



Dette kapitlet er altså skrevet mot en eiendommelig idéhistorisk bakgrunn: 
Forskningsmiljøet har ikke vært interessert i sin egen rolle i Den norske modellen eller i 
den norske sørpolitikken, til tross for at mange forskere og forskningsmiljøer i snart 40 år 
har spilt en helt sentral rolle i den offentlige diskurs om norsk bistand, ofte skrevet store 
deler av regjeringers meldinger til Stortinget, har sittet sentralt plassert i NORADs styre 
og i rekke ulike statlige utvalg ledet eller oppnevnt av Utenriksdepartementet, rammet inn 
av en økonomisk virkelighet der UD og NORAD finansierer stadig større deler av 
forskningen. Forskersystemets taushet er talende, og det er nærliggende å tolke den som 
et uttrykk for en slags taushetens konspirasjon. Enkelte kan berøre problemet, men i 
forskjønnet form: Forskningsinstitusjoner og brukerne av denne forskningen har felles 
institusjonell interesse av å holde enkelte opplysninger om hva forskere har drevet med 
skjult for offentligheten – fordi det ville ødelegge institusjonens renommé og svekke 
forskningens legitimitet og dermed også den autoritet den gir Den norske modellen. 
Kapitlet vil ta opp noen slike eksempler for å vise hvordan systemet fungerer. Jeg tror 
tausheten først og fremst er talende for systemets selvreflekterende repertoar. Den 
generelle neglisjering er et interessant uttrykk for Den norske modellens naturalisering. 

Kapitlets tema kan diskuteres i lys av et nytt blikk på en kjent gresk myte: Da 
Odyssevs var på vei hjem fra Troja, kom han ut for mange farer. En gang seilte han 
gjennom et sund der vakre kvinnelige vesener som ble kalt sirener lokket sjøfolk. 
Odyssevs ville høre deres sang, men ikke med livet som innsats. Han lot sjøfolkene få 
voks i ørene, og selv lot han seg binde til masten på båten, for å kunne nyte sirenenes 
sang uten farer. Myten er oftest blitt brukt som et bilde på at man kan vinne på å begrense 
sin egen frihet. Men er det også tilfellet i det lange løp? Gjennom et kort sund, ja, men i 
årevis? Og hva med alle folkene med voks i ørene? Odyssevs vil ikke ha noen å dele sine 
opplevelser med, og det som ikke kommuniseres om eksisterer ikke. Når voksen fjernes, 
vil de ikke forstå ham (eller forskerne). Jeg vil vise at de norske forskningsinstitusjonene 
har valgt å binde seg til masten, dvs. til UDs og statsforvaltningens målsettinger og 
brukerkrav. Motytelsen er ikke vakker sang, men nødvendige økonomiske ressurser, til 
reiser, konferanser og forskning. Og for noen: muligheten for å tre ut av hva mange 
forskere oppfatter som forskningens marginale og ensomme verden, og inn på den 
politiske scene, hvor det unektelig både er flere cocktail-partys og mer action. 

Vitenskapsidealet og nasjonal danning 

På samme måte som norsk historieforskning bidro til å gi identitet til det nasjonale 
danningsprosjektet på 1800-tallet og det sosiale reisningsprosjektet på 1900-tallet, har et 
sterkt voksende sørpolitisk forskningsfelt viktig innflytelse på den nasjonale 
dannelsesprosess i globaliseringsepoken, for dets legitimitet og karakter, og for norsk 



sørpolitikks praksis og selvrefleksjon. Systemets strukturelle kontekst (fysisk avstand 
mellom forskningens objekt og Norge, og kunnskapssituasjonen på feltet) gir forskningen 
og forskerne potensielt viktig definisjonsmakt og nettverksmakt. Kontinuerlig 
reproduseres muligheten for å skape både nasjonal identitet og utviklingshistorisk 
sammenheng – ved å dra fram vage, ofte forvirrende erfaringer fra fjerne land og områder 
de fleste i Norge ikke har noen direkte erfaring fra, og slik skape orden av kaos – i Norge, 
dvs. på sørpolitikkens primærarena. Forholdet mellom akademia/den politiske ledelsen og 
resten av samfunnet kan følgelig ikke forstås uten å forstå den sammenhengen det 
utvikles innenfor: en særegen kunnskapssosiologisk kontekst og kunnskapshistorisk 
prosess som er kjennetegnet av at den «enøyde» lett kan bli konge, fordi den nære 
omverden (den norske arena) er de «blindes» verden om «langt-unna-verdenen». Gitt 
denne situasjonen, er den innflytelsen som «sør»-forskningen har på 
nysgjerrighetsorientering, meningsdanning og kunnskapsprofil, dvs. hvilken og hvis 
vitensmakt forskningsfeltet uttrykker og fremmer, et spørsmål av nasjonal betydning. 

Forholdet mellom akademia og den politiske ledelsen på dette feltet kan heller ikke 
forstås uten å forstå en annen sammenheng som det utvikles innenfor: en særegen 
forskningsetisk kontekst eller rammefortelling. Det sørpolitiske system har – som vist 
ovenfor – en etisk begrunnelse det er svært vanskelig å være imot. Forskningsmiljøene og 
forskerne vil oppfatte det som moralsk rett og institusjonelt rimelig å ta del i dette 
prosjektets realisering av sine mål. Det er altså snakk om et felt hvor den norske stat og 
den enkelte forsker synes å ha sammenfallende mål, noe som har bidratt til at den almene 
diskusjonen om vitenskapens idealer har hatt en annen historie innen dette feltet enn 
innen arbeidsmarkedsforskning eller miljøforskning. Den sørpolitiske forskningen kan 
trygt plasseres blant det som er blitt kalt «de moralske vitenskaper».111 Et hovedpoeng i 
denne analysen er at det nære forholdet til staten og de sentrale bistandsaktørene har ført 
til at ideen om forskningen uavhengighet og frihet i stor grad (også retorisk) er oppgitt 
innenfor det sørpolitiske system, ikke minst i forskningsmiljøene selv, av hensyn til 
«større spørsmål», dvs. av hensyn til «det Gode» i det sørpolitiske prosjektets 
målsettinger. 

For å kunne analysere utviklingen av forholdet mellom forskningsmiljøene og staten 
eller mellom forskningssystemet og politikksystemet, er det hensiktsmessig å bestemme 
forskningsfeltet på en annen måte enn det gjøres i det sørpolitiske systems dagligtale. 
Framfor å beskrive forskningsfeltet i tråd med offisiell språkbruk som 
«utviklingsforskning» eller «utviklingsrelatert utviklingsforskning» eller «forskning på 
Sør», vil jeg beskrive det som all type forskning om forhold i Afrika, Asia, Latin-

                                                      

111 Sejersted 1999: 229. 



Amerika og Oceania. For enkelhets skyld, om enn ufullstendig, kan det forkortes til 
«forskning om ikke-europeiske områder». Dette inkluderer selvsagt relasjoner til 
omverdenen (inkludert utviklingshjelp, utvikling av råvarepriser, markedsadgang osv.) 
som er relevant for å forstå områdenes utvikling. Jeg anvender altså et utbredt, men godt 
knep: Døp fenomenet på nytt. Og ting begynner å skje.112 

En slik bestemmelse av feltet gjør det for det første mulig å studere forholdet mellom 
både den sørpolitiske forskningen eller utviklingsforskningen i mer konvensjonell 
forstand og annen forskning. For det andre blir det lettere å oppdage den tvang som ligger 
i dominerende bestemmelser. Offisiell begrepsbruk har siden midten på 1980-tallet kalt 
all forskning på dette feltet for «utviklingsforskning», «utviklingsrelatert forskning» eller 
«forskning på Sør». Som analytisk begrep innebærer «utviklingsland» eller «sør» en 
konseptualisering av studiefeltet som fundamentalt baserer seg på en form for abstrakt 
universalisme; som tendensielt avgrenser studiet av disse landene til bare noen tiår av 
deres historie, det vil si nettopp til de tiårene av dets historie da Norge har drevet sin 
sørpolitikk. Forskning om forhold som ikke kan undertvinges det sørpolitiske prosjektets 
endrings- og hjelpeperspektiv vil derfor ikke så lett bli definert som nyttig, 
brukerorientert og lignende. Det blir for det tredje lettere å oppdage at bestemmelsen av 
forskningens rasjonale og objekt har influert ikke bare på forskningens konseptualisering 
av verden, «oss», «de andre», fortid og framtid etc., men på maktforhold i Norge. Den 
dominerende betegnelse på forskningens bestemmelse og interessefelt er fra et 
vitenskapelig synspunkt vilkårlig og bestemt av «uhjelps-perspektivet». Ved å frigjøre 
forskningsfeltets bestemmelse fra den sørpolitiske elitens makt over det, kan en lettere 
analysere utviklingen av forskningens kontekst og dens institusjonaliserte 
lojalitetskanaler, og forskningsfeltets fordelings- og autoritetsgivende mekanismer lettere 
forstås. 

De dominerende bestemmelsenes hegemoni, kombinert med deres vaghet, har hatt 
forskningspolitiske og konseptuelle implikasjoner. De uttrykker det sørpolitiske systems 
samtidsimperialisme overfor fortiden og dets evne til å «erobre» de deler av 

                                                      

112 Det vil si: Dette begrepet er det samme som ble benyttet før forskningen ble knyttet til Den 

norske modellen og sørpolitikken. Se Innstilling fra en komité oppnevnt etter initiativ av det 

33. norske rektormøte: Ikke-europeiske studier i Norge 1969–1982, februar 1978. Åtte år 

senere het det i en annen universitetsinnstilling: Innstilling til Universitetsrådet: Om behovet 

for et nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning, innstilling avgitt 24. april 

1986, Bergen, Oslo/Trondheim, Tromsø/Ås, april 1986. Siden da er all forskning om denne 

delen av verden blitt kalt utvklingsforskning eller utviklingsrelatert forskning (et konkret 

eksempel på begrepenes dannende betydning). 



forskningsfeltet som ikke har vært integrert i det sørpolitiske system. Det er selvsagt 
mulig å hevde at all forskning er utviklingsrelatert, men da vil det også gjelde for all 
forskning i Norge som foregår i Norge, og all forskning i Sverige om Sverige, for den del. 
Det er nettopp dette som har skjedd på det sørpolitiske området – all forskning defineres 
som utviklingsrelatert – f.eks. lingvistiske studier i Iran, tannhelseforskning i Rift Valley, 
juridisk orientert menneskerettighetsforskning og kartlegging av arabiske litterære tekster 
i Mali, eller utenrikspolitiske studier av Norges sørpolitikk. Betegnelsen 
«utviklingsrelatert ulandsforskning» etablerer en så uklar grense at den gir uendelige 
ekspansjonsmuligheter for det sørpolitiske system. Utenforstående må i større og større 
grad skyte seg inn under denne paraplyen for å få tilgang til knappe midler. Ved å 
rubrisere alt som «utviklingsforskning» eller «utviklingsrelatert forskning» oppheves 
skillet mellom kulturforskning, språkforskning, teknisk-naturvitenskapelig forskning, 
arkeologi og botanikk, og bistandsorientert utviklingsforskning, eller mellom det 
sørpolitiske systemet og omverdenen, ved at omverdenen blir definert inn i det 
sørpolitiske systemet. 

Betegnelsens voksende dominans kan være et eksempel på hvordan fundamentale 
endringsprosesser i et forskningsfelts orientering styres av begrepsmakt. Den nasjonale 
danningsprosessen er blitt underordnet det sørpolitiske prosjektet og den sørpolitiske 
elitens prosjekt, med store konsekvenser for nasjonens danning under det internasjonale 
gjennombrudd i landets historie. I det sørpolitiske forskningsperspektivet vil de hengende 
hagers Babylon være like irrelevant som de islamske fundamentalistenes idéverden vil 
være uforståelige, fordi de negerer implisitte utviklingsforestillinger innebygget i 
utviklingsforskningsbegrepet. Den måten denne forskningen er blitt bestemt på, og de 
relasjoner og den tematikk de implisitt har fokusert på, har bidratt til at ulike 
sivilisasjoners og kulturelle tradisjoners eksistens og særpreg, generelt er blitt dårlig 
forstått, eller helt oversett. I dette bildet finnes ikke sivilisasjoner (begrepet oppfattes som 
«farlig»). Det finnes ikke verdensoppfatninger eller religioner som i selve sin struktur og 
oppbygging er imot likhet mellom rike og fattige (kastevesenet, for eksempel), mellom 
menn og kvinner (islam, for eksempel, eller fundamentalistisk kristendom). Det finnes 
rett og slett verken begreper eller tradisjoner for å forstå annerledeshet, fordi slike 
forskjeller ikke kan forlikes med epokens herskende utviklingstankegang, med dens 
overfladiske «developmentalism». Innenfor dette perspektivet blir det umulig å forstå 
både verden og åpningsscenen i Martin Scorseses film Good Fellows: Vi ser at det begås 
et bestialsk drap, og hovedpersonen, Henry Hill, ser mot oss og sier: «As long as I can 
remember I always wanted to be a gangster». 

Det har skapt en situasjon hvor norsk forskning etter flere tiår har produsert endeløse 
rapporter av såkalt «policy-verdi», men svært begrenset almen viten av varig verdi, og det 



har produsert verdensbilder som har gjort både verdenspolitikken ubegripelig og det 
flerkulturelle samfunnet uforståelig. 

Definisjonsmakt og den kommunikative situasjon 

Forskningens fortolkning av den menneskelige verden er påvirket av forskerens sosiale 
posisjon, av summen av personlige erfaringer, av de filtrene eller brillene som verden 
sees gjennom (som kan være mer eller mindre uttrykk for hegemoniske begrepsunivers 
eller vitensformer) osv. De innsiktene forskeren jakter på, utvalget av de empiriske data 
som samles inn, de sammenhengene som blir fokusert, vil være påvirket ikke bare av 
hvem forskeren er (nasjonalitet, klasse, tro og lignende), men også av hvem forskeren 
velger å skrive for (byråkrater, forskere, seg selv, et mer eller mindre definert publikum i 
Norge eller Iran eller Sør-Sudan osv.) eller fortolker for (byråkrater, forskere, seg selv, et 
mer eller mindre definert publikum i Norge, Iran eller Sør-Sudan osv.). Hva jeg kaller 
forskerens kommunikative situasjon vil altså influere fundamentalt på selve 
forskningsprosessen. Eller for å si det på en annen måte: Forskningen påvirkes av hvem 
forskeren definerer som fortolkningens objekt og identifiserer som forskningens 
mottaker. Erkjennelsesprosessen er altså ikke oversiktlig og lineær – fra virkeligheten, til 
forskerens fortolkning av den, og så til publikum eller brukeren. Ved å legge vekt på den 
kommunikative situasjons betydning blir det tydeligere at hvem forskeren tenker seg som 
mottaker (forskeren vil alltid ha en forestilling om mottakeren, mer eller mindre bevisst), 
ikke bare påvirker forskerens endelige formuleringer, men valget av forskningsobjekt, 
hvordan det konstitueres og blir analysert. Når forskningen prinsipielt og over tid 
underkaster seg eksterne brukeres relevanskrav, undergraves forskningssystemets 
distinkte rasjonalitet. Det kan gi enkelte forskere (som leseren vil oppdage) tilgang til 
politikkfeltets makt, men det vil gjøre forskningen maktesløs som forskning. Og fremfor 
å bli en arena for urolighet og kritikk, blir det en scene med makabre ritualer hvor 
politiker-forskere kledd i forskerens kappe gir det legitime prosjektets illegitime trekk 
forskningsmessig legitimitet. 

Hvordan en forskningsfelts kommunikative oppgave bestemmes og hvordan en 
forskers kommunikative situasjon defineres uttrykker etter min mening mer enn noe annet 
maktforholdene innen Den norske modellen. 

Da den norske sørpolitiske ledelsen i tråd med utviklingen internasjonalt gikk inn for 
å satse på forskning i en helt annen grad enn hva som var tilfellet i bistandens første tiår, 
kom det over tid til å ha en fundamental betydning for organiseringen av og 



interesseorienteringen til norsk forskning om ikke-europeiske områder overhodet.113 
Relevanskravets dominans kom ikke rekende på ei fjøl som en funksjonell refleks av 
generelle samfunnsprosesser. Den vant frem gjennom dragkamper mellom ulike 
institusjoner og interesser. Den avgjørende vendingen for forskningsprogrammene 
skjedde på midten av 1980-tallet under Willoch-regjeringen og videreført av Brundtland-
regjeringen, da «brukerne» i departementet vant gjennom med sitt relevanskrav over 
motforestillinger i forskningsråd og i forskningsmiljøene. Fra midten av 1980-tallet ble 
det satt i gang fem store forskningsprogram som kom til å dominere feltet.114 Det 
nyopprettede DUH satset på programforskning for å oppnå, som det het, en kvalitativ 
forbedring i forskningsstøtten og i styringen av forskningen,115 helt i tråd med generell 
norsk forskningspolitikk.116 

                                                      

113 Rådet for utviklingshjelp påpekte i 1978 at det fantes viktige ressurser i det norske samfunnet 

som ennå ikke var trukket med i utviklingshjelpsprosjektet, og det gjaldt spesielt 

forskningsmiljøene Se Innst. S. nr. 86 (1979–80) Tilråding frå utanriks- og 

konstitusjonsnemnda om Norges samarbeid med utviklingslanda i 1978 og om endring i 

statuttane for Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp, Vedlegg 1:7.  
114 Programmene var: «Teknologioverføring fra i-land til u-land», planlagt som et fem-årig 

program med oppstart 1. april 1986. Tilsammen ble 13,1 millioner kroner brukt i årene 1986–

90 (Haug 1990: 14). «Kvinner og utvikling» var planlagt som et tre-års program med 

mulighet for forlengelse til fem år (det ble vedtatt en slik forlengelse i 1988) med oppstart 

1. september 1985. Totalt 12,9 millioner kroner ble brukt (s.st: 41). «Forskerrekruttering 

innen utviklingsforskning», planlagt for fem år med oppstart 1. januar 1986 med et budsjett 

på 17,752.000 kroner (Tvedt 1989b). «Befolkning, helse og utvikling» var lokalisert hos 

NAVF og administrert av Rådet for medisinsk forskning med en estimert kostnadsramme på 

15,3 millioner kroner (Haug 1990: 13,41). SSE-forskningsprogrammet ga alene omtrent 18 

millioner kroner til forskningssamarbeid og institusjonsstøtte bare i 1990.  
115 DUHs politikk var påvirket av generelle forskningspolitiske tendenser innenfor norsk 

forskning: Med St.meld. nr. 35 (1975–76) Om forskningens organisering og finansiering ble 

fagdepartementene gitt et ansvar for forskning og utvikling (FoU) innenfor egen 

forvaltningssektor. I St.meld. nr. 119 (1980–81) Om utviklingen av forskningens organisering 

og finansiering og i enda større grad i St.meld. nr. 69 (1981–82) Tillegg til St.meld. nr. 119 

(1980–81) påpekes det at dette sektoransvaret i betydelig grad må suppleres med en samlet 

nasjonal koordinering av forskningsinnsatsen. I St.meld. nr. 60 (1984–85) Om forskningen i 

Norge introduserte regjeringen prinsippet med langsiktige nasjonale forskningsprioriteringer, 

dvs. en sterkere styring av forskningen gjennom innholdsmessige prioriteringer. Videre ble 

det foreslått å opprette et selvstendig råd for anvendt samfunnsforskning, som ble hetende 



Et konkret historisk eksempel kan få frem maktens manifestasjon. Leseren må tenke 
seg tilbake til midten av 1980-tallet. Se for seg bordplatene. Dokumentene. Byråkratenes 
navn er ikke så viktig. Heller ikke at forskningsrådet da het NAVF. Victoria terrasse 7 var 
litt mer slitt enn etter oppussingen, men i det store og det hele var mange ting som nå, 
mens folkene møttes for å diskutere utformingen av det første 
forskerrekrutteringsprogrammet i Norges lange historie som skulle omhandle forhold i 
andre verdensdeler. 

Jeg vil ta for meg forskerrekrutteringsprogrammet som DUH tok initiativ til i 1984. 
Rekrutteringsprogrammet er spesielt viktig fordi det var det første 
rekrutteringsprogrammet til norsk forskning om ikke-europeiske områder noensinne. Det 
ga viktige signaler til hele forskermiljøet. Det brukes her også som eksempel på en 
generell trend.117 Innledende diskusjoner om rekrutteringsprogrammet mellom NAVF og 

                                                                                                                                                 

NORAS i 1987. Disse faktorene må med i en fortolkning av DUHs politikk, men siden fokus 

her er konsekvenser av statens forskningspolitikk på dette området mer enn dens almene 

forskningspolitiske forutsetninger, er spørsmålet av perifer betydning. 
116 I DUHs St.meld. nr. 36 (1984–85) heter det at det generelle ansvar for utviklingsforskningen 

hører «naturlig hjemme under de myndigheter som har det nasjonale ansvar for forskning og 

høyere utdanning» (s.st.: 124). DUHs ansvar presiseres som i «utgangspunktet» et 

«brukeransvar» og «bør i hovedsak underlegges bistandspolitiske prioriteringer og 

Departementets forskningsbehov» (s.st.). For å redusere de administrative byrdene og unngå 

en utvikling henimot et «mini-forskningsråd», gikk meldingen inn for at «støtte til mer 

langsiktige forskningsprogram søkes samordnet mest mulig med forskningsrådene» (s.st.). 

Denne kanalisering av sektorforskningsmiddel inn i forskningsrådstrukturen var i tråd med 

generell norsk forskningspolitikk, men det spesielle på dette feltet var at Kultur- og 

vitenskapsdepartementet ikke støttet det, slik at det aldri ble en motvekt mot DUHs og senere 

UDs brukerorienterte forskningsprogrammer.  
117 I kontrakten mellom RFSP/NAVF (NORAS var på dette tidspunkt enda ikke opprettet) og 

DUH om teknologioverføring sto det: «Målet med forskningsprogrammet er: – å bygge opp 

kompetanse i norske forskningsmiljøer om forhold omkring teknologioverføring fra i-land til 

u-land, bl.a. gjennom norsk bistand – å få gjennomført forskningsprosjekter som kan bidra til 

å øke bistandsadministrasjonens kompetanse om teknologioverføring fra u-land til i-land» 

(Sitert fra Kontrakt mellom Rådet for forskning for samfunnsplanlegging (RFSP/NAVF) og 

Departementet for utviklingshjelp (DUH). I Mandat for Styringsgruppen for 

forskningsprogrammet «Kvinner og utvikling», vedtatt av DUH og RFSP/NAVF, står det: 

«Målsettingen med programmet er å bygge opp og styrke en kompetanse på feltet «Kvinner 

og utvikling» som er relevant og tilgjengelig for den norske bistandsadministrasjonen og 



DUH startet allerede i 1984. NAVF uttrykte umiddelbart bekymring over at kravet om 
bistandsrelevans var for sterk. I begynnelsen av 1985 bestemte imidlertid DUH det som 
skulle bli nedslagsfelt; programmet skulle «omfatte alle fagområder som anses som 
relevante for utviklings- og u-landsforskning».118 DUH avviste NAVFs distinksjon og 
likestilling mellom samfunnsvitere og humanister. De foretrakk snarere fellesbetegnelsen 
utviklingsforskere. DUHs definisjon av brukerbehov og at utviklingsforskning satte klare 
rammer for rekrutteringsprogrammet. NAVF understreket: En behandlingsform for 
tildeling av rekrutteringsstipend som prioriterte forskningsprosjekter med nytteverdi for 
DUHs bistandsarbeid, var NAVF «ikke enig i».119 NAVF poengterte at siden det, etter 
deres mening, var snakk om et rekrutterings/kompetanseoppbyggingsprogram, måtte 
tildelingen skje på rent faglig grunnlag uten klar binding til nyttekriteriet. DUH på sin 
side understreket imidlertid at nytteprofil var «en forutsetning for å sette i gang 
programmet». Departementet insisterte på at DUH ikke kunne legitimere en bevilgning 
på vel 17 millioner kroner av bistandsmidlene til forskningsstipendiater i Norge «uten å 
sikre at midlene går til forskning som er relevant for bistandsvirksomheten». 
«Nytteverdien» ble presisert til å bety «ikke kortsiktige, snevre nyttehensyn, men at 
sentrale problemstillinger og evt. geografisk område har relevans for DUHs 
virksomhet».120 På et møte i DUH den 4.10.85 ble imidlertid nytteverdien definert 
snevrere; det ble framhevet at et kriterium for programmets vellykkethet var at det «må 
stilles krav om et avsluttende forskningsarbeid som kan evalueres/vurderes etter avsluttet 
stipendperiode. I dette ligger rapporteringsplikt i form av en eller annen publikasjon som 
departementet kan ha nytte av i sitt arbeid». Og programmet skal «ha brakt fram en 
bredere kompetanse i miljøet som departementet kan dra nytte av/ha klar relevans for 
departementets arbeid». Utlysningsteksten for rekrutteringsprogrammet er i denne 
sammenhengen et viktig historisk dokument, fordi det ga det potensielle søkermiljø klare 
signaler om hva en kunne forvente å få støtte til. I et forslag fra DUH, skrevet 8.2.85, står 
det at «forskningsprosjekter med nytteverdi for DUH/NORADs bistandsarbeid vil bli 
prioritert». I den utlysningsteksten NAVF og DUH ble enige om var dette skjerpet 

                                                                                                                                                 

andre institusjoner som arbeider med bistands- og utviklingsspørsmål.» Et annet eksempel 

kan nevnes her: Programmet «Kvinner og utvikling» ble av mange forskere i utgangspunktet 

oppfattet som et fritt forskningsprogram (selv om det ble organisert av NORAS), men det er 

symptomatisk for utviklingen at forskningsrådet innkalte til sluttkonferanse under 

overskriften «Forskning for bedre bistand». 
118 Brev fra 2. plankontor, DUH, til NAVF, 12.3.1985. 
119 Brev fra NAVF til 2. plankontor, DUH, 16.4.85.  
120 Brev fra 2. plankontor, DUH til NAVF 9.8.85. 



ytterligere. Nå het det at forskningsprosjekter med «klar relevans (min uth.) for DUHs 
bistandsarbeid vil bli prioritert».121 Dette rekrutteringsprogrammet, som altså var 
administrert av det som på den tiden ble kalt et forskningsråd for grunnforskning ga klare 
signaler til rekruttmiljøet om at skulle en bli «til noe» innenfor forskning om ikke-
europeiske områder burde en orientere seg mot bistandsrelevante problemstillinger. Både 
beskrivelse av studieobjekt og studiefelt målbar bistandsepokens perspektiv, og det nye 
sørpolitiske systems rasjonale. 72 studenter søkte,122 noe som omtrent tilsvarte det 
samlede antall studenter i antropologi, geografi, historie, sammenliknende politikk og 
sosiologi i perioden 1980–84 som tok eksamen innen ikke-europeiske,123 eller omtrent 
like mange studenter som uansett disiplin tok eksamen i ikke-europeiske studier i tiåret 
1966–1977,124 altså før relevanskravet oppsto. 23 studenter ble tildelt stipend under dette 
programmet.125 Det representerte så å si all rekruttering innen dette feltet i løpet av denne 
femårs-perioden. 

Denne lille, og høyst udramatiske historien er en talende fortelling om hvordan et 
forskningsfelt endret fokus og ble erobret av og underkastet seg det sørpolitiske 
byråkratiets makt. Måten det skjedde på er typisk: Byråkrater, antakeligvis uten andre mål 

                                                      

121 Dragkampen om stipendkomiteens sammensetning var også en dragkamp om definisjonsmakt 

over forskningens kommunikative situasjon. Her gikk NAVF, etter at 

forskningsrekrutteringsprogrammets flerfaglige karakter var fastlagt, inn for en komité hvor 

alle fagrådene i NAVF var representert, pluss en representant fra DUH, til sammen syv 

personer. DUH repliserte at de også ønsket en komité på syv medlemmer, men tre av disse 

skulle komme fra DUH og 1 fra respektive NFFR/NLVF, NTNF, RMF og RSF/RHF. Mens 

NAVF gikk inn for at forskningsrådet skulle oppnevne komiteen og utpeke leder, hevdet 

DUH at departementet skulle godkjenne komiteen som helhet. NAVF insisterte ganske 

kraftig på at komiteen burde ha en representant fra RHF og en fra RSF, fordi disse 

fagområdene hadde en så sentral plass i utviklingsforskningen. Det ble også strid om hvilke 

forskerrepresentanter som skulle sitte i komiteen. NAVF godtok at DUH fritt kunne oppnevne 

sine representanter, men foreslo at forskningsrådene burde ha anledning til å gjøre det samme. 

Dette godtok ikke DUH og ut fra en begrunnelse om at ettersom DUH finansierte 

programmene i sin helhet, kunne de stille krav om at komiteens sammensetning reflekterte 

deres ønsker og behov. Enden på visa ble at en usedvanlig stor stipendkomité; den ble utvidet 

til ni medlemmer, hvorav fire kom fra DUH og fem fra forskersiden.  
122 Se Tvedt 1989b. 
123 Se Bråten og Tvedt 1991. 
124 Tvedt 1987: 20. 
125 Tvedt 1989b. 



enn å gjøre sørpolitikken bedre, møttes i unnselige møtelokaler med i høyden en 
kaffekopp og et wienerbrød som bevertning, og endret retningen til den nasjonale 
dannelsesprosessen i globaliseringens tidsalder. Den generelle forskningspolitikken på 
slutten av 1980-tallet ga departementene sektoransvar for sitt felt. Men brukerorientering 
måtte ikke bli fortolket på denne måten. Konsekvensen av slike rådslagninger mellom 
aktører fra ulike deler av Den norske modellen har vært så store i Norge, fordi det ikke 
fantes andre finansieringskilder, verken private eller statlige, utenfor det sørpolitiske 
system selv. I et slikt perspektiv kan en oppfatte det sørpolitiske systemets monopol i å 
bestemme forskningens nysgjerrighetsorientering som en trussel – ikke bare mot 
utviklingen av forskningstradisjon om verden og Norges rolle i den utenfor det 
sørpolitiske systems filtre, men og mot seg selv. 

Ved at Bistandsdepartementet, og senere UD, gradvis ble en stadig mer sentral 
finansieringskilde for forskningsprosjekter, formulerte stadig flere av de mest aktive, 
etablerte forskere problemstillinger med uttrykt bistandsrelevans.126 Forskernes praksis 
gjorde dette helt naturlig. Over 90 % av de mest aktive samfunnsvitenskapelige 
utviklingsforskerne på begynnelsen av 1990-tallet hadde også arbeidet som konsulent for 
NORAD, UD, Verdensbanken, FN etc.127 Disse stadige rolleskiftene medførte at 
forskerne hele tiden underkastet seg ikke bare brukernes direkte krav, men også 
sørsystemets begreps- og fortolkningsrammer. En god del forskere har også qua 
forskerne, på ulike tidspunkter, gått inn i politikerrollen som forfattere av 
stortingsmeldinger, bistandsstrategiske notater etc. Ønsket om å forberede verden og 
bistandspolitikken kombinert med disse statlige rolleskiftene har ført til at et faktisk 
behov må opprettholde en streng grense mellom å erkjenne hva som er og å vurdere hva 
som bør bli, mellom kjensgjerninger og beslutninger, og det avgjørende kriteriet blir om 
oppdragsgiveren synes produktet er godt. En kan si at norsk forskning om Afrika, Asia, 
Latin-Amerika og Oceania i løpet av 1980-tallet ble, både finansielt og organisatorisk, 
gradvis knyttet opp til bistandsepokens relasjon og det sørpolitiske prosjektet, og at store 
deler av forskningsmiljøet med entusiasme bandt seg til den sørpolitiske masten.128 

                                                      

126 Tvedt 1987a: 38. Ved slutten av ti-året hadde 60 utviklingsforskere forskningsprosjekter som 

var finansiert under forskningsprogram med erklærte bistandsrelaterte målsettinger. 

Utregningene er basert på oversikt over innvilgede søknader under de nevnte 

forskningsprogram. Se for øvrig Tvedt 1989b. 
127 Se Tvedt et al. 1992. 
128 Se f.eks. Hesselberg, Jan, 1986, Noen tanker om utviklingsgeografi, i Geografene i Nidaros, 

1: 8–13, Hesselberg, J., 1985, Retninger i utviklingsgeografi, i Nordisk Samhällsgeografisk 

tidskrift, 2: 18–28, Hårstad, Jan, 1981, Utviklingsgeografi. Et utvalg av emner og 



Den sørpolitiske ledelsen utøver faktisk autoritet, ved å besitte tilnærmet monopol 
både over «gavene» og ressursallokeringen, og definisjonshegemoni over hva som er 
forskningens mening eller formål. Forskningsfeltets organisering innebærer kontinuerlig 
befesting av en sosial relasjon som kretser omkring å tilfredstille «giveren» og 
«brukerens» interesser (i form av forskningstema, rapportskriving, møter for og med 
«brukerne» osv). Denne kontinuerlige undergraving av forskningens autonomi foregår i 
en villet allianse med størstedelen av forskningsmiljøene. I noen sammenhenger har 
forskningsmiljøene vært pådrivere i å definere forskningens rasjonale som et 
Godhetsinstrument, og fått økonomisk-politisk støtte nettopp for dette. Forskningsmiljøet 
har historisk i denne sammenhengen ikke representert noe sannhetsregime, i Foucaults 
forstand, men hva jeg vil kalle et dobbelt legitimeringsregime – både for Den norske 
modellens handlingsplaner og for dens korporative organisering av samfunnsinstitusjoner. 

Sørsystemets forskningspolitikk 

Det sørpolitiske området avkrefter konvensjonelle sammenfatninger om utviklingen av 
forholdet mellom forskning og politikk i norsk etterkrigstid. De fleste 
vitenskapshistoriske fremstillinger legger vekt på at når det gjaldt innflytelsen over 
styringen av samfunnet var samfunnsvitenskapens gullalder en eller annen gang «før»129. 
Det som den gang ga forskningen en posisjon den siden ikke har hatt, hevdes det, var en 
generell utviklingsoptimisme og troen på at samfunnet kunne modelleres i form av 

                                                                                                                                                 

angrepsmåter, 35, 1:29–45, Klausen, Arne Martin, 1983, Utviklingshjelp og sosialantropologi 

i Norge, i Klausen, Arne Martin og Marit Melhus (red.), 1983, Sosialantropologers rolle i 

bistandsarbeidet, 1–29, Oslo: Sosialantropologisk institutt, Occasional Papers; 7., Lomøy, J., 

1985, Hvorfor definere utviklingsgeografi – og hvordan?, Norsk samfunnsgeografisk 

forenings skrifter, 13: 269–272, Lund, Ragnhild, 1986, Development geography. 

Development focus and planning orientation, i Jones, M. (ed.), Welfare and environment, 

121–144, Trondheim: Tapir, Sjøholt, Peder, 1986, Hva er utviklingsgeografi? 

Makroperspektivet, i Norsk samfunnsgeografisk forenings skrifter, 13: 273–279, Sørbø, 

Gunnar M., 1982, Planlegging, forskning og utvikling, i Klausen, Arne Martin, og Marit 

Melhus, (red.), Sosialantropologers rolle i bistandsarbeidet, 63–92, Oslo: 

Sosialantropologisk institutt, Occasional Papers; 7, Tvedten, Inge, 1989, Er 

sosialantropologer anvendbare? Noen refleksjoner omkring sosialantropologer og svensk 

bistandsarbeid, Sektionen för utvecklingsstudier, Stockholms universitet, Arbetsrapport 12. 
129  Se f.eks. Naustdalslid og Reitan 1994 og Brox 2000. 



«social architecture» eller «piecemeal social engineering».130 Samfunnsvitenskapens 
dominerende selvforståelse rundt år 2000, ofte skildret som en slags kollektiv 
fremmedgjøring, hevder at en ikke «blir hørt», at en «ikke har politisk betydning» etc. På 
det sørpolitiske området har den politiske ledelsen igjen og igjen erklært at det nære 
forholdet til forskning er en bærebjelke i deres politikk. Forskningen skal være både 
politikkens grunnlag og politikkens fortsettelse med andre midler, og forskerne skal være 
politikernes døråpnere og krigens brannslukkere internasjonalt. Enhver teori om hvilke 
serier med «hindre» eller «filtre» som forskningsfunn i det moderne samfunn må passere 
fra produksjon til politikkens konsumpsjon er ikke mye verdt, om den ikke kan forklare 
utviklingen på det sørpolitiske feltet. 

Hele det sørpolitiske systemet og dets internasjonale posisjon hviler på det 
internasjonale forskningssystemets historiografi, begrepsapparat og forskningens rolle 
som sosial ingeniør. Det er fundamentalt knyttet opp til en epokes og en relasjons 
herskende begrepsverden og episteme. To idétradisjoner ga feltet en opprinnelig 
legitimitet: a) Det positivistiske vitenskapsidealet har hatt en sterk posisjon innen feltets 
fundamentale legitimering. Bistandssystemets etablering innebar en faktisk 
institusjonalisering av dette idealet, og dets kanonisering overfor resten av verden. Det 
store målet for «utviklingsforskningen» i denne sammenheng var å håndtere moralske 
verdier, institusjoner og alle sosiale fenomener med de samme metodene som det 
naturvitenskapen brukte. Teoriene om samfunnsutviklingen var nomotetiske og 
ambisjonen var å formulere utviklingsstrategier med universelle ambisjoner. Disse 
strategiene avslørte en form for kosmisk konspirasjon til menneskehetens beste. De 
hevdet å ha oppdaget de ulike kreftene i menneskehetens historie, og nå (med hjelp av 
bistand) skulle disse utvikles på en rasjonell måte. Og b): Denne tradisjonen har gått hånd 
i hånd med en idé som kan sammenliknes med humanitarismen i det 19. århundre; Den 
institusjonaliserte omtanke for den fattige og den uutviklede. Også denne retningen har 
hentet næring fra ideen om utvikling som evolusjon og at universelle ideer og verdier 
finnes, sanne for alle mennesker, kvinner og menn, overalt, og til enhver tid, og at disse 
verdiene kan uttrykkes i universelle regler for å regulere individets relasjon til staten. 

Hvordan dette ønsket om empati og en nomotetisk universalisme har samvirket, har 
hatt betydning for vårt felt: Siden svaret (på utviklingens problem, på demokratiets 
muligheter, på hva som var de rette verdier) var kjent, eller kunne oppdages, og disse 
løsningene definitorisk ville samsvare med en etisk god og rasjonell uviklingsprosess, ble 
forskningens moralske oppgave å fortelle om disse oppdagelsene. 

                                                      

130 Disse begrepene er tatt fra Popper 1969: 345–46. 



Samtidig som ideen omforskningens status som et vitenskapelig redskap for de fattige 
står usedvanlig sterkt innenfor forskningsmiljøet, er forskningens innhold og profil del av 
et internasjonalt system som er et organisert uttrykk for Vestens økonomiske, politiske og 
kulturelle dominans. Forskerne fra «nord» er institusjonelt en del av et historisk bestemt 
system av økonomisk, konseptuell og begrepsmessig hegemoni. Forskerne blir, med en 
omformulering av Bourdieu (Bourdieu snakket om dem som et segment av den herskende 
klassen),131 et segment av den dominerende sivilisasjon på den globale arena hvis 
historiske funksjon har vært å uttrykke og forvalte konseptuell og begrepsmessig 
dominans i forholdet mellom sivilisasjoner og stater. Forskningsfeltet er 
legitimitetsprodusent innen et internasjonalt system der fundamentale verdier og 
verdensoppfatninger (inkludert religionens rolle) forhandles mellom stater, sivilisasjoner 
og sosiale grupper. Ingen tankeoperasjon eller viljesakt kan oppheve denne posisjonen 
innen et globalt makthierarki. Forskeren kan bare være mer eller mindre klar over ulike 
implikasjoner av denne posisjonen og innenfor dens kontekst, utforme ulike personlige 
forskningsstrategier for å bevare forskningens makt over definisjonen av forskningens 
rasjonale. 

I Norge startet den samfunnsvitenskapelige forskningen om Afrika, Asia og Latin-
Amerika så å si på bar bakke i 1960-årene. Det var blitt drevet noe ikke-europeisk 
forskning tidligere, både blant misjonærer og ved Universitetet i Oslo i mellomkrigstiden. 
På 1960- og begynnelsen av 1970-tallet ble det fra forskerhold argumentert for hva som 
ble kalt ikke-europeisk forskning, og det eksisterte i noen år studentstipendier i ikke-
europeiske studier som en slags reminisens fra tiden før bistandsepoken slo inn for fullt. 
Mesteparten av den beskjedne forskningen som pågikk ble finansiert over kultur- og 
vitenskapsbevilgninger. De svært få forskere som da drev forskning om og hadde 
kompetanse på land utenfor Europa og Nord-Amerika var stort sett finansiert over 
ordinære universitetsbudsjetter, og det var naturlig nok ingen institusjonalisert skjeling til 
politisk relevans for statsbyråkratiet eller til utenrikspolitisk betydning. Det kan neppe 
være tvil om at hadde ikke bistandsystemet blitt etablert eller hadde ikke målene om å bli 
en humanitær stormakt blitt formulert, ville forskningen om den ikke-europeiske verden 
fått en annen nysgjerrighetsorientering, en helt annen institusjonell profil og et annet 
fortolkningsspråk, men den hadde antakeligvis vært mindre omfattende. 

Først i 1965 bevilget Utenriksdepartementet sine første midler til forskning: 130 000 
kroner under budsjettposten «Diverse». Det gikk altså mer enn et tiår fra starten på det 
norske utviklingsprosjektet i Kerala i India og fire år fra etableringen av Norsk 
Utviklingshjelp før bistandsmyndighetene mente at det kunne være fornuftig å bevilge 

                                                      

131 Se for eksempel Bourdieu 1992, og hans tekster om de intellektuelle.  



noe penger til forskning.132 Siden da er norsk forskning om den ikke-europeiske verden 
og internasjonaliserings- og globaliseringsprosesser blitt mangedoblet i omfang, og på 
helt avgjørende måter blitt knyttet opp til det sørpolitiske prosjekt. Først tolv år etter 
Kerala-prosjektets start og fire år etter etableringen av Norsk Utviklingshjelp ga 
bistandsadministrasjonen og politikerne de første små bevilgninger til norsk 
kompetanseutvikling og forskning om utviklingsproblem i utviklingslandene. I de 
grunnleggende årene til norsk utviklingshjelp ble forskning sett på som irrelevant for det 
praktiske bistandsarbeidet.133 På 1960- og 70-tallet var flesteparten av de faste stillingene 
på universitetene øremerket ikke-europeiske studier finansiert over 
universitetsbudsjettene, og de var helt marginalt knyttet opp til Utenriksdepartementet 
eller Norsk Utviklingshjelps politikk eller operasjonelle behov.134 

I løpet av siste halvdel av 1980-årene ble det sørpolitiske systems interesseområde 
forskningsmessig institusjonalisert. Trenden var klar: Ikke-europeisk forskning i Norge 
ble i stadig sterkere grad rettet mot bistand- og utviklingsspørsmål. Feltet ble ved alle 
norske universiteter organisert i egne sentra for utviklingsstudier, eller for studier i 
utvikling og miljø. Nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning under 
Det norske universitetsråd ble opprettet i 1986 for å sikre koordinering av 
«utviklingsrelatert» forskning og utdanning ved norske universiteter og mobilisere dem til 
å ta del i utdannings- og forskningsbistand. Norsk forening for utviklingsforskning ble 
etablert i 1983 og hadde på slutten av 1980-tallet omtrent 300 forskere som medlemmer 
hvis eneste fellesinteresse var at de var opptatt av utviklingsland. I 1988 vedtok Stortinget 
DNA-regjeringens melding: Om u-landsorientert utviklingsforskning. I 1989 ble det 
etablert en Nasjonal komité for utviklingsforskning under NAVF som hadde som 
oppgave å styrke dette feltet.135 Verken meldingen eller komiteen lyktes i å øke støtten til 
forskningsfeltet fra andre kilder enn det sørpolitiske systemet selv.136 

                                                      

132 Tvedt 1987a: 24. 
133 Tvedt 1987: 13–32. 
134 På forskningsinstituttene var situasjonen annerledes, allerede på dette tidspunktet: Et typisk 

eksempel: Olav Stokke, som var forsker og medlem av NORADs råd fra 1969 til 1976, satte i 

gang en seminarserie på NUPI, som i 1974 ledet til det første rene tidsskriftet for 

utviklingsspørsmål og utviklingsforskning i Norge: Forum for utviklingsstudier (senere 

Forum for Development Studies). Tidsskriftet ble finansiert av NORAD, og i begynnelsen var 

hvert nummer basert på et seminar hvor sentrale forskere, byråkrater og politikere møttes (se 

Visnes 1999: 69). 
135 I Innstilling til Universitetsrådet. Om behovet for et nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert 

forskning og utdanning, avgitt 24. april 1986 av utvalg nedsatt av Universitetsrådet, 



__________________________________________________________________ 

Utenriksdepartementet og forskningsNorge 

I 1962 sa styreformannen i Norsk Utviklingshjelp, Trygve Lie, at én krone til 
forskning var en krone mindre til utviklingshjelp. I 1999 la regjeringen frem en egen 
melding om Utenriksdepartementets forskningsstrategi som understreket 
forskningen store betydning for politikkens kvalitet. Stadig oftere nevnes 
forskningen som en symbiotisk del av Den norske modellen for fredspolitikk i 
verden. 

I 2002 var Utenriksdepartementets ordinære forskningsbevilgninger til norske 
forskningsmiljøer i overkant av 50 millioner (ca. 10 av disse var grunnbevilgning til 
Christian Michelsens Institutt). Alle norske universiteter, høyskoler og institutter 
fikk altså regulært omtrent 0,3 % av det sørpolitiske budsjettet. De fikk under en 
tredjedel av det som ble gitt til norske misjonsorganisasjoner. Hele forskningsNorge 
fikk omtrent halvparten av de midlene organisasjonsNorge fikk til å informere om 
sitt bistandsarbeid. Retorikken har endret seg, men støtten til norsk forskning om 
verden i Det internasjonale gjennombruddets periode i norsk historie, er blitt 
redusert. De totale bevilgningen (fra UD/NORAD og Utdanningsdepartementet) var 
relativt sett større på 1980-tallet enn i 2003. 

Disse svært begrensede midlene fra UD har likevel vært tilstrekkelig til å påvirke 
hele forskningsNorges nysgjerrighetsorientering, fordi de så å si har vært de eneste 
tilgjengelige forskningsmidlene om ikke-europeiske spørsmål. 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 

Bergen/Oslo/Trondheim/Tromsø/Ås 1986 heter det: «utviklingsstudier (Development 

Studies)» slik dette etter hvert har utviklet seg til å bli en benevnelse for en egen fagdisiplin 

(min uth.) både internasjonalt og til dels også her til lands» (vedlegg 2). 
136 «Etter Regjeringens forslag skal det fremtidige hovedansvar for norsk utviklingsforskning 

tillegges Kd. I samarbeid med forskningsrådene og forskningsinstitusjonene skal Kd ha 

ansvaret for oppbygging og vedlikeholdet av grunnkompetanse, forskning og undervisning på 

dette feltet» (St.meld. nr. 42, Om u-landsorientert utviklingsforskning: 41). Denne 

målsettingen ble ikke realisert, kanskje også fordi meldingen er tvetydig med hensyn til 

forskningens rasjonale. Flere steder i meldingen står det blant annet at forskersamfunnet skal 

arbeide for «oppfølging av anbefalingene fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling». 

Regjeringen og Stortinget ba altså forskersamfunnet om å arbeide for Brundtland-

kommisjonens anbefalinger, istedenfor å forfølge alle spørsmål like kritisk og like uavhengig.  



Det er også et poeng å legge merke til at ansvarsfordelingen mellom de ulike 
departementene er blitt endret i takt med det sørpolitiske systemets vekst og 
konsolidering. Formelt sett har Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) et 
overordnet ansvar for all forskning i Norge. Dette ansvaret ble understreket spesielt i 
St.meld. nr. 42 (1987–88) Om u-landsorientert utviklingsforskning.137 Men dette ansvaret 
er aldri realisert, og i praksis har det sørpolitiske forvaltningssystem monopol på 
forskningsstøtten til feltet. UDs forvaltningsansvar omfatter ikke lenger bare 
forskningsbistand og støtte til internasjonal utviklingsforskning men også støtte til 
utviklingsforskning i Norge (St.meld. nr. 42 slo fast at bistandsmyndighetene først og 
fremst hadde ansvar for forskningsbistand og at det generelle ansvaret for 
utviklingsforskning i Norge var plassert hos KUF.) UD har inngått rammeavtale med 
Norges forskningsråd, og de forskningsprogrammene som UD har ønsket, er uten 
sammenlikning den viktigste finansieringskilden for forskning om ikke-europeiske 
områder i Norge. Det forskningspolitiske sektorprinsippet som lå til grunn for 
rammeavtalen er blitt videreført og i St.meld. nr. 39 (1998–99) Forskning ved et tidsskille 
blir prinsippet igjen fastslått. Der henvises det til UDs strategi og meldingen har lite å si 
om KUFs egen rolle. Den rolle forskningsmeldingen tillegger forskning om ikke-
europeiske områder befester inntrykket av en forskning som først og fremst skal drive 
kunnskapsproduksjon for UD og for den sørpolitiske ledelsen, selv om 
programerklæringer om forskningens siktemål generelt er bredere (skal fremme norsk 
internasjonalisering og lignende). 

Norges forskningsråds støtte til forskning om ikke-europeiske forhold er i løpet av de 
tre siste tiårene i stadig større grad blitt finansiert av Utenriksdepartementet. Alle 
forskningsprogrammene som er etablert siden 1986 er etablert med en målsetting om klar 
sørpolitisk relevans, og med representanter for Utenriksdepartementet og NORAD i de 
ulike styringsgruppene som er blitt etablert. Den totale støtten til ikke-europeisk 
forskning utgjør en svært beskjeden del av forskningsrådets totale portefølje, og står ikke 
på noen måte i stil med den nasjonale profileringen av Norge som humanitær stormakt. 
Norges forskningsråds rolle er – ved å fremstå som et uavhengig grunnforskningsråd – å 
forsterke Den norske modellens modellerende virkning på norsk forskningsverden og 
nysgjerrighetsorientering. 

                                                      

137 St.meld. nr. 42 (1987–88) Om u-landsorientert utviklingsforskning slo fast: ‘det fremtidige 

ansvar for norsk utviklingsforskning i all hovedsak tilfaller Kultur- og 

vitenskapsdepartementet (KD) og forskningsrådene, og at bistandsmyndighetenes ansvar 

hovedsakelig avgrenses til å gjelde forskningsbistand’. 



UD støtter Norges forskningsråd først og fremst gjennom en rammeavtale (ca. 53 
millioner i 2000). Rammeavtalens målsetting er utvetydig: Den legger vekt på å styrke 
norsk utviklingsforskning ‘som kunnskapsleverandør for politikkutforming og forvaltning 
på utviklingsfeltet’. Norges forskningsråd har da også selv utviklet en definisjon av 
utviklingsforskning som lyder slik: ‘Forskning som er relevant for å forstå 
endringsprosesser og bidra til bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon i land i Sør 
og i land med overgangsøkonomi, og til bærekraftige Nord-Sør relasjoner.’ 

Definisjonen understreker de anvendte og brukerstyrte sidene ved 
forskningsprogrammene. Utviklingsforskningen har siden de første programmene ble 
organisert vært tilpasset og underkastet bistandspolitiske problemstillinger. Da Norges 
forskningsråd og Rådet for miljø og utvikling i 2002 snakket om at utviklingsforskningen 
måtte redefineres, var begrunnelsen ikke å styrke forskningens autonomi basert på en 
kritikk av at tidligere definisjoner var underlagt en bestemt brukerorientering og 
forskningseksterne krav. Den nye definisjonen er snarere ment å være mer tilpasset det 
sørpolitiske systemet (som nettopp omfatter mer enn bistand og utviklingsprosesser). Det 
handlingsorienterte kravet understreker forskningsfeltets underordning av UD-byråkratiet. 
Miljø og utviklings forskningsportefølje er UDs forskningsprogram. Det avspeiler og 
forsterker bevilgningssituasjonen: Under 1 % av første års avkastning fra det nye Fondet 
for forskning og nyskapning (1 av 90 millioner kroner) ble avsatt til formål knyttet til hva 
Norges forskningsråd karakteriserte som utviklingsforskning. 

__________________________________________________________________ 

UD betaler og befaler 

I mai 2003 avslørte Aftenposten hvordan forskere innenfor den marine forskning 
fordelte penger til hverandre i råd og utvalg de satt i i forskningsrådet. Slike 
påpekninger er viktige, og alt tyder på at slike situasjoner vil oppstå igjen og igjen. 
Men enda viktigere er de fundamentale endringsprosessene som ikke når avisenes 
overskrifter, men som kan avdekkes i en enkel oppsetting av budsjettall for Norges 
forskningsråd i 2003. 

I henhold til avtale skulle UD kanalisere til Norges forskningsråd 76 millioner eller 
ca 2 % av forskningsrådets totale overføringer fra departementene på kr. 3 999 655 
millioner i 2003. Den relative andelen er ikke økt etter at regjeringen i 1999 la frem 
meldingen hvor de erklærte at forskningen skulle styrkes betraktelig. Det som er 
mer interessant er at UDs bevilgning utgjør hele 13 % av forskningsrådets 
bevilgninger til «spesielle forskningsformål» (76 millioner av 604 millioner). Det 
innebærer at UD i mye større grad enn alle andre departementer (bortsett fra 
helsedepartementet) finansierer forskningsprogrammer som de bestemmer 



innholdet av. All støtte fra UD til Norges forskningsråd er slike programmer, mens 
syv av de andre departementene også bevilger «generelle midler til 
forskningsformål». UDs andel av de brukerstyrte programmene til Norges 
forskningsråd har også økt. I 1993 utgjorde UD-midlene 8 %, seks år senere var 
andelen doblet, til 16 %, mens den i 2003 altså var 13 %. 

Ved relativt små midler, men kanalisert til enkelte «brukerstyrte» programmer, 
har UD lyktes i å forme norsk forsknings nysgjerrighetsorientering og 
kommunikative situasjon under store deler av Det internasjonale gjennombrudd. 
__________________________________________________________________ 

Det er skapt en situasjon hvor følgende scener blir stadig vanligere: Norges 
forskningsråd og Miljø og utvikling eller et programstyre under Miljø og utvikling 
innkaller til konferanse. I panelet sitter det forskere, men ganske sikkert også byråkrater 
fra UD, FN, Verdensbanken eller NORAD. Disse blir tilskrevet rollen som forskningens 
evaluatorer, eller dommere – basert på deres anerkjente og kombinerte rolle som 
representanter for dem som både betaler for og skal bruke forskningen. I løpet av årene er 
det etablert en rutinisert dialog på politikkens premisser, som legitimeres ved credoet om 
at forskningen skal tjene departementets eller sørpolitikkens behov. I realiteten er dette 
imidlertid en falsk legitimering. Det er etablert et system hvor individuelle byråkrater, 
som tilfeldigvis for tiden arbeider på det aktuelle feltet (byråkraten vil som regel være på 
vei et annet sted i det byråkratiske hierarki, med mindre han er «stuck», og da er han aller 
minst representantiv for byråkratiets eventuelle fellesinteresser), oftest uten noe mandat 
fra andre enn seg selv (det er umulig å tenke seg at UD-byråkratiet kan komme sammen 
og bli enige om hva som er byråkratiets forskningsbehov), blir gjort til forskningens 
overdommere. Forutsetningen for denne påtvungne kommunikative situasjonen er 
selvsagt tilslutning til en idé om at forskningens rasjonale er å tilfredstille bestemte 
brukeres interesser. Det statlige forvaltningsbyråkrati har kunnet opprettholde og stadig 
forsterke sin status som systemets akse, en status som stadig bekreftes ved at de blir 
invitert og at forskere må høre på dem i en forskningssammenheng, og at den enkelte 
byråkrat forvalter en makt over andres nysgjerrighetsorientering som er usedvanlig. Slik 
er systemet blitt, at når det påpekes åpenbart vitenskapsteoretisk og forskningsetisk 
problem ved, at forskningen er blitt politikkens fortsettelse med andre midler, så stemples 
det som «skiting i eget reir» fra andre forskermiljøer og karakteriseres som et standpunkt 
forbeholdt utviklingsforskningens «enfant terrible» i Norges forskningsråds egen avis, 
Forskning.138 

                                                      

138 Se Forskning, «Frustrerte byråkrater og bombastiske forskere», 7, 1995. 



Norges forskningsråd har på dette feltet, gjennom formuleringer i strateginotat, i 
programdokumentene som utarbeides, i referansegruppenes sammensetning, i måten 
forskerkonferanser arrangeres med «brukerne» i førersetet, definert seg selv som en aktør 
innen det sørpolitiske systemet. Dels er det resultat av tilpasning til en situasjon hvor det 
så å si bare er UD som bevilger penger til slik forskning, og at UD i langt sterkere grad 
enn andre departementer gir penger til øremerkede brukerorienterte programmer. Ved å 
anerkjenne og akseptere det sørpolitiske systemet og Den norske modellens rasjonale, kan 
rollen som forskningsforvalter av UDs ressurser opprettholdes og utvides. Norges 
forskningsråd fungerer altså ikke på dette området som en buffer mellom forskningens 
verden og politikkens verden, men som en aktiv kanal for statspolitikkens innflytelse over 
forskningens verden. 

Universitetene har inntatt en spesifikk posisjon innen det sørpolitiske system, 
stimulert av den potensielle tilgangen av midler til forskning og av Det sørpolitiske 
prosjektets moralske legitimitet. Utviklingen på dette feltet har foregått innenfor rammen 
av en almen konflikt som har preget vestlige universiteter de siste tiårene: På den ene 
siden ideen om at universitetet skal være basert på akademisk selvstyre innenfor et 
konstitusjonelt demokrati med delvis autonome institusjoner, og på den andre siden den 
stadig mer dominerende ideologien som ser universitetet som en service-bedrift, og 
samfunnet som en markedsplass. På det sørpolitiske området har universitetene i stor grad 
helt oppgitt de tradisjonelle begrunnelsene for selvstyre og forskningens betydning som et 
eget system basert på egne verdier og kvalitetskriterier – tilskyndet av etisk 
argumentasjon om prosjektets godhet. 

I tillegg til å kjempe om forskningsmidler fra UD-finansierte forskningsprogram i 
Norges forskningsråd med klare sørpolitiske relevanskrav, har universitetene fra midten 
av 1980-tallet inngått en helt ny relasjon til UD, hvor de under en rammeavtale har 
forpliktet seg til å gjennomføre UDs utviklingspolitikk i verden.. Men til tross for denne 
helt spesielle relasjonen mellom universitetsrepresentative organer og UD og NORAD, er 
det aldri blitt antydet fra forskerhold at ikke bare forskningens kvalitet men «det åpne 
samfunn» på det utenrikspolitiske felt er avhengig av distansert kunnskap, basert på 
kritisk rasjonalitet og systematisk søking etter sannhet Det er heller ikke blitt diskutert 
hvilke konsekvenser det får for den norske danningsprosessen, eller for nasjonal 
identitetsproduksjon i globaliseringens tidsalder at universitetsforskermiljøene ikke bare 
er tett knyttet til den norske utenrikspolitiske masten, men at de står der – bundet fast – 
uten at det blir diskutert at de har latt seg binde fast og hvilke konsekvenser det har for 
hva de ser og hvilke begrep de snakker med. 

___________________________________________________________________ 



Universitetet og forskeren som politikkens byråkrat 

Våren 2003 ble det kjent at den kenyanske politikeren Koigi wa Wamwere mottok 
uføretrygd fra Norge mens han tjente 40 000 kroner måneden som nyvalgt medlem 
av nasjonalforsamlingen i Kenya. Wamwere kom til Norge som flyktning i 1988 og 
fikk politisk asyl. I 1995 ble han arrestert av kenyansk politi: Han hadde vært på 
treningsleir i Libya, og gikk til væpnet angrep på en politistasjon i Kenya. Han slapp 
fri etter bl.a. norske protester, som avviste som oppspinn alt kenyanske 
myndighetene sa. Den «diktatoriske» kenyanske regjeringen, ifølge Wamwere og 
norsk presse, ga Wamwere likevel lov til å stille til valg som presidentkandidat i 
1997, og norske medier beskrev ham som en mulig kommende president, mot 
tyrannen, president Moi. Wamwere fikk ca 0,4% av stemmene og Moi vant. 
Wamwere kom tilbake til Norge. Etter en trafikkulykke i 1999 ble han erklært 
100 % varig ufør i Norge (han kunne ikke konsentrere seg mer enn noen minutter 
ad gangen). 10 måneder senere fikk han en garanti fra norsk UD om en million 
kroner i stipend for å gjennomføre et toårig forskningsprogram ved Columbia 
University i New York. I tillegg mottok han 100 000 kroner fra stiftelsen Fritt Ord 
til forskningsprosjektet sitt. 

Det mest interessante er ikke hvordan Wamwere utnyttet det norske systemet 
(samtidig som han utga bøker om det norske folks rasisme), men det norske 
sørpolitiske systemets relasjoner til ham (for en idéhistorisk analyse av norske 
mediers behandling av Kenya og Wamwere, se Tvedt 2002). Det er interessant at 
statssekretæren i UD, mot byråkratiets anbefalinger, ga en person, helt uten 
akademisk bakgrunn, men som hun kjente, en million kroner i stipend for å studere 
i USA. 

Men i denne sammenhengen er det mest interessant at Regjeringen og UD overlot 
det administrative ansvaret for å følge opp beslutningen til Universitetet i Oslo, og 
Norsk senter for menneskerettigheter (nytt navn fra 1. januar 2003). Et institutt på 
vesentlige områder fullfinansiert av UD – på siste halvdel av 1990-tallet gjort til en 
del av Universitetet i Oslo – sto for håndteringen av støtten. Som det het i senterets 
pressemelding: «etter anmodning fra UD påtok SMR seg uten vederlag å formidle 
stipendet fordi prosjektet var av faglig interesse for oss og fordi 
gjesteforskerordningen ved Columbia forutsatte tilknytning til en akademisk 
institusjon i gjesteforskerens hjemland». Eller med andre ord: Universitetet i Oslo 
ble gjort til medspiller i UDs faktiske politikk som innebar direkte støtte til en 
politiker med klare ambisjoner i et annet land – og typisk nok – uten at det ble stilt 
prinsipielle spørsmål være seg om støttens form eller om denne type saksbehandling 
på Utenriksdepartementets vegne skal være universitetenes oppgave. 



Norsk senter for menneskerettigheter driver med mye annet enn forskning for UD. 
Det driver også med direkte iverksettelse av departementets politikk, i nært 
samarbeid med Flyktningerådet. I 2002 finansierte UD tre ansatte ved The 
Norwegian Resource Bank for Democracy and Human Rights (NORDEM), som 
ligger under menneskerettighetssenteret og ga en bevilgning på omtrent 22 millioner 
kroner (se NORDEM Annual Report, 2002). Poenget er selvsagt ikke NORDEMs 
berettigelse, eller nytten av arbeidet, men hva slike samarbeidsrelasjoner over tid vil 
bety for forholdet mellom forskning og den utenrikspolitiske ledelsen, og hva det vil 
bety for muligheten for demokratisk debatt om politikkens grunnlag og 
forutsetninger at forskningsmiljøene i så stor grad er knyttet opp til den offisielle 
politikken, og sist men ikke minst – hva det sier om forskningens vilkår og 
forskningssystemets autonomi at slike forhold har fått utvikle seg over flere tiår 
uten at det er blitt diskutert. 
________________________________________________________________________ 

De frie instituttene fremhever selv at de er uavhengige forskningsinstitutter, og at de 
derfor – implisitt – står fritt overfor det sørpolitiske systems ledelse. 

Fagbevegelsens forskningsstiftelse eller Forskningsstiftelsen FAFO, FN, Institutt for 
fredsforskning (PRIO) og Christian Michelsens Institutt (CMI) er i henhold til rettslig 
status og egenprofilering fristilte institutter.139 Det er interessante forskjeller mellom dem, 
men reklamen er villedende forbrukerinformasjon. Norsk Utenrikspolitisk Institutt 
(NUPI) har formelt status som et statlig forvaltningsorgan med særskilte retningslinjer 
(omtrent fullfinansiert direkte av staten). Det ble opprettet av Stortinget i 1959, faglig 
uavhengig formelt sett, men styret ble oppnevnt av departementet, og forskningen var fra 
første stund underlagt klare krav og forventninger om brukerrelevans. FAFO, Institutt for 
anvendte internasjonale studier, er totalt avhengig av UD-midler. Enten gjennomfører de 
prosjekter på initiativ av UD eller prosjekter som er utviklet i nært samarbeid eller i nær 
samforstand med UD. FAFO har også implementert ordinære bistandsprosjekter, som om 
forskningsinstitusjonen skulle være en frivillig bistandsorganisasjon på statskontrakt. Fra 
1995 til 2001 mottok FAFO i overkant av 215 millioner fra UD og NORAD i direkte 
støtte til sine prosjekter, og nesten ingenting fra andre kilder. 

                                                      

139 Se Rømming 2003 for en analyse av forholdet mellom FAFO og Utenriksdepartementet i 

Midtøsten. Da saken ble tatt opp i Aftenposten, ga FAFOs instituttsjef et interessant svar som 

forteller mye om forskningsinstituttenes syn på seg selv: «Fafo har ikke gjort noe annet i 

Midtøsten enn hva mange andre frivillige organisasjoner (min uth.) har gjort andre steder i 

verden» (11.6.2003). Og Utenriksdepartementets representanter beskrev det nære forholdet 

mellom forskning og politikk som naturlig og helt uproblematisk. 



Det er bare CMI som direkte sorterer under UD. De andre instituttene sorterer under 
KUF eller Miljøverndepartementet (NIBR). Det norske sørpolitiske statsapparatet har 
finansiert det største institutt for utviklingsforskning i Norge gjennom grunnbevilgning og 
oppdragsmidler i 1970 og 1980-årene. 

CMI, som er det eneste frittstående instituttet Miljø og utvikling og Norges 
forskningsråd er ansvarlig for innen hva de kaller utviklingsforskningsfeltet, og hvis mål 
er å være «det ledende kompetansesenter på dette felt i Norge», hadde i 2001 41 098 000 
i inntekter. Ingenting kom fra næringslivet. 4,75 millioner fra utlandet og resten fra 
UD.140 For inntekter på 35 179 000 utførte de 123 prosjekter.141 Kontrakter med 
utenlandske organisasjoner utgjorde 2 millioner kroner hvorav 4 % var egenfinansiering, 
og de fikk 0,09 millioner fra EU-prosjekter.142 Den oversikten over finansieringskilder 
som Norges forskningsråd gir i rapporten om instituttsektoren underspiller at hva som 
rubriseres som midler fra forskningsrådet, basisbevilgning og offentlig forvaltning, bare 
kommer fra UD.143 

På 1980-tallet ga DUH flere årsverk til syv andre sentrale 
utviklingsforskningsinstitusjoner, blant annet NORAGRIC, Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt, Senter for utviklingsstudier. Programsatsingen og institusjonsstøtten betydde, til 
tross for at den i penger bare representerte noen få promille av det totale 
bistandsbudsjettet, at nesten alle forskere i Norge som på slutten av 1980-tallet hadde som 
hovedinteresse forskning om samfunn i endring i verden utenom Europa og USA, var 
involvert i forskning som direkte eller indirekte var finansiert av 
Bistandsdepartementet/Utenriksdepartementet og/eller var deltakere i program hvor 
bistandsrelevans var erklært målsetting. 

Normalt er det problematisk å si at man utsettes for maktbruk når sanksjonen består 
av bortfall av et ytterst gunstig tilbud, «et tilbud man ikke kan avslå», som det heter. Men 
i norsk forskningssammenheng er dette en form for indirekte makt av stor betydning, 
fordi tilbudet, eller gaven, som regel kommer fra og kun kan komme fra, slik situasjonen 
har vært de siste tiårene, én giver. Siden forskningen i stadig større grad 
institusjonaliseres, og forskerne blir mer ansvarlig for institusjonenes og sin egen lønns 
inntjening, vil fraværet av positive sanksjoner fra det sørpolitiske system bety 
innskrenkninger og i verste fall nedlegging. En kan ikke her skille mellom negative og 
positive sanksjoner, og så la maktanalysen bestemmes ut fra de negative sanksjonene 

                                                      

140 NFR, 2002, Årsrapporten for forskningsinstituttene for 2001, Oslo: 2002: 44. 
141 NFR, 2002, Årsrapporten for forskningsinstituttene for 2001, Oslo: 2002: 12. 
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alene. Eller for å si det mer presist: Denne utbredte distinksjonen er ikke særlig fruktbar 
her, for forskningsinstitusjonene kan ikke overleve uten de positive sanksjonene. 
Forskningen underkaster seg altså staten, men i underkastelsen ligger også fordeler. 
Denne gjensidigheten er en årsak til at systemet består – så å si uten debatt. Nærhet 
mellom politikk og forskning gir også en fordel for forskningssystemene, ikke i forhold 
til forskningens ethos, men som sørpolitiske aktører. Det kan skape grunnlag for politisk 
innflytelse og tilgang til den utenrikspolitiske ledelsen. Det kan og gi økt tilgang på 
økonomiske ressurser og deltakelse i Det godes gode selskap. Forskningens konforme 
underkastelse av det politiske systemets verdikoder, er en velprøvd sti til relativt 
privilegium og maktens lønnkammer. 

__________________________________________________________________ 

Forskning som politikkens legitimitet 

Forholdet mellom forskningen og staten er ikke bare et spørsmål om 
definisjonsmakt over den kommunikative situasjon. I sine mer ekstreme utgaver 
(men ikke veldig uvanlig) opptrer forskningsinstitusjoner og forskere som direkte 
politiske aktører. Forskningens legitimitet utnyttes som politisk middel. 

Få eksempler kan tydeligere få fram dette enn forskningsinstitusjonen CESARs 
arbeid i Midtøsten (for en mer utfyllende empirisk beskrivelse, se Tvedt og Berg, 
2002). Da UD oppsummerte norsk suksess i Midtøsten, ble CESAR fremhevet: 
«Norsk forskning har fungert som inngangsbillett for et aktivt norsk engasjement og 
har også gitt impulser til forhandlingene.» Deretter beskriver de CESARs innsats 
som forskningsinstitusjon, særlig i arbeidet for å sikre hva UD fremhevet som en 
stor diplomatisk triumf; den såkalte «vannavtalen» mellom partene i 1996 (i 
realiteten var det aldri noen avtale om noen substansielle forhold, men Dagbladet 
skrev like fullt over to sider at Norge hadde løst Midtøstens vannkrise). UD bevilget 
med utgangspunkt i denne begrunnelsen opp mot 80 millioner kroner til CESAR i 
perioden fra 1996 til 2001. CESAR, som aldri har hatt mer enn en håndfull ansatte, 
og et styre hvor daglig leder også var og er styreformann, beskriver seg selv som en 
uavhengig forskningsinstitusjon, som en stiftelse som arbeider med å løse 
miljøkonflikter, eller som en NGO. Internasjonale referanser til CESAR på 
internett er stort sett begrenset til materiale utarbeidet av det israelske 
utenriksdepartement. Der blir de karakterisert som en NGO, men deres 
publikasjoner blir identifisert som publikasjoner produsert av den norske regjering. 
Med andre ord: CESAR symboliserer Den norske modellen, ved at de kan oppfattes 
som alt (det er ikke lenger noe skille mellom forskning og politikk eller forskning og 



aktivisme), og det var da også med klarerte attester fra UDs ledelse at CESAR s 
direktør reiste som Norges representant i Midtøsten. Han drev sitt arbeid under 
merkelappen forskning, men resultatene er stort sett ikke gjort tilgjengelig for 
forskningsmiljøene, og det de har offentliggjort, er overveiende ubrukelig i 
forskningssammenheng fordi metoden er «hemmelig». De store pengeoverføringene 
forteller noe annet om Den norske modellen. CESAR leverte ikke som lovet, men 
pengene ble overført like fullt. Midtøsten var et prioritert felt, det var mye penger i 
omløp, ønsket om suksess stort, og UD hadde bundet opp sin egen prestisje til 
propaganda om organisasjonens suksess. I tillegg: CESAR s leder hadde kontakter; 
han var en stund påtenkt som statssekretær til utenriksminister Knut Vollebæk og 
var tenniskamerat med statsminister Bondevik. 

Høsten 2002 inviterte UD til anbudskonkurranse for å vurdere CESARs arbeid. 
CeESARs ledelse var selv aktiv i denne prosessen i UD, og stilte bl.a. med advokat 
hos UDs ledelse for å diskutere offentliggjøringen av en evnt evalueringsrapport. 
Norplan, Scanteam og RIF (Norges ledende bransjeorganisasjon for 
kunnskapsbedrifter) gikk på sin side til det uvanlige skritt å klage til UD, med støtte 
fra Klagenemda for offentlige anskaffelser, over behandlingen av anbudene på 
evalueringsstudien, og mente at UD brøt med sine egen retningslinjer for habilitet 
(se http://www.kofa.no. Klage saksnummer 2003/89, 12.5.2003). 

_______________________________________________________________________ 
I løpet av noen få år er norske universiteters aktivitets- og forskningsprofil 

institusjonelt knyttet opp til norsk sørpolitikk og formelt blitt en del av den norske 
modellen. Da Det norske universitetsråd og Utenriksdepartementet 19. mars 1991 inngikk 
den første femårsavtalen om kompetanseoppbygging ved forskningsinstitusjoner i 
utviklingsland, det såkalte NUFU-programmet, ble universitetene formelt en del av det 
sørpolitiske system. Avtalen har siden hatt fundamentale, men oversette strukturelle 
implikasjoner for norske universiteters og for mange universitetsforskeres rolle i 
globaliseringsprosessen. Det kan ikke være tvil om at dette UD-finansierte prosjektet har 
bidratt sterkt til å bringe norske universitetsansatte ut til den ikke-europeiske verden og til 
å styre den interessen for internasjonalisering som åpenbart forskningsmiljøet må ha båret 
på.144 I løpet av femårsperioden ble over 300 millioner kroner kanalisert gjennom 

                                                      

144 NORAGRIC, Landbrukshøgskolens forskningssenter for «sørspørsmål», hadde allerede i 

flere år på vegne av NORAD og betalt av NORAD administrert den delen av SSE-

bevilgningen som ble kanalisert gjennom frivillige organisasjoner, noe som bidro bl.a. til 

NORAGRICs tette samarbeid i Utviklingsfondets utviklingsprosjekter på Afrikas horn.  



universitetene, slik at universitetsforskere håndterte mer penger til utviklingsprosjekter 
for UD enn de fikk til å forske for UD. 

Professorer som statsfinansierte utviklingsdiplomater 

Den såkalte NUFU-avtalen har hatt stor betydning for forholdet mellom 
universitetsforskningen og staten og for forskningens mulighet til å fungere som kritisk 
korrektiv, ikke bare overfor departementet, men overfor universitetenes 
forskningstradisjon. Universitetsrådet og universitetsoffentligheten har ikke vært opptatt 
av dette spørsmålet i det omfattende samarbeid det har inngått med 
Utenriksdepartementet. Snarere er Den norske modellens politisk-moralske agenda og det 
sørpolitiske språket fullstendig annammet. Utallige møter og konferanser avholdt de siste 
ti årene bekrefter en nærmest monolittisk enighet om det sørpolitiske prosjektet og den 
politikken som til enhver tid blir ført. NUFUs erklærte målsetting er helt klar: å bidra til å 
utvikle forskningskompetanse og forskningskapasiteten ved «Partnerinstitusjoner i Sør», 
som det heter i Universitetsrådets (sørpolitiske) retorikk. Det er derfor logisk at 
universitetsansatte i NUFU-arbeidet kun er evaluert ut fra om de (eller NUFU) produserer 
god bistand UD betalte og bestilte evalueringen, og det norske universitetsmiljø 
underkastet seg villig politikkens kriterier. Poenget her er ikke å vurdere om ordningen 
har «ført til utvikling» eller «ikke har ført til utvikling» innenfor det sørpolitiske 
systemets verdikoder, fordi et slikt analytisk perspektiv vil reprodusere systemets 
(godhetsregimets) normhierarki og den hegemoniske diskursens kvalitetskriterier (i 
tillegg til at spørsmålets om bistandens effekt ikke lar seg besvare på denne måten). 

__________________________________________________________________ 

Det internasjonale gjennombrudd på norske universiteter 

I 2002 stilte NORAD (via UD) 50 millioner kroner til rådighet som norske 
universiteter kunne konkurrere om for å drive forskningsbistand (eller 
utviklingshjelp) i land og på områder som samsvarte med norske sørpolitiske 
prioriteringer. Fra universitetsprofessorer og amanuenser kom det søknader for 300 
millioner kroner. Det ble skrevet 141 offisielle søknader og 450 norske forskere 
deltok i utviklingen av disse søknadene (NUFU-sekretariatet, statistikk). Det vitner 
om sørpolitikkens prestisje og dominans, og om håpet om å få noe midler til egen 
forskning som spillover-effekt. 128 norske forskere fikk penger. 

Internasjonalisering av norske universiteter foregår på mange områder, men bare 
på ett område trer professorer og amanuenser inn i rollen som bistandsarbeidere. 
De trer inn på et felt hvor kriteriet på suksess ikke er hva som er sant/galt, 



fruktbart/ufruktbart, men om det fremmer utvikling i «sør» i samsvar med norske 
bistandspolitiske prioriteringer, men vurdert av universitetenes egne organer, men 
med basis i forskningseksterne kriterier. Alt arbeidet utføres sågar gratis for UD og 
NORAD, også arbeidet i selve bistandsprosjektene. 

Budsjettet for den første femårsperioden var på NOK 175 millioner, og fra 1996 til 
2000 ga UD 290 millioner til programmet. I 1999 hadde NUFU gitt støtte til 99 
prosjekter av en varighet på to eller flere år. Det administrative ansvaret ble 
overført fra UD til NORAD, og det understreket ytterligere programmets 
bistandsmål. For perioden 2001 til 2005 har NORAD bevilget NOK 312 millioner til 
programmet. Ordningen har mobilisert universitetsansatte langt utover de miljøene 
som tradisjonelt var opptatt med forskning i ikke-europeiske områder. I den første 
avtaleperioden (1991–95) ble 158 forskere fra norske universiteter mobilisert, mens i 
den andre perioden (1996–2000) deltok 335 norske forskere i NUFU-arbeidet. Så å si 
alle de forskerne som jeg i 1986 fant at drev ikke-europeiske forskning ved 
Universitetet i Bergen i 1986, arbeidet utenfor UDs politiske prosjekter, har senere 
vært involvert i NUFU-prosjekter (Tvedt 1986). Et enda større antall forskere har 
altså kommet inn i det sørpolitiske systemet ikke som forskere, men som i praksis 
bistandsarbeidere. 

_________________________________________________________________ 
NUFUs retningslinjer er helt tydelige når det gjelder hvem som har og skal ha makten 

over problemdefinisjonen. Den kommunikative situasjonen er bestemt for forskeren og 
forut for forskningens problemformulering. Universitetsrådet har eksplisitt formulert som 
et støttekriterium at hvert enkelt prosjekt skal ha relevans og være nyttige for norsk 
utenrikspolitikk og bistand. Universitetsrådet advarer eksplisitt mot forskerinitierte 
prosjekter, fordi det kan hindre utvikling av mottakeruniversitetene. NUFUs årsrapporter 
tar ikke opp spørsmålet om «uavhengighet, kvalitet, forskningsinterne kvalitetsdiskurser 
o.l., men vektlegger heller behovet for bedre samarbeid med NORAD, eller som det heter 
i årsrapporten fra 1999: «There is a clear need for coordination with NORAD»,145 mens 
ikke et ord nevnes om behovet for forskningsmessig distanse, uavhengighet o.l.146 Hele 

                                                      

145 SIU, NUFU Annual Report 1999: 3, Bergen: SIU. 
146 Universitets- og høgskolerådet uttalte seg slik om denne evalueringen (jeg siterer såpass 

fyllestgjørende for å kunne gjengi språket): De var «svært fornøyd med den gjennomførte 

evalueringen. Det er gledelig å registrere både evalueringens positive vurdering av NUFU-

programmets resultater og den rolle som NUFU-programmet har hatt ved å stimulere norske 

institusjoner i internasjonaliseringsarbeidet. Ikke mindre viktig er evalueringensrapportens 

vektlegging av NUFU-programmets verdifulle rolle i norske myndigheters strategi for 



arbeidet skal også «develop, introduce and enforce a uniform system of guidelines and 
procedures for the administration, monitoring and evaluation of the programme and the 
co-operation».147 Helt i samsvar med dette har universitetsrådet informasjonsbrosjyre om 
tiltaket fått tittelen «Når forskere samarbeider Nord-Sør. Et likeverdig samarbeid for en 
felles framtid».148 Universitetene har følgelig – etter at Norge i flere tiår har drevet med 
sørpolitikk som i sin natur er hierarkisk organisert, gitt ut en brosjyre med undertittelen 
«Et likeverdig samarbeid for en felles framtid». I en slik situasjon: Hva er betingelsene 
for å drive autonom forskning, når universitetene ikke bare politisk og finansielt er 
knyttet opp til nasjonens fremste merkevare gjennom denne ordningen, men også 
reproduserer dets språk uten motforestillinger? 

UDs strategiplan for forskning og høyere utdanning fra 1999 søkte ytterligere å styrke 
koordineringen mellom UDs ulike virkemidler og å bringe universitetene nærmere 
NORAD og den daglige bistandsvirksomheten. Dette var helt i tråd med det nederlandske 
forskerteamet som evaluerte NUFU for UD. Evalueringsstudien beskrev simpelthen både 
NORAD og NUFU som bistandsinstitusjoner, hvilket er presist, gitt den konteksten 
universitetene her har gått inn i. Derfor var det naturlig at den viktigste forskjellen 
mellom NORAD og NUFU ble identifisert som bistandspolitiske: NUFU krever norsk 
institusjonell deltakelse og fokuserer på oppbygging av forskningskompetanse mens 
NORAD sikter mot å støtte universitetet mer som en administrativ helhet. Studien slo 
følgelig fast at samarbeidet mellom NUFU og NORAD burde bli enda tettere, og at målet 
var at universitetene som institusjoner og dermed også den enkelte forsker i sitt arbeid og 

                                                                                                                                                 

styrking av forskning og høyere utdanning i forholdet til utviklingslandene». 

Universitetsrådets behandling av den, eller for å si det på en annen måte, forskningsfeltets 

selvrefleksjon etter ti år med dette arbeidet, reiste ikke ett spørsmål angående forskningens 

frihet og uavhengighet. Medlemmer av rådet er universitetsNorge: Universitetet i Bergen, 

Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, 

Arkitekthøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Norges Idrettshøgskole, Norges 

Landbrukshøgskole, Norges Musikkhøgskole, Norges Veterinærhøgskole, Norsk 

Studentunion. 
147 SIU (udatert, men 2002), NUFU Annual Report 2002, Bergen: SIU:5  
148 På s. 1 har utviklingsministeren en innledning og på s. 2 har NORAD direktøren en 

innledning. Mens ministeren skrev om NUFU som et viktig virkemiddel for å nå 

utviklingsmål i Sør, understreket NORAD-direktøren spørsmål om eierskap: «Ansvaret for å 

definere utfordringene og hvordan de skal møtes, ligger hos våre partnere. Det er de som skal 

leve med resultatet av innsatsen». Se Universitets- og høyskolerådet/Senter for internasjonalt 

universitetssamarbeid, 2002, Når forskere samarbeider Nord-Sør, Bergen: SIU.  



i sitt samarbeid med andre forskere, i sterkere grad skulle samordnes mod norsk 
sørpolitikk. 

Den sørpolitiske ledelsen har mobilisert store deler av universitetene inn under sitt 
prosjekt med små midler. Med en relativt liten investering i forhold til det totale 
bistandsbudsjettet og med en årlig investering på omtrent 2,5 % av hva staten gir til de 
frivillige organisasjonen – og omtrent halvparten av hva staten gir til 
misjonsorganisasjonene årlig – har den sørpolitiske ledelsen mobilisert flere hundre 
professorer, førsteamanuenser, dr.gradsstudenter og hovedfagsstudenter ved norske 
universiteter det siste tiåret til å tre inn i rollen som bistandsarbeidere. Norske forskere 
har besjelet av entusiasme administrert oppbygging av tekniske laboratorier på Makerere-
universitetet i Kampala, Uganda, utdannet medisinere i India og Nepal for å styrke 
kampen mot diaré og drevet intervensjonskampanjer mot AIDS i Tanzania. Om forskerne 
noensinne har vært i de berømte elfenbenstårnene, er det ganske tomt der nå – de er tvert 
imot blitt bistandspraktikere (skriver stadige regnskap og rapporter) snarere enn 
teoretikere, og den norske sørpolitikkens agenter og aktører snarere enn kritiske forskere. 

Denne politiske og institusjonelle nydannelsen har bundet store deler av 
universitetenes arbeid i den ikke-europeiske verden til den norske statsmasten, og deres 
forskere kan være levende eksempler på Den norske modellen «in action». NUFU-avtalen 
har brakt forskere ut av forskningssystemet, og inn i det sørpolitiske systemet, ikke som 
forskere, men som dårlig betalte bistandsarbeidere. NUFU-systemet har retorisk overtatt 
alle sørsystemets markører og kriterier på det gode prosjekt, og forskere som slutter seg 
til dem vil lett etablere grenser for forskningens mulighetsrom. Et språks retoriske 
dominans innebærer ikke nødvendigvis at alle deltakerne i systemet har internalisert dets 
begrepsknipper eller aksepterer dem, men at de anvendes i et spill for blant annet å 
tilegne seg ressurser. Det sørpolitiske språket kan også bli brukt for å opprettholde en viss 
grad av frihet og autonomi, det vil si at hvis en tuter med de ulvene som er ute, kan en 
fortsatt få holde på med sitt. Men forskerne vil gjennom NUFU-deltakelse av systemiske 
årsaker bli ansvarliggjort ikke bare overfor et bestemt universitetskollektivs interesser i 
internasjonaliseringens epoke (de pengene som universitetene kan bruke til dette kommer 
fra UD), men i neste omgang overfor norske utenrikspolitiske interesser. 

Suksessrike NUFU-prosjekter er blitt institusjoners flaggsak, og det er skapt en 
selvskapt og ny risikosone for uavhengig forskning: Forskning som setter «mottakerne» 
eller mottakerlandet og lignende i dårlig lys kan bli oppfattet som en trussel mot egen 
institusjon. Det er universitetene som betaler de norske NUFU-aktørenes lønninger (dvs. 
forskernes lønninger, ikke administrasjonens – dette regnes som universitetenes 
egenandel). Avtalen er basert på den eksplisitte forutsetning at de norske universitetene 
skal dekke egne lønnsutgifter, slik at UD/NORAD bare gir støtte til direkte 
prosjektutgifter. De universitetsansatte administrerer prosjekter gratis for NUFU, som 



igjen gjør gratisarbeid for Utenriksdepartementet, og de relativt få forskere som arbeider 
med ikke-europeiske temaer ved universitetene blir bistandsadministrator store deler av 
tiden snarere enn forskere. 

Fordi universitetsansatte er underlagt uklare og få interne føringer, vil universitetene 
være ekstra sårbare for eksterne forskningsinitiativer kombinert med allokeringsmakt. 
Universitetene er blitt karakterisert som organiserte anarkier, blant annet fordi 
organisasjonene har en målstruktur som er varierende og inkonsistente samtidig som de er 
lite definerte og operasjonaliserbare.149 Forsøk på samordning internt 
(forskningsstrategiske planer, for eksempel) har mobilisert latente organisasjonsinterne 
motsetninger i større grad enn hva sterke initiativer fra eksterne aktører i praksis har ført 
til. 

Sørpolitikkens forskningsetikk og «den 
gravalvorliges» dominans 

Hvordan har forskningsmiljøet forholdt seg til de forskningsetiske spørsmålene som 
oppstår ved at det har utviklet seg en slik nær relasjon mellom forskningssamfunnet og 
den sørpolitiske ledelsen representert ved Utenriksdepartementet? Forskerrollen innenfor 
det sørpolitiske systemet er implisitt omdefinert, og i Den norske modellen 
programmatisk blitt omgjort til en støttefunksjon for politikken. Som jeg har vist: 
Konsekvensene har vært dramatiske. Forskerne på dette feltet er ikke innkapslet i mange 
og små miljøer, i sine egne elfenbenstårn, og de deltar ikke først og fremst i et 
overlappende nettverk av forskere som kritiserer og kontrollerer hverandre gjennom 
samarbeid og konkurranse innenfor et forskersystem hvor kriterier som sannhet/feil eller 
fruktbarhet/ufruktbarhet står i sentrum. Forskerne på dette feltet er oftere og oftere aktive 
i nasjonale og flernasjonale nettverk av forskere, politikere og byråkrater som ikke 
primært er opptatt forskningens kvalitet, men av dens sørpolititiske relevans, dvs. av dens 
umiddelbare instrumentelle nytte. Forskningsverdenes invaderes av politikkens verden, 
men ved å underkaste seg det sørpolitiske systemets dominerende verdikoder, erverver 
forskningsmiljøet seg typer økonomisk makt og moralsk autoritet overfor omverdenen 
som det ellers ikke ville ha hatt. Som en integrert del av det sørpolitiske system trer 
forskermiljøet inn i en strukturalisert og strukturaliserende maktposisjon overfor forskere 
som ikke er med i dette systemet og overfor forskere i de land Den norske modellen 
opererer. 

                                                      

149 Cohen og March 1986.  



Hvordan forskning og etikk diskuteres og forstås vil generelt ha betydning for 
etablering og fordeling av makt. Ovenfor har jeg vist at forskningsfeltets institusjonelle 
historie, finansielle profil og satsingsområder i avgjørende grad har vært påvirket av 
skifter og interesser i statens og Utenriksdepartementets politikk og prioriteringer. Andre 
steder har jeg påvist hva som er viktigere men vanskeligere å få tak på – hvordan 
forskningens begrepsbruk, perspektiv og nysgjerrighetsorientering har vært nært knyttet 
opp til dominerende politikk og norske offisielle målsettinger. Det er, som jeg har vist, 
hevet over tvil at forskningsinstitusjoner og forskere har tilpasset forskningen 
«brukernes» behov og interesser, og at dette har vært regelen snarere enn unntaket på 
dette forskningsfeltet. Hvordan forskningsmiljøet oppfatter forskningens strukturelle 
posisjon og kommuniserer om forskningens etiske dilemmaer innenfor en slik kontekst 
vil her brukes som utgangspunkt for analyser av maktens særegne problem på dette feltet. 

Mitt utgangspunkt er: Det finnes ingen holdbar måte å begrunne at etiske spørsmål 
arter seg annerledes på dette forskningsfeltet enn det gjør på andre forskningsfelt. For å si 
det sånn: Det finnes ikke én forskningsetikk overfor en tuareg i Sahara eller en 
børsspekulant i Singapore eller en ansatt i Kirkens Nødhjelp og en annen overfor en 
barnehagelærer eller alkoholiker i Norge. Det er selvsagt strukturelt lettere for en norsk 
forsker å slippe unna med uetisk praksis overfor informanter i Kabul eller Kinshasa enn i 
Kristiansand, men dette avstandsproblemet må ikke forveksles med det etiske problem. 
Diskusjonen om forholdet mellom etikk og forskning innen feltet er blitt rammet inn av 
den skarpe grensen som er trukket mellom dette forskningsfeltet og forskning i Norge og 
Europa generelt, basert på forestillinger om forskjellighet angående forskningstema og 
objekt (hensynet til de fattige, forestillingen om forskning som de maktløses stemme, 
forskningen som forsvar av det sørpolitiske systemets godhet ol.). 

To talende eksempler på institusjonalisert etikk-diskusjon: 
1. Norges forskningsråd og Den forskningsetiske komiteen for samfunnsvitenskap og 

humaniora arrangerte i 1997 en konferanse med tematisk fokus «etikk og forskning i 
utviklingsland». Avgrensingen var basert på og reproduserte måten distinksjonen mellom 
et «oss» og «den andre» konvensjonelt er blitt trukket på i Norge i den historiske perioden 
da forskningsfeltet ble formet. De fleste av innleggene var da også opptatt av hva som ble 
oppfattet som særegne etiske problemer, som forholdet til de fattige, de språkløse, de 
maktesløse o.l., som om disse forholdene var av en prinsipielt annen karakter enn om de 
hadde vært fattige, marginaliserte italienere eller svensker eller nordmenn. 

2. Norsk forening for utviklingsforskning arrangerte i 1999 en nasjonal konferanse 
om «Development Research and Ethics». Her ble de etiske spørsmålene i 
utviklingsforskningen eksplisitt definert som politiske spørsmål og ikke som 
forskningsetiske spørsmål. Foreningen for norske utviklingsforskere knyttet altså etikk i 
forskningen utelukkende opp til hvordan forskernes oppfatninger kunne tjene 



bekjempelse av fattigdommen, av miljøproblemene o.l., og la opp til at taushetens slør 
skulle senkes over hva som er dette forskningsfeltets overskyggende etiske problem: 
relasjonen mellom forskeren og forhold som hindrer en mest mulig fri sannhetssøking. 

Forskningsverdenes spesielle etiske problem er ikke et spørsmål om forskeren er for 
eller imot fattigdomsstrategier, for eller imot Verdensbanken, for eller imot norsk 
sørpolitikk, men er først og fremst knyttet til om forskeren søker å overholde og styrke 
kravene om sannferdighet, uavhengighet og kritikk som er forskningssystemets ethos 
under press fra forskningseksterne påvirkninger. Forskningsetiske refleksjoner som ikke 
tar opp betingelsene for å etablere distanse og illojalitet overfor systemets selvforståelse 
og konvensjonelle rolleforventninger, og i stedet snakker om almene etiske problemer i 
forholdet mellom forskeren og forskningens objekt, omgår feltets overordnede etiske 
problem knyttet opp til makt/uavhengighet, skapt av særegne strukturelle og historiske 
forhold. utallige utredninger og forskningsmeldinger knyttet til dette feltet har først og 
fremst vært opptatt av hvordan forvaltningen kan bruke forskningen, og hvordan 
forskningen og forskningsbasert kunnskap kan gi politikken større grad av autoritet. Ved 
å snu problemstillingen på hodet trer maktspørsmålet tydeligere frem: I hvilken grad er 
forskningens autoritet blitt svekket ved at forskere i et forskningsmiljø har produsert 
såkalt forskningsbasert viten for forvaltningen (ofte i en konkurransesituasjon med andre 
forskningsmiljøer)? 

Distinksjonen som trekkes mellom grunnforskning og anvendt forskning har kanskje 
vært alment relevant, men den trekker en svært uklar skillelinje, som tenderer til å fristille 
grunnforskningen fra diskusjon om makt, og den trekker en distinksjon basert på 
idealtyper som ikke er lett å gjenfinne i samfunnsforskningens moderne virke. For det 
første kan anvendte forskningsoppdrag, og evalueringsoppdrag, under bestemte 
betingelser, være forskning, og til og med forskning av spesielt givende karakter. Og 
omvendt: En kan ikke uten videre si at den ene type forskning nødvendigvis er mindre fri 
enn andre typer forskning (alle kjenner til «tvangen» som kan ligger i et institutts 
etablerte profil, som kan være mer subtil og gjennomtrengende og dermed også mer 
truende for forskerens individuelle autonomi enn et oppdrag klart og tydelig betalt av en 
oppdragsgiver). Problemet er at måten det sørpolitiske feltet har konseptualisert den 
anvendte forskningen på, har bidratt til å utviske skillet mellom forskningssystemet og det 
politiske systemet, og dermed også mellom staten og forskeren. 

Anvendt, brukerstyrt utviklingsforskning behøver ikke være, som undersøkelse av 
virkeligheten, mindreverdig i forhold til annen, såkalt grunnforskning. Det kan potensielt 
være en metode for å bringe forskeren i møte med «den andre», både i form av andre 
aktører, men først og fremst i form av andre livsverdener eller systemer. Eller med andre 
ord: Å frivillig underkaste seg andres definisjon av den kommunikative situasjon og av 
problemdefinisjon for en periode, og bevisst krysse grensen mellom forskning og 



politikk, kan være fruktbart, ikke minst for å erfare forskjellen mellom de to verdenene. I 
tillegg til at denne type forskning kan bringe fram nye og bedre forskningsresultater, kan 
den stimulere fruktbare erkjennelsesprosesser basert på en enkelt idé: Ikke noe perspektiv 
har monopol på sannheten og hver livsverden eller sosiale system har egne 
verdihierarkier. Konkret nærhet til ulike typer brukere etablerer en kommunikativ prosess 
mellom ofte kunnskapsrike personer, og som kan være spesielt stimulerende nettopp fordi 
systemverdener brytes mot hverandre. Problemet med den anvendte forskningen innen 
det sørpolitiske feltet er dens sterke dominans, og at forskningsmiljøenes selvrefleksive 
ikke har vært opptatt av forskningssystemets særegne etiske problemer, fordi grensene 
mellom forskning og politikk tendensielt er blitt utvisket.150 

Det sørpolitiske systemet har selv konstituert sitt ideologiske fundament, sine 
virkemidler, sine suksesskriterier og ikke minst evalueringen av i hvilken grad de oppnås, 
og forskningen (særlig i forbindelse med UDs evalueringer) har spilt seremonimestre i 
dette selvrefererende rituale. En gjennomgang av samtlige evalueringer viser at bare to 
har benyttet teoretiske og metodiske referanserammer utenfor systemet selv.151 

                                                      

150 Retorikken om partnerskap og at «Sør» skal bestemme (som Universitetsrådet har akseptert 

som bestemmende føring for NUFU-arbeidet), er enten en uhensiktsmessig idé for god 

forskning (de forskerne som bestemmer over forskningens innretning må være de med de 

gode ideene, uansett hvor de kommer fra), eller så er det en oppskrift for falsk retorikk. Det 

finnes en omfattende internasjonal litteratur om ulike forsøk på «bridging the gap» mellom 

forskning og politikk. Det går altså an å hevde at forskningen skal stilles i politikkens 

tjeneste, og en rekke forskere gjør det – åpent og erklært, og løper da risikoen å ikke bli 

oppfattet som forsker men som advokat for en interesse (jeg mener det er uproduktivt, men i 

det minste diskutabelt). Innenfor det sørpolitiske systemet er det utviklet et svært nært forhold 

mellom forskning og politikk, men siden verken Utenriksdepartementets og politikkens eller 

forskningens representanter er tjent med at dette diskuteres åpent (siden det vil svekke både 

politikkens og forskningens legitimitet, og ikke minst Den norske modellens potensiale som 

internasjonal nasjonal «state branding», har både statens representanter og forskningens 

representanter til og med oppfattet det som illojalt å påpeke det empirisk selvsagte og det 

vitenskapsteoretiske selvinnlysende.  
151 UDs innflytelsesrike evalueringshåndbok sammenfatter (ufrivillig) sørsystemets syn på 

forskning som legitimering: «Evaluering i bistanden er ikke eksakt forskning, men heller ikke 

alminnelig synsing. Evaluering gjennomføres på en systematisk måte og bygger på både 

vitenskapelige metoder, ekspertkunnskap og sunn fornuft» (s. 8). For hva er «ikke-eksakt 

forskning? Og hva er sunn fornuft – står det i motsetning til vitenskap? Det eneste som finnes 

mellom synsing og forskning er rapporter legitimert som vitenskap, innenfor «den sunne 



Forskningen er ikke ganske enkelt blitt fange av systemets selvforståelse, den har selv 
bidratt til å skape den over tid. Terskelen mellom politikk og forskning er nesten ikke 
synlig, og – har det vist seg – svært lett å stige over, uten at noen blir kritisert for det. 
Snarere er det blitt forventet at forskeren skal ta steget inn i den politiske verden, og gi 
politikerne eller organisasjonen råd om hvilken politikk de bør føre. Til sammen har dette 
skapt en strukturell situasjon hvor normative, politiske og konvensjonelle oppfatninger får 
vitenskapelig status til tross for at forskningen ofte kun reproduserer hegemoniske ideer 
som lett lar seg falsifisere innen en vitenskapelig diskurs, og hvor forskningsetikk 
reduseres til et spørsmål om hvilke gode verdier en skal støtte, og ikke om 
forskersystemets eget verdigrunnlag – hva som er sant/falskt eller 
interessant/uinteressant. 

Konsekvensene ved at det ikke settes søkelys på denne type maktrelasjoner er at 
Godhetsregimet strukturelle makt og meningsmakt er blitt befestet og dets konvensjoner 
institusjonalisert. Til tross for at forskningen på feltet altså er bygget opp, i usedvanlig 
grad til å være Norge, som politikkens støttespiller og som statens erklærte og 
selverklærte samarbeidspartner i Den norske modell, har etikkseminarenes vinkling vært 
kun opptatt av forholdet til «den andre» – i seg selv talende, men samtidig reifiserende på 
en bestemt etikkdiskurs’ dominans. 

__________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 

fornufts» grenser; dvs. den offentlige fornufts rammer. Det er produsert mange slike 

evalueringsrapporter i Norge de siste tiårene for årlige budsjetter på rundt 30-40 millioner 

kroner (Evalueringsenheten i UD har alene et budsjett på ca. 15 millioner). Det heter videre: 

Evalueringene er «upartiske og gjennomføres av fagfolk som kan framføre sitt eget syn 

uavhengig av bistandsorganisasjonenes holdning (s. 9). For det første influerer oppdragsgiver 

svært ofte på mandat og konklusjon, og for det andre slår håndboka selv utvetydig fast at 

evalueringsstudiene opererer innenfor de overordnede bistandsmålenes rammer (s. 15). Det 

kgl. Utenriksdepartement, 1993 Evaluering og resultatvurdering i bistanden. Håndbok for 

utøvere og beslutningstakere, Oslo: UD. UD definerer evaluering slik, og på en måte som kan 

tydeliggjøre at denne praksisen over tid har bidratt til å reifisere målene, ved at evalueringene 

fokuserer arbeidet for å realisere målene: «Målsetting for evalueringsvirksomheten er å 

analysere om UDs arbeid for å realisere målene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk er 

effektivt, relevant og oppnår resultater som forutsatt. Et viktig premiss er at evalueringene 

gjennomføres av ekstern, uavhengig og høyt kvalifisert faglig ekspertise, og at rapportene 

skal være offentlig tilgjengelige» (se Instruks for Utenriksdepartementets 

evalueringsvirksomhet). 

 



I politikkens tjeneste 

Scene: Oslo, Vestbanen, 2. etasje, 10. februar år 2000. UD har invitert det norske 
forskningsmiljø til møte om forholdet mellom UD og forskningsmiljøene. «Alle» var 
der (dette er mitt referat). 

Statssekretæren i Utenriksdepartementet, tidligere forsker på Universitetet i Oslo, 
åpner, og sier at hun kan «mistenkes for å sitte på begge sidene av bordet samtidig». 
Hennes utgangspunkt er: «Jeg ber om rapporter, men får ikke tid til å lese dem.» 
Derfor: «Jeg har lyst til å få en dialog med dere.» Altså: statssekretæren sier til sine 
tidligere kolleger at hun har «lyst til å få en dialog med dere», fordi hun og andre 
politikere har så dårlig tid. Forskerne bør bruke av sin tid for å gjøre den aktuelle 
politikken mer effektiv. Så tar hun opp hva hun mener er en prinsipiell forskjell: 
Politikeren har et «nytteperspektiv», implisitt i motsetning til forskeren, hvis 
særegenhet er å tenke i et «lengre tidsperspektiv». Men: «Begge to er i 
kommunikasjonsbransjen» (som om distinksjonen mellom forskning og politikk går 
mellom nytte/ikke nytte, og at det bare dreier seg om ulike måter å snakke om 
verden på). Videre: «Public diplomacy» er blitt viktigere, definert som «idémakt». 
Her kunne forskerne komme inn i å sette «en politisk agenda», og være svært 
viktige for Norges evne til å «profilere seg som stat». Hun viste til 
forskningsrapporten om Barentsregionen som hadde hatt så stor betydning for UDs 
barentshavpolitikk, og viste også flere ganger til UDs bruk av naturvitenskapsmenn 
i forbindelse med nordområdene. Et hovedpunkt var at forskere og UD var 
«samarbeidspartnere i den praktiske utformingen av politikken. Norge ligger 
internasjonalt i «forkant» når det gjelder å bruke andre aktører i 
utenrikspolitikken, som «frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner», og 
dette «legger vi» også vekt på internasjonalt. I fremme av demokrati, og 
menneskerettigheter «bruker vi forskerne», sa hun. Dere, sa hun så, henvendt til 
forskerne, har «tid og plikt til å se mer langsiktig». Og: «Vi bør gi dere bedre innsyn 
fordi dere trenger inntak til vår tenkning.» Hun fortsatte: «Deres evne til å kritisere 
oss er også svært viktig, for å etablere checks and balances.» Når «vi» diskuterer 
«profilering av Norge», hva skal denne profilen bestå i? Eller: hvilket bilde av Norge 
skal departementet og forskerne skape eller lage? Hun inviterte det norske 
forskningsmiljøet til å bli salgsagenter for en Norgesprofil. 

Så holdt direktøren ved Christian Michelsens Institutt innlegg. Lederen av det 
instituttet som uten sammenlikning har hatt det lengste og tetteste forholdet til UD 
både finansielt og politisk, var blitt bedt av UD om å snakke om forskningens 
forhold til UD. Han la vekt på at fra å være et ganske upolitisk prosjekt, er bistand 
og nødhjelp blitt stadig mer sentralt i utenrikspolitikken. Skillelinjene mellom 



sørpolitikk og annen politikk er blitt utvisket. Denne konstante omstilling krever 
evne til helhetstenkning. Så «aldri før har det vært mer spennende, men heller ikke 
mer krevende å drive utenrikspolitikk», sa han, «på grunn av kunnskapsbehovet». 
Politikken er blitt stadig mer komplisert, og forskningen blir derfor stadig viktigere 
for politikken. Så snakket han om privatiseringen av norsk utenrikspolitikk. Han 
nevnte de frivillige organisasjonenes rolle, men overhodet ikke forskningsmiljøenes 
rolle i utforming og iverksetting av norsk utenrikspolitikk. Resten av innlegget søkte 
å si noe om hvordan knappe ressurser kunne nyttes mer effektivt, og hvordan 
pengene kan brukes mer «kreativt». Han avsluttet med å legge vekt på at forskerne 
må være villige til å tilpasse seg nye roller, til å gå «inn i andre tilleggsroller». 
Spesielt ba han om mer villighet fra forskersamfunnet til å gå inn i «think-tanks» av 
ulike slag som UD måtte komme til å initiere. 

Etter disse to innleggene var hovedbudskapet: Riv ned gjerdene mellom forskning 
og politikk ytterligere. 

Så ba direktøren for NORAGRIC om ordet. Innlegget var kort; han viste til USA, 
og ba om «Brown Bag»-seminarer, mange brown-bag-seminarer. Det vil si: enda 
mer samarbeid, også uformelt mellom forskning og politikk. Dernest ba direktør 
ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo om ordet. Han støttet 
NORAGRIC, men ba i tillegg UD om å bruke en neglisjert ressurs mer – nemlig 
hovedfagsstudentene på universitetet. De kunne ha noe å tilføre. Og kunne også ha 
noe å tjene på mer kontakt med UD. Representanten fra Forsvarets 
forskningsinstitutt la vekt på at UD og forskerne har en form for «komplementær 
kunnskap». UD har en form for prosesskunnskap som forskerne kan bygge inn i sitt 
arbeid. UD-byråkraten som ledet møtet reiste spørsmål om ønskelighet av den 
«løpende kontakt om substansielle hovedspørsmål slik jeg har sett i utlandet mange 
steder». Han ville etablere møteplasser der en kan bygge «bro mellom ulike typer, 
men komplementær kunnskap». Dette krever en viss regelmessighet. NORAGRICs 
direktør svarte umiddelbart og sa på sparket – fattigdomsspørsmålet kunne være et 
velegnet tema for et slikt møtested. Forsvarspolitisk institutt representant var klar: 
Han ville ha mer virtuelle møtesteder, organisert av UD, han la vekt på behovet for 
styring fra UD, fordi da kan «vi få det som vi mangler, en brukervinkel». Lederen 
av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) sa han så svært positivt på 
Utenriksdepartementets initiativ, og at det var «veldig viktig å se forskningens 
sentrale rolle i den nye utenrikspolitikken». Hvordan? Som han sa: «Norske 
samfunnsforskere er en ressurs vi kan sette inn», ja, «norsk samfunnsforskning kan 
være en eksportartikkel», den kan være med på å vise fram og overføre den måten 
som forskningen er organisert på i forhold til staten i Norge, dvs. en variant av Den 



Norske Modellen. Nobelinstituttets representant advarte mot mangel på 
uavhengighet, og viste til at en god del forskning holdt dårlig kvalitetsmål. Han sa 
også at han kunne snakke mer åpent enn de andre kanskje, fordi hans institutt ikke 
fikk penger fra UD. Neste på talerlisten var representanten for Norges 
forskningsråd, direktøren for Miljø og utvikling. Hun sa at i fremtiden skulle det bli 
et «krav» at forskning som fikk støtte fra Norges forskningsråd også skulle 
«summere opp sine funn i en kortversjon for brukerne». En ansatt ved Institutt for 
menneskerettigheter tok også ordet. Han var opptatt av forskningens uavhengighet. 
Forskere som har holdt på med et spørsmål lenge utvikler ikke sjelden en 
velbegrunnet kritikk mot UD, sa han. Hva gjør en med det? Det var ikke så stort 
problem for ham selv, siden han var ansatt ved UiO, men for de som arbeidet på 
UD-midler var dette et problem. Ja, mente han, en kritisk forsker ved en UD-
finansiert institusjon kunne ødelegge for de andre forskerne. Han ba om at det ble 
etablert «en artikulert tydelig kanal for kritikk» mellom forskerne og UD, dvs. at 
kritikken kunne bli framført på en «akseptabel måte», for å unngå en irrelevant 
partipolitisering». 

Statssekretæren avsluttet med å si at «forskning kjøpes ikke for konklusjonens 
skyld, men for sin kvalitet». Problemet var altfor liten kontakt mellom forskere og 
embetsverket, og framfor å føre en offentlig kritikk foreslo hun at en heller kan ta 
noen telefoner til rette vedkommende, før hun avsluttet med tilbakeblikk på 
forskernes betydning i 1905 og refererte til England, Canada og USA, og særlig 
USA, hvor det er en «fantastisk interaksjon mellom forskningen og politikken og 
mellom forskerne og politikerne». Det er, som hun ordla seg – en «normal utvikling 
mellom profesjonelle folk på samme område». 

__________________________________________________________________ 
Generelt vil de fleste hevde at et kriterium på etisk forsvarlig forskning er at den er 

troverdig, i den forstand at forskeren har utført sin forskning, sikret mot styring som går 
på tvers av hva som gjerne fremheves som den fremherskende etiske verdien innen 
forskningssystemet: den sannhetssøkende forpliktelse.152 De fleste vil oppfatte det som 
etisk høyverdig om en forsker i tillegg til å være opptatt av forskningens frihet også søker 

                                                      

152 Ett av punktene i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og 

humanioras retningslinjer er: «Forskningsvirksomheten må derfor være fri på bestemte måter: 

den må sikres mot styring som går på tvers av den sannhetssøkende forpliktelse». I NESHs 

forskningsetiske retningslinjer står det videre: «Forskeren skal kunne beskytte seg mot 

utilbørlig press fra oppdragsgiver.» Og videre at «oppdragsgiverens interesse ikke bør veie 

tyngre enn kravet om sannferdig fremstilling». 



å forfølge nye spørsmål og se nye sammenhenger som kan overskride de tanke- og 
persepsjonskategorier som spontant appliseres på den sosiale verdenen. For å kunne 
oppnå frihet, så langt det lar seg gjøre, og for å kunne tydeliggjøre overfor seg selv hvor 
en på enhver tid befinner seg på aksen avhengighet/uavhengighet, er det en forutsetning å 
tydeliggjøre hva som påvirker den «sannhetssøkende forpliktelse». Gitt det sørpolitiske 
prosjektets ideelle fordring er det − og vil det alltid være − et stort gap mellom etisk 
begrunnelse og praksis. Den særegne kombinasjonen av en spesiell retorikks dominans og 
karakteren av de institusjonelle strukturer har viktige forskningsetiske konsekvenser, og 
betydning for hvilke perspektiver som vinner hegemoni og hvilke forskningsinstitusjoner 
som vokser (har vokst). Å erkjenne at forskningen som forskningssystem ikke kan stå bak 
en spesiell politikk eller en spesiell holdning innebærer ikke en generell skeptisisme hvor 
forskeren kan fraskrive seg sitt sosiale ansvar som medlem i samfunnet for å kjempe mot 
rovdrift på naturressurser eller mot økende forskjeller mellom rike og fattige. Det 
innebærer heller ikke postmoderne relativisme, hvor vitenskapen oppheves som 
vitenskap. Det betyr bare at forskningssystemet avspeiler en fundamental demokratisk idé 
og en pluralistisk realitet: Forskersamfunnet vil ikke på et vitenskapelig grunnlag kunne 
bli enige om at én holdning eller én politikk er rett. Og forskeren har som forsker derfor 
heller ingen tyngde som politiker, selv om forskerpolitikeren kan ha tyngde som 
politikkens legimiteringsprodusent. 

Forskerne i Norge er institusjonelt en del av et historisk bestemt system av 
økonomisk, konseptuell og begrepsmessig hegemoni – et segment av det sørpolitiske 
system i Norge og et segment av den dominerende sivilisasjon på den globale arena. Det 
er et segment som i Norge forvalter konseptuelt hegemoni og moralsk autoritet, og som i 
et globalt perspektiv uttrykker og forvalter konseptuell og begrepsmessig dominans i 
forholdet mellom sivilisasjoner. Forskere har – i egenskap av å være forsker – utformet 
bistandsmeldinger, sittet i NORADs utvalg, sittet i organisasjoners styre, evaluert 
tidligere landprogrammer og prosjekter, etc., involveres i «følge-evalueringer», etc. 
Enkeltforskere må ikke, som forskere, ha tatt «skade» av dette vekselsbruket, selv om 
sjansen er stor. Men forskningsfeltet som arena har underkastet seg det sørpolitiske 
systemets verdikoder. Det sørpolitiske system er et sosialt og politisk fenomen hvor 
vitenskapens subjekt, dvs. forskeren, opptar en skjult og også ofte en direkte plass i 
vitenskapens objekt og i større omfang enn hva som er tilfellet når det gjelder mange 
andre områder som settes under samfunnsvitenskapens lupe, men uten at dette fenomenet 
identifiseres. 

Det er i tillegg viktig at bistandssystemet har spilt en ikke ubetydelig rolle som 
produsent av mening og begreper om utviklingen i verden i flere tiår, og dermed også 
influert hele det miljø forskeren (som samfunnsmedlem) har dannet sine oppfatninger i. 
Denne funksjonen har vært spesielt viktig i Norge på grunn av bistandens relativt store 



betydning i landets relasjoner til den ikke-europeiske verden. Forskeren vil som regel 
være medlem av dette systemet, alt fra rollen som sentral premissleverandør for den 
politikken som blir ført, til perifer mottaker av finansiell støtte fra noen av institusjonene 
som utgjør systemets instanser for ressursallokering. Det er oppstått en situasjon hvor 
kritiske analyser av det konseptuelle og utviklingsteoretiske grunnlaget for norsk bistand, 
og av gap mellom systemets retorikk og bistandens realiteter, kan bli oppfattet som 
nasjonal illojalitet, eller som en slags undergraving av Norges interesser, og − etter hvert 
– også av universitetenes og universitetsforskernes interesser. 

På bistandsfeltet er forskeren en del av det systemet som studeres – et system 
forskeren aksepterer den etiske begrunnelsen for, gir økonomisk støtte til, mottar penger 
fra og som er bygd opp omkring språkbruk som er innbakt i norsk tenkemåte. Forskeren 
konkurrerer om midler til et felt der «alle» bidragsytere (om de er i UD eller 
Forskningsrådet spiller mindre rolle) og forskere (om de er på universitet eller på en 
oppdragsbedrift) deler dette systemets fundamentale kategorier og intensjoner. 

Maktproblemet bør altså ikke reduseres til «press fra oppdragsgiveren» eller at 
forskeren overtar det offisielle eller hegemoniske språk som en bevisst handling for å 
erstatte sitt eget konseptuelle univers, men det er mer kontekstuelt og mer komplekst: 
Store deler av forskningsmiljøet går rundt og snakker om verden på en måte som verken 
er forskningsbasert eller etterprøvbar, men gjør det – ikke fordi dette språket samsvarer 
med interessene til «the economic man» eller deres klasses interesser, men fordi de har 
underkastet seg det språket og det perspektivet de selv har produsert. Forskeren er en 
aktør innenfor det grunnleggende samme verdifellesskap og meningsdannende system. 
Det sentrale er derfor eksistensen av et konseptuelt fellesskap hvor de grunnleggende 
perspektivene og begrepene har slik dominans at deres historiske og relasjonelle feste blir 
utydelig, eller oppfattes som almene og normale. Dette systemet, like gjerne og kanskje 
heller representert ved forskerne selv enn ved de statlige giverinstitusjonene i og for seg, 
er det som truer forskningens reelle frihet og meningspluralisme. Hvis det er slik at en av 
forutsetningene for å stille de gode og uavhengige spørsmålene er å vantrives med sin 
situasjon eller å være relativt isolert fra det dominerende miljøs favntak, er det grunn til å 
spørre om hvilke fremtidsmuligheter denne forskningen har – som forskning. 

Det er lett å havne i en situasjon hvor «den onde viljen» – slik Sartre beskriver den – 
har overtaket, og den har paradoksalt det innenfor Den norske modellens handlingsrom 
og Godhetsregimets maktutøvelse: «Jeg oppfører meg slik jeg gjør fordi det er slik man 
oppfører seg.» I norsk forskningsmiljø er det derfor den «gravalvorlige», i sosiologen 
Erving Goffmans språkbruk, som dominerer – forskeren opptrer som om 
rolleforventningen bestemmer handlingen, men hvor årsakene bak handlingene er mer 
komplekse: en handler som rolleforventningene bestemmer ikke bare fordi en velger å 



gjøre det av strategiske grunner, men fordi de alternative praksiser er fulle av usikkerhet 
og fare og ukjente konsekvenser.153 

Mens organisasjonene kan opprettholde autonomi i skyggen av herskende retorikk, 
har de sørpolitiske forskerne og forskningsmiljøene vært fanger av den samme retorikken. 
De har gjennomgående bundet seg selv til masten på hva som i sørpolitisk sammenheng 
treffende kan beskrives som «den norske skuta», forsterket ved at retorikkens felt er 
forskningens praksis, og det er nettopp beherskelse av denne samme retorikken som har 
gitt forskningsmiljø legitimitet internt i systemet og adgang til systemets ressurser. Der 
organisasjonene på grunn av retorikken om organisasjonens særegne verdiorientering har 
kunnet vise til forskjellighet for å bevare en uavhengighet, har forskningen måttet søke 
legitimitet ad stikk motsatt vei. Ved å basere forskningens legitimitet på et uløselig 
dilemma gis den individuelle forsker en uoverkommelig oppgave, som i den grad den 
internaliseres som forskningens prosjekt vil undergrave forskning som eksistens og 
livsholdning: å vise til en universalistisk ambisjon som praksisens ethos, men underkaste 
seg statsforvaltningens brukerstyring og konseptuelle kategoriseringer som praksisens 
praksis. 

                                                      

153 Goffman 1959.  



4. Stat versus sivilt samfunn eller 
nasjonalkorporativisme 

Den norske modellen promoveres altså av den norske stat som den humanitære 
stormaktens fremste globale merkevare. Jeg har vist at den representerer en de viktigste 
institusjonaliseringsprosessene av det internasjonale gjennombruddet i norsk historie. De 
tre foregående kapitlene har ved hjelp av en systematisk analyse av den historiske 
utviklingen i forholdet mellom organisasjoner og stat og mellom forskningsmiljøene og 
staten dokumentert hvordan det sørpolitiske prosjekts perspektiv, penger og posisjon i 
stadig større grad påvirker det norske organisasjonslandskap og forskningsmiljø. Dette 
kapitlet vil summere opp disse funnene og plassere dem historisk og teoretisk i forhold til 
en diskusjon om begrepene sivilt samfunn og korporativisme. 

Det sivile samfunn 

Det er ikke nødvendig her å gå inn på en generell drøfting av sivilsamfunnsbegrepets 
historiske utvikling og dets økte sentralitet innen de dominerende utviklingsstrategiene.154 
Siden målet er å forstå Den norske modellens karakter, er det tilstrekkelig å gjengi 
hvordan begrepet beskrives og benyttes i norsk sørpolitisk praksis. 

De fleste vil hevde at det sivile samfunn i en eller annen forstand er basert på frivillig 
deltakelse (implisitt i motsetning til staten som er basert på tvang), at det er et offentlig 
rom, avskjermet fra statsmakten og større enn den private sfære, og at det er en arena for 
utvikling av samfunnsansvar, demokratiske holdninger og lignende. Noen avgrenser 
begrepet slik at det bare tar med ikke-profitt-organisasjoner, andre vil snevre det inn slik 
at bare selvorganiserte grupper utgjør det sivile samfunn, mens atter andre vil ekskludere 
alle former for institusjonalisert menneskelig aktivitet. Andre går motsatt vei, og vil ha 
det til å omfatte alle former for ikke-statlig institusjoner eller samarbeid, inkludert 
næringslivet (dette er for eksempel Verdensbanken og EUs offisielle definisjon). En 
vanlig definisjon av sivilt samfunn av norske sørpolitiske aktører vil være: Det sivile 
samfunn er «de grupper, nettverk og forhold som ikke er styrt av staten».155 Eller slik: 

                                                      

154 For en diskusjon av hvordan begrepet kom til å symbolisere ikke bare utviklingens 

forutsetning men også dens mål, se Tvedt 1994 og 1998/2003.  
155 Kirkens Nødhjelp, 2001, «Det sivile samfunn», Brød for Verden. Begrepet «sivilt samfunn» 

har en svært kort historie i det språklige arsenal til norske frivillige organisasjoner, men er i 



«Den fjerde partneren er aktørene i det sivile samfunn, dvs. frivillige organisasjoner, 
kirker, universiteter og andre institusjoner (sic!). Disse representerer noe som det har vært 
lite snakk om i utviklingssammenheng, nemlig sosial kapital (sic!)».156 Alle offentlige 
sørpolitiske dokument (uten unntak) som siden 1990 har inkludert det sivile samfunnet i 
sin utviklingsbeskrivelse, har beskrevet det som noe utvetydig «godt» og positivt; noe 
som «må styrkes»; det er demokratiets virkelige arena, nettopp på grunn av sin 
uavhengighet, sin evne til å mobilisere frivillighet og samfunnsmoral. På samme måte 
som begrepet «sivilt samfunn», da det først ble brukt i sørpolitisk sammenheng 
(Stortingsmelding nr. 52 (1990–1991)), var en direkte import fra den internasjonale 
utviklingsdiskursen, er det lett å spore klare påvirkninger fra det internasjonale 
bistandssystemet og dets dominerende oppfatning av det sivile samfunn som statens 
motsetning, som en del av samfunnet involvert i et slags null-sum-spill med staten, i 
måten begrepet er forstått og brukt på innen Den norske modellen diskurs om verden. 

Det historisk bemerkelsesverdige ved denne retorikkens dominans er at de samme 
organisasjonene som hyller det sivile samfunns institusjoners fortrinn som bistandskanal i 
forhold til det statlige systemet, og gjennomgående omtaler seg selv som 
sivilsamfunnsorganisasjoner eller som representanter for det sivile samfunn, langt fra å 
være uavhengig av staten, i stadig større grad er styrt av den og dens finansielle ressurser. 

Definerer en sivilt samfunn som de «gruppene i samfunnet som ikke er styrt av 
staten», vil få, og det gjelder ikke de mest sentrale organisasjonene i Den norske 
modellen, av de norske organisasjonene innen det sørpolitiske systemet kunne regnes som 
en del av det sivile samfunn. Stadig flere av prosjektene de utfører er initiert av staten, og 
organisasjonene blir kontraktert for å iverksette statsledelsens mål. Organisasjonene må i 
rammeavtaler og lignende forklare hvordan organisasjonenes mål samsvarer med 

                                                                                                                                                 

løpet av noen få år blitt et slags sørpolitikkens mantra; og et begrep som organisasjonene (og 

forskningsmiljøene) må definere seg inn under for å øke sin relevans som mottakere av 

penger fra staten. Det Kgl. Selskap for Norges Vel har løst konflikten mellom norsk historie 

og det sørpolitiske systemets samtidige krav på en talende måte. De har ført inn den nye 

målsettingen som en parentes med understreket tekst. Målet er: «Organisering av «vanlige 

folks» sosiale og økonomiske interesser (styrking av det sivile samfunn) – samt økte inntekter 

gjennom næringsutvikling står i fokus for det internasjonale utviklingsarbeid». Se Det Kgl. 

Selskap for Norges Vel, Målsetting for det internasjonale arbeidet. Norges Vel ble stiftet i 

1809. Bak Norges Vel står 37 landsomfattende organisasjoner som i Norge i alle år har hatt 

som mål å utvikle hva de har kalt lokalsamfunn.  
156 Se utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson, utviklingspolitisk 

redegjørelse for Stortinget, 5. mai 1998. 



regjeringens og statens mål (se rammeorganisasjonenes rapport til NORAD 2002 og 
2003, hvor de må tydeliggjøre hvordan deres arbeid samsvarer med og støtter opp om 
regjeringens politikk). De er kontraktuelt bundet til å drive informasjon til støtte for 
statens overordnede sørpolitikk (se retningslinjer vedtatt 2001). Den sørpolitiske elitens 
lønn (også de som jobber i organisasjonene) er betalt av staten. Universitetene og 
forskerne er i usedvanlig grad avhengig av ett departements finansiering og har 
underkastet seg det samme departementets definisjon av forskerens kommunikative 
situasjon. Forskningsinstitusjoner utfører oftere og oftere oppdrag på vegne av 
departementet, og Det norske universitetsråd har påtatt seg å være utførende institusjon 
for å realisere den konkrete statlige sørpolitikkens mål.157 

Istedenfor å definere organisasjonene essensialistisk og som om de utgjør en 
homogen gruppe (eks: Norges Røde Kors ble etablert av statsminister Stang,158 mens 
Fellesrådet for Afrika oppsto som en opposisjonsbevegelse mot statens politikk, Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt ble etablert av staten med målsetting om å bedre 
utenrikspolitikkens beslutningsgrunnlag, mens Christian Michelsens Institutt ble opprettet 
med basis i et privat fond, FAFO utgikk av fagbevegelsen, mens Kirkens Nødhjelp er 
Den norske Kirkes bistandsorganisasjon og mange av misjonsorganisasjonene ble etablert 
i motstrid til den norske statskirke og dens lære), er det hensiktsmessig å definere 
organisasjonene relasjonelt og prosessuelt.159 De organisasjonene som er knyttet til Den 
norske modellen oppfattes her som organisasjoner med formell uavhengighet fra 
statsapparatet (graden av uavhengighet vil variere fra organisasjon til organisasjon og 
over tid for hver enkelt organisasjon). Disse organisasjonene skiller seg i tillegg ut fra 

                                                      

157 De organisasjonene vi snakker om her, kan ikke karakteriseres som sosiale bevegelser, men 

må snarere skilles fra dem. En vanlig definisjon på sosiale bevegelser kan gjøre dette tydelig: 

«A social movement is a collective actor constituted by individuals who understand 

themselves to have common interests and, for at least some significant part of their social 

existence, a common identity. Social movements are distinguished from other collective 

actors, such as political parties and pressure groups, in that they have mass mobilization, or 

the threat of mobilization, as their prime source of social sanction, and hence of power. They 

are further distinguished from other collectivities, such as voluntary associations or clubs, in 

being chiefly concerned to defend or change society, or the relative position of the group in 

society. (Scott 1990: 6) 
158 Både i Frankrike og USA blir lederen av Røde Kors utpekt av presidenten, så almene 

beskrivelser av organisasjonene som sivilt samfunn representanter er meningsløse.  
159 For en gjennomgang og drøfting av ulike måter å definere frivillige organisasjoner innen det 

internasjonale bistandssystemet, se Tvedt 1998/2003. 



andre organisasjoner i samfunnet ved at deres medlemmer og ledere ikke fordeler profitt 
blant organisasjonens medlemmer.160 De særegne relasjonene (som endrer seg innenfor et 
kontinuum av avhengighet/uavhengighet) til staten og det sivile samfunn har produsert en 
kommunikativ praksis hvis selvreferens har dreid seg om spørsmål som verdiforankring, 
autonomi, frivillighet o.l. Noen organisasjoner kan kalles sivilsamfunnsorganisasjoner og 
målbærer interesser til organisasjonens medlemmer på en relativt autonom måte, mens 
andre organisasjoner nærmest er blitt en del av statsformasjonen, en slags 
frontorganisasjoner i en statsstyrt modell. For feltet som helhet har det utspilt seg en 
usedvanlig motsetning mellom retorikk og realitet: Nærmest i samme takt som 
organisasjonene som gruppe er blitt stadig mer avhengige av staten, er retorikken om 
deres institusjonelle «forskjellighet» og at de representerer det sivile samfunn, blitt stadig 
med dominerende. 

Det er åpenbart at det i kampen om sørpolitikkens ressurser har vært en stor fordel 
ved å bli assosiert med «det sivile samfunn» siden begynnelsen av 1990-tallet (begrepet 
fantes ikke i den norske bistandens vokabular før det), og at det delvis må forklare 
retorikkens posisjon. Paradokset er: Gevinsten ved å fremstille seg som uavhengig, eller 
som forskjellig fra staten, er mer penger fra den samme staten, fordi staten gir støtte til 
dem under overskriften «det sivile samfunn».161 Gapet mellom retorikk og realiteter må 
likevel ikke fortolkes som bevisst ideologisering av egeninteresser til aktørene innen Den 
norske modellen. En slik mistankens hermeneutikk vil undervurdere forestillingens 
betydning og overse den særegne konteksten den blir produsert innenfor. 

Organisasjonenes rolle innenfor den krysskulturelle praksisens form har bidratt til å 
bygge opp forestillingen om forskjellighet og at de representerer det sivile samfunnet i 
Norge. Der fremstår de ofte eller blir ofte fremstilt som en idealistisk, liten og litt rufsete 
aktør i forhold til «det store» statsspillets realiteter. De symboliserer for omverden og seg 
selv den store fortellingen om at «vi» alle gjør noe. Dagsrevy-bilder av en Norges Røde 
Kors’ representant som vandrer mellom flyktninger fra folkemordet i Rwanda eller en 
representant for Kirkens Nødhjelp blant sultende barn på Afrikas horn kommer på, som 

                                                      

160 Dette innebærer ikke at organisasjonene ikke kan opptre som eiere og profittsøkere, som 

f.eks. mange norske misjonsorganisasjoner gjør i forbindelse med eiendomsdrift og –salg. 
161 NORADs administrative håndtering av organisasjonene har gjennomgått store endringer, 

også i den overordnede betegnelsen av støtten. I 1979 ble Kontoret for private organisasjoner 

etablert. Etter at studier gjennomført på begynnelsen av 1990-tallet viste det absurde i å kalle 

organisasjonene private, all den stund de levde av statstøtte, ble det omdømt til Avdelingen 

for frivillige organisasjoner. Men etter kort tid fikk støtten sin nåværende overskrift: 

«Avdelingen for sivilt samfunn og næringsutvikling». 



det heter, ikke fordi det er en nyhet, eller fordi det gir innsikt om Rwanda eller Afrikas 
horn, men fordi de, snarere enn en vanlig norsk ambassadebyråkrat, viser nordmenn at 
«vi» er der – at «vi» gjør noe, at det norske samfunnet besitter moral og samvittighet. 
Organisasjonene har bidratt til å opprettholde og forsterke systemets primærlegitimitet: 
dets særegne normative basis og troen på at det sørpolitiske system leverer og at den 
etiske handling fortsatt er mulig. 

En kan heller ikke uten videre si at organisasjonene representerer en pluralistisk 
modell eller at de fremmer og tar vare på pluralismen i samfunnet, eller i det sivile 
samfunnet. De fleste vil hevde at pluralisme forutsetter at organisasjoner kan opptre 
autonomt vis-à-vis staten,162 at de har sine egne ressurser og at staten ikke blander seg inn 
i dere indre anliggender – bortsett fra når det oppstår rettstvister. Innenfor Den norske 
modellen har rettstvister så å si vært fraværende, men det har også den finansielle 
autonomien. Videre, vil det ofte hevdes, må organisasjonene konkurrere med hverandre 
innenfor en og samme sektor av samfunnslivet om pluralisme skal realiseres. 
Medlemmene kan derfor skifte organisasjon om de foretrekker det. På denne måten 
holder medlemmene lederskapet under kontroll. Påvirkningsretningen blir følgelig 
nedenfra og oppover. Innenfor Den norske modellen konkurrerer ikke organisasjonene så 
mye seg imellom (selv om det selvsagt foregår, som vist), som de er opptatt av å 
posisjonere seg rett overfor statsforvaltningen. Aktører innenfor de ulike organisasjonene 
skifter organisasjonsbeite, ikke i protest mot et bestemt lederskap, men for å få en bedre 
stilling. Påvirkningsretningen blir følgelig stort sett ovenfra og nedad, og ikke omvendt, 
dvs. at organisasjonene fungerer som en trakt for den sørpolitiske ledelsen ut i det 
sørpolitiske systemet og til det sivile samfunnet. Den norske modellens ikke-statlige 
aktører har følgelig historisk opptrådt som forandringsagenter ikke bare i andre land, men 
også overfor det sivile samfunn i Norge, ved å representere en mektig modell mellom 
humanitære organisasjoner og statens utenrikspolitikk og mellom forskning og 
utenriksdepartementets forskningsbehov som prinsipielt avviser verdien av organisasjons- 
og forskningssystemets autonomi. 

Nasjonalkorporativisme 

Den norske modellens historie og utvikling bryter radikalt med hva de sørpolitiske 
aktørene hevder foregår, men det bryter også radikalt med hva forskningen generelt har 
beskrevet som den almene utviklingen i forholdet mellom stat og samfunn i Norge. For å 
kunne gi mening til denne spesielle utviklingen, som regjeringstalsmenn har kalt 

                                                      

162 Schmitter og Lembruch (rewd.) 1982 og 1979.  



fremveksten av en symbiose mellom stat, organisasjoner og forskning, bruker jeg 
begrepet nasjonalkorporativisme. Det fanger inn både dets eksplisitt nasjonale oppgave 
(iverksetter Norges politikk på den globale arena i globaliseringsepoken), og forholdet 
mellom autonomi/underordning i relasjonen mellom staten, organisasjonsNorge og 
forskningsNorge. 

Den forrige maktutredningen konkluderte med at Norge ikke var et korporativt 
samfunn siden det ikke forelå en tilstrekkelig grad av sentralisert styring. 
Hovedkonklusjonene i senere forskning er at 1970-tallet var et høydepunkt i 
«korporativisme på norsk». Organisasjonenes rolle i forhold til regjeringsapparatet har 
siden da vært dalende. En rekke råd og utvalg mellom forvaltning og organisasjoner er 
blitt avviklet. Begrepet «avkorporativisering» betegner denne utviklingen.163 Den skyldes, 
hevdes det, politiske reformforsøk og den gryende ny-liberalismen i offentlig sektor. 
Korporativisme er gradvis blitt oppfattet som en hemsko på både demokratiet og 
markedet, og organisasjonene ble sett på som bidragsytere til «uønsket vekst i den 
offentlige sektor». Hovedtesen er at de «korporative innslagene i statsstyret er, i hvert fall 
kvantitativt vurdert, blitt kraftig innskrenket siden 1980-tallet». 

Utviklingen av Den norske modellen på det sørpolitiske området motsier, som jeg har 
vist, slike beskrivelser av det norske samfunnets moderne historie. Organisasjonenes 
aktiviteter i forhold til regjeringsapparatet har vært sterkt økende. Deres rolle er blitt 
stadig mer sentral, særlig som redskaper i politikkens praksis. En rekke nye råd og utvalg 
mellom forvaltningen og organisasjonene er blitt etablert og styrket. I tillegg er det 
utviklet et konglomerat av møtesteder og «ansikt-til-ansikt»-relasjoner mellom et sterkt 
økende antall organisasjoner og statsforvaltningen. Kontaktmønsteret mellom de sentrale 
aktørene i systemet minner verken om åpen eller lukket lobbyisme, men er klassisk 
korporativt. Organisasjonene er blitt oppfattet som virkemidler for å begrense veksten i 
offentlig sektor, og har derfor også fungert som løsningen på statsforvaltningens pipeline-
problemer.164 De korporative innslagene på dette området er altså både kvantitativt og 

                                                      

163 Se f.eks. Fimreite (red.) 1997, Rommetvedt 1997: 470 og Ryssevik 2000: 154–155.  
164 Budsjettekniske forhold er en viktig faktor bak både det sørpolitiske systems størrelse og de 

korporative relasjonene som preger Den norske modellen, som tidligere påpekt Siden 

bistandsbudsjettets kontinuerlige vekst forutsetter at de som styrer det kan rapportere til 

Stortinget om at alle pengene er brukt ved årets slutt, pågår det en hektisk aktivitet mot årets 

slutt ikke bare i NORAD og på Victoria terrasse, men også ved alle utestasjonene og i alle 

organisasjonene, hvor målet er å få brukt opp pengene før deadline. En undersøkelse av 

bevilgninger gitt i perioden september til desember over et visst antall år fra et bestemt utvalg 

utestasjoner, et bestemt utvalg avdelinger i UD/NORAD, og et bestemt utvalg norske 



kvalitativt blitt kraftig styrket siden 1970-tallet, og ikke minst på 1990-tallet, med 
etableringen av Nordem, COMpact og lignende. 

__________________________________________________________________ 

Den internasjonale merkevarens modellerende virkning 

Onsdag 31. mai 2001 sto en artikkel i Christian Science Monitor, under overskriften 
«World grass-roots diplomacy», som viser hvordan Den norske modellen omtales og 
promoveres internasjonalt. 

«And wherever it gets involved, Oslo has practiced its unique brand of diplomacy, 
blending official overtures with freelance initiatives by ambitious private citizens in 
a way no other country has dared.» 

«The purest form of the Norwegian model is the foreign ministry working in 
symbiosis with one or more academic or nongovernmental humanitarian 
organizations,» says Jan Egeland. 

«The risk profile is lower if you start with contacts at the nongovernmental level, 
and slowly progress to the official level,» says Mona Juul, who with her husband 
Mr. Roed-Larsen coaxed the Palestinians and Israelis to an agreement. «And the 
fact that FAFO was involved meant that if anything leaked, we could say the 
meetings were purely an academic seminar.» 

«That (forhandlingene i Guatemala) prompted the guerrillas in 1989 to ask Bishop 
Staalsett, then head of the Lutheran World Federation, to set up contacts with 
Guatemalan authorities. He rang his old friend Knut Vollebaek, then Norway’s 
deputy foreign minister, to ask for a safehouse for a meeting and for money to fund 
peace talks, «and right there, over the phone, I was told I could have what I 
needed,» Staalsett recalls. 

As a small country with a small foreign service, Norway’s global ambitions as a 
peacemaker have forced it to outsource its diplomacy to nongovernmental 
organizations, officials say. 

                                                                                                                                                 

organisasjoner (som igjen må gi penger til sine «partnere» før bøkene lukkes), sammenholdt 

med beslutningsdokumenter og tidligere relasjoner mellom bevilgende myndighet/person og 

mottakende organisasjon ville ha vært svært interessant.  



«The ministry is quite limited when it comes to expertise in different parts of the 
world» explains Ms. Juul, «so we’ve been exploiting outside expertise. We have the 
money, they have the contacts.» 

«I call it venture capital for peace,» says Mr. Egeland, who is now the special envoy 
in Colombia for United Nations Secretary-General Kofi Annan. «The costs are so 
low, and the potential rewards are so high that even one success in 100 makes it 
worthwhile.» 

«We have no colonial past,» adds Juul. «We don’t have stakes or strategic interests» 
that might make one side or another in a conflict suspect ulterior motives. 

And the country has proved its value as a discreet location for sensitive negotiations. 
In his memoirs, former Israeli Prime Minister Shimon Peres recalls how «in 
Norway, no one was looking for scoops». 

At home, a consensus has developed among all political parties that «peacemaking 
has become more and more important to our foreign policy,» says Raymond 
Johansen, deputy foreign minister in charge of peace and reconciliation processes. 

___________________________________________________________________ 
En forutsetning for å oppdage og kunne beskrive denne utvikling som korporativ er at 

analysen overskrider en dominerende fortolkningstradisjon som gir de to konkurrerende 
tolkningsrammene «interessehevding» versus «styringskapasitet» for stor plass.165 De er, 
som begreper om numerisk demokrati og korporative pluralisme, utviklet for andre 
områder av samfunnet og har bare begrenset forklaringskraft i fortolkningen av Det 
internasjonale gjennombruddets korporativisme. Når det gjelder korporativisme på det 
sørpolitiske feltet, er det irrelevant å snakke om eller lete etter eksempler på at 
regjeringen må «påta seg rollen som mekler mellom motstridende interesser i 
samfunnet».166 Perspektiver som begrenser seg til «interessehevding» versus 
«styringskapasitet» vil lete etter fenomener som er uviktige på det sørpolitiske området, 
og vil fortolke praksis på en forkjært måte. Politikkfeltet opererer på en arena hvor 
organisasjonens interessehevding (som verdifellesskap) snarere kan øke statens 
styringskapasitet. Relasjonen mellom organisasjonsinteresser og staten er blitt oppfattet å 
utspille seg innen et helt annet univers, hvor prosjektet snarere er blitt forstått som et 
kollektivt og normativt prosjekt på vegne av nasjonen utenfor statens grenser, og overfor 
resten av befolkningen innen statens grenser. Begreper som «demokratisk 

                                                      

165 Se Nordby 1999: 3. 
166 Rokkan 1966. 



korporativisme»,167 eller forhandlingsøkonomi som betegnende på den korporative 
ordning er likeledes tilslørende.168 Et begrep som «forhandlingskorporativisme» passer 
også dårlig. De fleste begrepene assosiert med korporativisme er knyttet til arbeidslivs- 
og arbeidsmarkedserfaringer, og det er denne biasen som må overskrides, skal en kunne 
analysere Den norske modellens korporative trekk, og definisjonsmaktens, 
beslutningsmaktens og idémaktens karakter. 

Den «kollegiale forvaltning» kan være et fruktbart begrep, for å henlede 
oppmerksomheten mot de tette og til dels lukkede nettverkene som også er blitt utviklet 
innen dette systemet.169 Men svakheten er at det ikke fanger inn at det her er snakk om 
tette nettverk som omfatter både statsforvaltningen, representanter fra organisasjonslivet 
og forskningsinstitusjoner. Det vil også underspille systemiske ulikheter og implisitte og 
eksplisitte maktforskjeller innen dette «kollegiet» og skape inntrykk av det er snakk om et 
ordinært forvaltningsregime. Dessuten: Snarere enn å være opptatt av «de små lukkede 
rom» for å avdekke korporativismens funksjonsmåte, bør en være opptatt av de store 
åpne, rom, dvs. Den norske modellen og Det nasjonale danningsprosjektet for å få fatt på 
denne korporativismens karakter. 

Korporativismeforskningen har generelt vært mest opptatt av beslutningsmakt, og 
langt på vei oversett idé- eller definisjonsmakt.170 Når jeg snakker om en ny form av 
korporativisme i form av nasjonalkorporativisme (og fordelingskorporativisme), gjør jeg 
det for å antyde linjer en kan trekke mellom tidligere former for korporativisme og 
dagens korporativisme, men først og fremst for å understreke særtrekk ved dette systemet 
i forhold til andre systemer som er blitt kalt korporative. Sørsystemets korporativisme 
består for eksempel ikke i at organer er opprettet for å forlike ulike interesser eller 
motstridende standpunkter. Det er snarere snakk om relasjoner hvor organisasjoner har 
mobilisert til deltakelse i det sørpolitiske prosjekt ut fra egne verdier, og hvor de gjennom 
dette har bidratt til å gi legitimitet til både seg selv og systemet som helhet. Forskningens 
primære historiske rolle har, som indikert i forrige kapittel, vært å produsere sørsystemets 
selvrefererende kommunikasjon gjennom det store antall evalueringer forskere har 
skrevet, og å øke dets legitimitet overfor omverdenen ved å gi politikken inntrykk av å 
være forskningsbasert.171 Det sørpolitiske lederskap er alene uten nasjonal 

                                                      

167 Katzenstein 1985. 
168 Hernes 1978. 
169 Se Moren (red.) 1974. 
170 Sammenhengen mellom idémakt og beslutningsmakt har vært dårlig forstått innen tradisjonell 

samfunnsvitenskap. Se Selle og Berven 2001, i Berven og Selle, 2001: 20, for en slik påstand. 
171 Rapporten fra 1996 påpekte at bistandsforvaltningen var lite interessert i forskning og at 



dannelsesautoritet. Forskere alene har heller ikke denne autoriteten, men den sørpolitiske 
ledelsen, alle organisasjonene og forskningsmiljøene har det til sammen – og derfor er 
denne type korporativisme en samfunnsorganisering som gir mange deltakere økt sosial 
og kulturell kapital. Korporative systemer kan følgelig ikke kun fortolkes som en slags 
funksjonell reaksjon på at organisasjoner og stat ikke er dypt flettet inn i hverandre.172 
Den norske modellen representerer nettopp et forsøk på ytterligere samordning av aktører 
som lenge har vært tett integrert, for å oppnå mer, på modellen eller systemets vegne, 
overfor omverdenen, både nasjonalt og internasjonalt. 

_____________________________________________________________________ 

Organisasjonene på militærøvelse 

Nordic Peace 97 ble lansert som del av den nye norske militærstrategien. Siktemålet 
er, ble det erklært, å kunne sende styrker som på kort varsel kan bidra til å opprette 
fred og orden hvor som helst i verden. Her diskuteres ikke om denne strategien er 
klok norsk utenriks- og forsvarspolitikk. Det sentrale i denne sammenhengen er at 
den også innebar noe nytt i forholdet mellom frivillige bistandsorganisasjoner og 
staten: For første gang deltok humanitære organisasjoner aktivt i en militær 
feltøvelse. Og vel så interessant: hjelpeorganisasjonene så ingen prinsipielle 
problemer med å samarbeide med Forsvaret i denne typen øvelser. Poenget her er 
heller ikke om dette vil bedre eller svekke Norges eller organisasjonenes evne til å 
yte hjelp. Det sentrale er: Under regi av 6. divisjon på Heggelia Bardufoss 20.–30. 
mai 1997 tok altså Kirkens Nødhjelp, Flyktningerådet, Norsk Folkehjelp og Norges 

                                                                                                                                                 

forholdet mellom forskning og bistand ofte var vanskelig. «Det er liten opptatthet av 

forskning i bistandsforvaltningen og liten kapasitet til å formulere forskningsbehov. Den 

generelt svake koblingen mellom bistand og forskning gir seg to viktige utslag: Det er liten 

etterspørsel etter forskning i norsk bistand og den forskningen som finnes (ofte finansiert av 

bistandsmidler) blir ikke brukt i utforming og oppfølging av bistanden. Bistandsprosjekter 

blir bare i begrenset grad gjort til gjenstand for forskning, verken fra norske institusjoner eller 

fra forskningsinstitusjoner i mottagerlandet.  
172 Se Selle og Berven 2001: 22 for en slik teori. De skriver at hadde organisasjoner og stat vært 

dypt flettet inn i hverandre, «ville oppretting av slike råd og utvalg langt på vei vært 

overflødig». En slik funksjonalistisk teori overser hvordan aktører som representerer 

institusjoner som er flettet «dypt inn i hverandre», kan ønske å bli enda tettere samordnet, for 

å styrke helheten, og dermed også egen institusjon, overfor omverdenen.  



Røde Kors del i en militærøvelse, samtidig som de retorisk beskriver seg som 
representanter for det sivile samfunn, det ikke-statlige, og nøytrale. 

_______________________________________________________________________ 
UDs moderniseringsrapport fra 1999 beskriver relasjonene til organisasjoner og 

forskning på en talende måte.173 Behovet for UDs samordning økte fordi «stadig flere 
offentlige og ikke-offentlige aktører opptrer internasjonalt innen et mangfold av 
politikkområder». Målet ble oppfattet som å gjøre UD til en kommandosentral for norsk 
sørpolitikk og hvor alle aktørene «i nasjonal interesse i størst mulig grad (bør) tale med én 
stemme».174 Forskningsinstitusjonene ble i samsvar med dette perspektivet overhodet 
ikke nevnt som institusjoner med egen ethos; som om forskningssystemets rasjonale ikke 
blir påvirket av samordning med og underordning av politikkens og byråkratiets 
handlingsorienterte verden. Den endimensjonale redskapsbeskrivelsen avspeiler at 
forholdet mellom forskningsinstitusjoner og det sørpolitiske prosjektet på det tidspunktet 
rapporten ble skrevet, fortsatt var et nærmest ikke-tematisert problem i norsk offentlighet. 
Det var ikke behov for retoriske øvelser om dens uavhengighet og autonomi. UD-
utredningen søkte å underordne organisasjonene og forskningen under UDs ledelse for å 
få en enhetlig politikk og profil på den internasjonale arena. Fra ett ståsted representerer 
rapporten en form for planlagt maktutøvelse som har som mål å binde et stort antall 
mennesker og institusjoner sammen i handlingskjeder som UD kontrollerer. 
Samordningen under UDs ledelse burde skje på «lavest mulig embetsnivå», og 
understreket dermed at universiteter og organisasjoner ble oppfattet som UDs legitime 

                                                      

173 Utenriksdepartementet, 1999. Modernisering av utenrikstjenesten. Rapport fra 

arbeidsgruppen om samordning av norsk utenrikspolitikk, 14. oktober 1999. 
174 Rapporten viste til en internasjonal trend hvor utenrikspolitikken fikk en stadig sterkere 

nasjonal dimensjon, og de siterte: «… foreign ministries continue to perform critical (but not 

exclusive) roles in the increasingly densely-textured policy-environment, establishing their 

position rather than succumbing to the challenges of other actors» (Hocking i Hocking 1999: 

11. Og videre: «… foreign ministers, who are already playing (a coordination).role to some 

degree, will need to make it their principal purpose; and governments will need both to 

support such a purpose and pay for it» (Se Langhorne og Wallace i Hocking 1999:21. 

Utenriksdepartementets vilje til samordning i Norge medfører samordning av organisasjoner 

og forskning (betalt av UD) under UD og utenriksministerens ledelse. Et hovedpunkt i 

rapportens retorikk er ønsket om å øke debatten om «Norges interesser, forpliktelser, 

engasjement og rolle i det internasjonale samarbeidet» (s. 37), men er dette forenlig med den 

samordningspolitikken som er blitt ført og som det er målet ytterligere skal styrkes?  



redskaper og ikke partnere i politikkutvikling.175 Som et ledd i samordningsstrategien 
foreslo rapporten at UD i tillegg burde ta initiativ til utveksling av personell «med 
utvalgte bedrifter, forskningsinstitusjoner og med frivillige organisasjoner» (s. 7).176 
Fremfor å være opptatt av pluralismens vilkår i samfunnet og statens «invadering» av 
forsknings- og organisasjonsverdenen, ikke bare som forskningens finansiør, men også 
definert som forskningens eneste legitime mottaker, argumenterte UD-rapporten for at 
diplomater og statsbyråkratiets ansatte i større grad skulle utplasseres i 
forskningsinstitusjonene og forskere i større grad hospitere i Utenriksdepartementet. 
Disse forslagene fremmes innenfor en kontekst hvor UDs kommunikasjon om seg selv er 
at de bør representere samfunnets samlende hånd overfor omverdenen (tale med én 
stemme). 

I selve formuleringen av begrepet nasjonalkorporativisme overskrides snevre 
nasjonale perspektiver på korporativismens mulige opprinnelseshistorier og 
begrunnelsesstrategier. «Nasjonal» i nasjonalkorporativismen innebærer både at det er 
Norges svar på verdenspolitikkens globalisering, at det er en nasjonal utgave av et 
internasjonalt system som har organisert forholdet mellom forskning, organisasjoner og 
politikk på ulike måter, og at det er som et slikt subsystem det må forstås. Dette 
innebærer at modellens eksistens og virkemåte ikke kan fortolkes innen et rent nasjonalt 
perspektiv. Det kan følgelig heller ikke modellens modellerende effekt på demokrati- og 
maktspørsmål. Stat–samfunn-relasjonen på dette politikkområdet har utviklet seg 
innenfor en helt spesiell kontekst. Det dreier seg om den måten det norske samfunnet er 
blitt organisert på for å møte radikalt endrede rammebetingelser; 
internasjonaliseringsprosesser og globalisering av politikken (i en utenrikspolitisk 
situasjon hvor Norge er nært knyttet til USA men står utenfor EU). Det er ikke bare 
paradoksalt at det er et av Norges viktigste svar på verdenspolitikkens globalisering som 
kan tydeliggjøre at attesten om norsk korporativismes dødsdom ble utstedt for tidlig, men 
det er dette paradokset som gjør denne korporativismen så mektig.177 

                                                      

175 Rapporten foreslo også at UD bør vurdere om det skal ha «delegasjonsledelse i internasjonale 

konferanser og forhandlinger i samme omfang som i dag». Begrunnelsen var ikke at 

delegasjonsledelsene kan bli bedre ved å trekke inn folk utenfor UD eller mer representative 

for samfunnet, men at slikt arbeid er «meget ressurs- og tidkrevende». Organisasjonene 

utenfor UD kunne slik bli tjenesteytende institusjoner for Utenriksdepartementet.  
176 Dels er dette en bekreftelse på en politikk som allerede var blitt praktisert. Både NUPI og 

Fridtjof Nansens Institutt har over flere år hatt slike hospitantordninger med UD. Siden er den 

blitt videreutviklet og utvidet.  
177 Utviklingen av dette nasjonalkorporative systemet stiller også spørsmål ved teorier eller 



I den forrige maktutredningen ble det fragmenterte og heterogene ved det norske 
systemet, både når det gjelder struktur, tenkemåter og nettverksrelasjoner, understreket.178 
Tesen om den segmenterte stat hevder at det politiske systemet består av en samling 
segmenter, ett for hver sektor. Hvert segment består av «segmententusiaster», dvs. en 
gruppe som evner å legge frem relativt homogene preferanser for sektorens utvikling, og 
besitter dagsordenmakt. I denne forstand kan det sørpolitiske systemet og Den norske 
modellen minne om et segment. Det er preget av en høy grad av integrasjon, homogenitet 
og likhet. Det er imidlertid resultat av helt andre prosesser enn representantenes 
distriktsbakgrunn og lignende, som vanligvis blir brukt som forklaring på 
segmenteringen. På dette feltet skyldes det snarere en vedvarende forsterkning av 
samspillet mellom strukturelle og kulturelle prosesser, forsterket av Den norske 
modellens prestisje, og en konsekvens av den hegemoniske diskursens karakter og bevisst 
strategisk handling fra statens ledelse. Her har det heller ikke ført til at det politiske 
systemet som helhet er blitt mindre koordinert eller at systemet har fått et budsjett som er 
høyere enn et flertall i Stortinget hadde ønsket (slik segmenteringsprosesser gjerne blir 
beskrevet). 

__________________________________________________________________ 

Sørpolitikkens byråkratiske posisjon 

Gjentatte forespørsler til ulike avdelinger i UD, på midten av 1990-tallet og i 2003, 
har gitt samme svar: Det finnes ikke i UD en samlet og historisk oversikt over hvor 
mange UD-ansatte som arbeider på hvilke avdelinger og med hvilke geografiske 
områder. Basert på tilsendte kopier av telefonlister i UD går det an å rekonstruere 
en klar utvikling, hvor sørpolitiske aktiviteter har fått en radikalt større plass. På 
1970-tallet var UD et departement stort sett for forbindelser med EF, NATO og 

                                                                                                                                                 

idealtyper for hvordan land forholder seg til omverden og hverandre. Innen klassisk 

«realisme» oppfattes nasjonene som enhetlige aktører. Saker som angår andre land inngår i et 

bestemt sakshierarki. Forholdet mellom nasjonale aktører er ordnet på samme måte, med 

Utenriksdepartementet i lederrollen. I denne modellen fremstår det nasjonale politisk-

administrative systemet som forholdsvis lukket i forhold til sine internasjonale omgivelser. 

Diplomatiet utgjør altså en buffer som det nasjonale politisk og administrative livet kan 

fortsette å utspille seg relativt upåvirket og selvstendig innenfor. Denne idealmodellen passer 

ikke på det sørpolitiske systemet i det hele tatt, siden det jo er den nye diplomat-mixen som 

har åpnet opp det nasjonale og administrative livet mot utlandet. Se Keohane og Nye 1977.  
178 Lægreid og Olsen (1978). 



nærområdene. Det internasjonale gjennombruddet endret dette. I 2003 er det ni 
som arbeider ved Seksjon for Russland/SUS-landene, mens det for eksempel er fem 
som arbeider ved «Enhet for fred og forsoning, Sri Lanka», opprettet 1.9.2002. I 
hele Europaseksjonen arbeider det pr. 1.5.2003 76 personer, mens det i Bilateral 
avdeling, utviklingspolitisk avdeling og Avdeling for menneskerettigheter og 
demokrati til sammen arbeider 117, mens det er 183 stillinger som regnes som 
knyttet til bistandsadministrasjonen i departementet som helhet. Det er 12 som 
arbeider ved hva som kalles MR-seksjonen, eller like mange som arbeider i EØS-
sekretariatet. Går det som sentrale sørpolitikere vil, blir sørpolitikken en enda mer 
fremstående del av UDs virksomhet, ved at NORAD (har vel 240 ansatte ved Oslo-
kontoret) skal inn i UD. I 1981 fantes det ingen MR-avdeling, ingen Avdeling for 
HUM og annen prosjektvirksomhet, mens hele Afrika-kontoret besto av to personer 
og Asia og Oceania avdelingen totalt fire personer (disse opplysningene er basert på 
gjennomgang av UDs telefonlister for 1981, 1996 og 2003). 

__________________________________________________________________ 
Den norske modellen har styrket statsforvaltningens muligheter for å styre de andre 

aktørenes handlinger og tanker. Betegnelsen symbiose – dvs. at det er et organisk samliv 
mellom ulike typer, men likeverdige sosiale institusjoner som alle nyter fordeler av – er 
ikke dekkende. Det er snakk om en samfunnsorganisering som har styrket den 
sørpolitiske ledelsens muligheter til å styre og kontrollere den utenrikspolitiske debatt og 
norske aktørers praksis på den internasjonale arena. Det er en moderne utgave av 
hierarkisk korporativisme, en slags innovativ organisering av det norske samfunnet, for å 
oppnå hva den sørpolitiske ledelsen hevder er nasjonens mål. 

Avmonopolisering av utenrikspolitikken 

To slående, og tilsynelatende motstridende trekk preger statens rolle og funksjon innen 
dette systemet. På den ene siden har staten ved UD i praksis oppgitt sitt statlige monopol 
som Norges representant i verden, til fordel for Den norske modellens organisering, hvor 
diplomater av en ny type fremstår som representanter på Norges vegne. Dels på grunn av 
statsforvaltningens manglende kapasitet og kompetanse har den sørpolitiske ledelsen 
trukket inn en rekke nye aktører fra frivillige organisasjoner og forskningsmiljø. Mange 
steder er det ikke norsk ambassadepersonell som blir oppfattet som Norges viktigste 
representanter, men ansatte i Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp eller Norsk Luthersk 
Misjonssamband. I tillegg er en rekke folk, alt fra evangelister som Aril Edvardsen fra 
Sarons Dal til Jon Martin Trolldalen, leder av forskningsstiftelsen CESAR, blitt utstedt 



med papirer fra UD som godtgjør at de reiser som representanter for den norske stat.179 På 
den andre siden er Den norske modellen et veldig tydelig eksempel på at utbredte 
oppfatninger om at statens rolle i fordelingspolitikken gradvis svekkes som resultat av 
globalisering og liberalisering, ikke alltid stemmer. En generell oppfatning er at 
globaliseringen medfører at det offentlige vil spille en mindre rolle når det gjelder å 
fordele og omfordele ressurser.180 Dette kan være tilfelle i mange sammenhenger, men på 
det sørpolitiske feltet er trenden motsatt. På det politikkområdet som er Norges politiske 
svar på politikkens globaliseringen har staten paradoksalt nok styrket sin rolle – særlig 
når det gjelder fordeling og omfordeling av samfunnets ressurser. Denne motsetningsfylte 
praksisen må forstås i lys av sammenvevingen av bistandssystemet og den tradisjonelle 
utenrikspolitikken under legitimiteten til det sørpolitiske prosjekt. Staten har faktisk 
abdisert som den diplomatiske scenes eneste norske aktør. I denne forstand er 
utenrikspolitikken blitt avmonopolisert. Men samtidig har altså Den norske modellen gitt 
statsforvaltningen en sentral, overordnet rolle over større deler av det norske samfunnets 
internasjonaliseringsprosess, under en gradvis (relativt sett) mer enhetlig statlig ledelse. 

For å forstå den spesielle formen for nasjonalkorporativisme som Den norske 
modellen avspeiler og organiserer er det nødvendig å gå nærmere inn på statens rolle. Det 
er påpekt at norske samfunnsforskere har vært lite interessert i statens styringskapasitet 
generelt.181 Donorstatens plass innen sørpolitikken generelt og i Norge spesielt kan 
imidlertid ikke neglisjeres. Den norske modellen er ikke dannet av seg selv og har heller 
ikke dannet (en politikk) av seg selv, men er systematisk blitt utviklet ved hjelp av 
statlige beslutninger, statlig finansiering, ulike typer statlige belønningsmekanismer og 
statlige ledede strategiske kommunikasjonsregimer. 

Staten i denne sammenheng vil i praksis være Utenriksdepartementet og NORAD. 
Også Utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet er involvert i 
sørpolitisk aktivitet, men det er bare UD og NORAD som har utvist aktivitet av nasjonal 
betydning. I 2002 håndterte UD sørpolitiske midler i henhold til statsbudsjettet for 2002 

                                                      

179 For opplysninger om Edvardsen, se Brekke, 2002. Den norske modellens nåværende posisjon 

begrunnes ofte med dens påståtte historiske røtter. Norske organisasjoner har for eksempel 

siden lenge før bistandsepoken vært involvert i fredsprosesser; nordmenn var bl.a. aktive i 
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den norske stats politiske agenter eller aktører, men på privat basis (i Sudan i regi av Kirkenes 

Verdensråd). 
180 Hveem 2000: 85 
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på omtrent 13,5 milliarder kroner.182 De andre departementenes øremerkede bevilgninger 
var helt marginale i sammenheng. 

Utviklingen i Utenriksdepartementets budsjett- og aktivitetsprofil har i større og 
større grad gjort det til et departement for norsk sørpolitikk, snarere enn et departement 
som arbeider med norske sikkerhetspolitiske og utenrikspolitiske spørsmål. Dette er ikke 
et resultat av en bevisst politikk eller klare prioriteringer, men av sørpolitikkens 
dynamikk og den stadige økningen i feltets totalbudsjett. Først oppretting og senere 
nedlegging av et eget departement for utviklingssaker for å innlemme hele dets portefølje 
i UD er en viktig årsak. Den gradvis økte vekten på nødhjelp- og 
menneskerettighetspolitikk som et utenrikspolitisk virkemiddel har bidratt i samme 
retningen. I 2002 var den totale bevilgning til UD på 16 279 550. Vel 13,5 milliarder gikk 
altså til sørpolitikk og omtrent 3 milliarder til resten av UDs arbeid (eller omtrent like 
mye som ble kanalisert via de frivillige organisasjonene alene til sørpolitisk arbeid). 

UDs byråkratiske oppbygging avspeiler den stadig større vekt sørpolitikken har fått i 
departementets totale virksomhet, og særlig avdelinger knyttet til fredsprosesser har 
relativt sett vokst sterkt. Utgiftene til administrasjon av utviklingshjelpen utgjorde i 2001 
til sammen 588 millioner kroner. Administrasjonsutgiftene fordelte seg med 288 
millioner kroner på NORAD og Utenriksdepartementet i Oslo og 300 millioner kroner for 
utsendt og lokalt ansatt personale. I 2001 var 579 årsverk knyttet til 
bistandsadministrasjonen, 183 i departementet, 241 ved NORADs hovedkontor i Oslo og 
95 årsverk NORAD-utsendte ved utenriksstasjonene. I tillegg ansees utsendte fra 
Utenriksdepartementet tilsvarende 60 årsverk å være knyttet til bistandsrelatert arbeid.183 
Hvis NORAD integreres i UD, vil sørpolitikken bli en enda mer dominerende i UDs 
totale virksomhet, og det vil i stor grad fremstå som et departement for norsk sørpolitisk 
aktivitet. NORAD har de siste årene på vegne av UD forvaltet vel 4 milliarder kroner de 
siste årene, og hadde pr. 1. juni 2002 338 hjemler/årsverk mot 276,5 ved utgangen av 
1995. NORAD forvalter nærmere en milliard kroner i støtte til frivillige organisasjoner, 
og har fra 1999 overtatt det forvaltningsmessige ansvaret for støtte til norske 
universiteters forskningssamarbeid og utviklingsarbeid (NUFU-avtalen). 
Statsforvaltningen er politisk-administrativt i stadig større grad forsøkt enhetlig organisert 
under UDs ledelse. DUH er nedlagt og NORADs relative selvstendighet og rolle er blitt 
vingeklippet de siste årene. Samtidig er oppgavenes omfang i forhold til 
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statsforvaltningens kompetanse og kapasitet gjennomgående økt. Det norske systemet har 
søkt å tilpasse seg endringer i det internasjonale bistandssystemet, samtidig som 
systeminterne dragkamper, for eksempel mellom direktorat og departement, mellom 
utenriksministre og bistandsministre, og mellom ulike avdelinger i UD – ikke minst om å 
kontrollere de politisk potente nødhjelps- og demokratibevilgningene – har ført til en 
tilstand av flyt i organisasjonen. Nærmest kontinuerlige omorganiseringsprosesser og 
effektiviseringsprosjekter har skapt vedvarende administrativ uro.184 Uavhengig av disse 
kontinuerlige reorganiseringenes eventuelle interne nytte, har de erodert eller 
vanskeliggjort stabile, byråkratiserte relasjoner med omverdenen. De stadige reformene 
gjør det snarere mer oppsiktsvekkende at systemet har fungert såpass effektivt som det 
har gjort. 

Spørsmålet blir: Hvilken stat er det som fremtrer i Den norske modellen? Hvordan har 
dens oppbygging og virkemåte virket inn på korporative relasjoner og maktutøvelse 
internt i systemet og overfor omverdenen? Fastlåste, konvensjonelle ideer om 
statsforvaltningens karakter i moderne samfunn er ikke spesielt hjelpsomme, fordi de vil 
gå glipp av dette byråkratiets trekk (hvorvidt det er snakk om særtrekk, kan bare avgjøres 
ved empiriske, komparative undersøkelser av for eksempel Finansdepartementet, Kirke- 
og undervisningsdepartementet og lignende). 

Den sørpolitiske statsforvaltnings byråkrati kan best karakteriseres som et 
ubyråkratisk byråkrati. De fleste studier av det norske statsbyråkratiet har konkludert med 
at sosiologen Max Webers teori om det nøytrale, regelorienterte og moderne byråkrati 
passer. Det statlige byråkratiet som er gitt og som har påtatt seg oppgaven å lede det 
norske arbeidet med å endre andre land passer ikke inn i en slik generalisering. Det 
byråkratiet som har påtatt seg rollen som modernisator av andre lands byråkrati og 
styreform (good governance) har førmoderne trekk – sammenholdt med Webers berømte 
beskrivelser. Når analysen beskriver det nasjonale statsbyråkratiets misjonerende falang 
som totalitet, beskrives det, paradoksalt nok, som et ikke-byråkratisk, moderniserende 
byråkrati (enkelte avdelinger kan selvsagt operere mer byråkratisk-profesjonelt enn andre 
avdelinger). 

                                                      

184 En komplett oversikt over utviklingen av de administrative enhetene i UD og deres 

arbeidsoppgaver fra 1963 til 2003 ville vært en utmerket illustrasjonen ikke bare på 

organisatorisk og byråkratisk uro, men også på hva en institusjonell sammenveving av 
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oversikt her. For en kontemporær oversikt, som like fullt kan antyde det byråkratiske 

systemet, se UDs nettsider. 



___________________________________________________________________ 

Kort vei mellom politikk og byråkrati 

Det har vært en kort vei fra politikk til Utenriksdepartementet. I løpet av de siste tre 
tiårene har til sammen 24 statsråder gått til embetsverket i UD etter endt jobb for 
ulike regjeringer. Med få unntak hadde disse arbeid i UD før de ble heltidspolitikere 
på regjeringsplan. De som ønsker å gjøre karrière både i politikken og embetsverket 
har derfor stort sett tilhørt UD-systemet. Mens det i Finansdepartementet ikke 
finnes en eneste tidligere statsråd eller statssekretær blant byråkratene, finnes det 
mange av dem i UD. Det er snarere blitt mer enn mindre vanlig. Da Bondevik I gikk 
av, var det tre statssekretærer og en statsråd som hadde fast jobb i UD å gå tilbake 
til. Da Stoltenberg-regjeringen gikk av, fikk en statssekretær jobb for UD i Israel, en 
i Eritrea og den tredje gikk til NORAD som seniorrådgiver. Utenriksministeren ble 
leder for utenriks- og kontrollkomiteen i Stortinget, dvs. for den komiteen som skal 
kontrollere UDs arbeid. Når mange aktører pendler mellom politikk og forvaltning, 
er det grunn til å stille spørsmål ved byråkratiets nøytralitet og byråkratiske ethos, 
og når de som er ansvarlig for å kontrollere UDs arbeid selv har ledet det, er det 
grunn til å stille spørsmål ved de spørsmålene som blir stilt. På grunn av 
elitesirkulasjonen og fordelingskorporativismen innen den norske modellen, er det 
av sentral betydning om noen embetsmenn kan oppfattes å ha mer politisk støtte og 
posisjon enn andre embetsmenn. 
__________________________________________________________________ 

Bruker en Webers terminologi, kan en si om dette byråkratiet at det har vært 
karakterisert av vage offisielle jurisdiksjonsområder og dets samhandlingsrelasjoner, både 
internt og overfor omverdenen, har vært forsøkt ordnet gjennom uklare, urealististiske 
eller motstridende regler og administrative reguleringer. Det er empirisk dokumentert at 
NORAD og UD har hatt ulike retningslinjer og ulike praksiser overfor aktørene i Den 
norske modellen, og at de på helt vesentlige områder har hatt regler som i betydelig 
utstrekning, men nettopp ikke konsekvent, er brutt av statsforvaltningen selv (for 
eksempel krav om egenandel og innlevert regnskap før nye bevilgninger gis).185 
Byråkratisk makt og autoritet har vært distribuert på ustabile måter og måten autoriteten 
er blitt iverksatt på har langt fra vært underlagt strikte, avgrensede regler som har 
spesifisert sanksjonsregler byråkratiet kan iverksette og iverksetter. UD og NORAD har 
opp gjennom årene tatt initiativ til evalueringer av sitt arbeid som i samsvar med 
Stortingets retningslinjer beskrives som eksterne eller uavhengige, men hvor de i 
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realiteten ofte har vært underlagt enkeltbyråkraters oppfatninger og prioriteringer (både 
når det gjelder Terms of reference, team-sammensetning og utforming). UD har også 
brutt de retningslinjer som gjelder for eksterne anbud og utvelgelsesprosessens 
begrunnelse. Kommandostrukturen internt og overfor samarbeidspartnerne har vært uklar 
og varierende, og ikke minst: Sanksjonsreglene har på viktige områder vært ikke-
forutsigbare. På den ene siden har byråkratiet slått fast kravet om grundige søknader, 
ekstern evaluering og «mottakerorientering» for de organisasjonene som skal motta støtte, 
på den andre siden har det i lange perioder ikke vært uvanlig at organisasjoner har fått 
overført beløp på millioner av kroner på basis av et par siders søknader. Byråkratiet har 
ikke vært preget av en praksis hvor det har nedlagt klare metodiske hjelpemidler for å 
realiserere sine mål (se tekstboks «Det ubyråkratiske byråkratis arkiv»). Snarere har 
mangel på institusjonell læring vært et svært utbredt og erkjent hovedtrekk ved dette 
byråkratiet. Webers kriterium om at bare personer som har tilstrekkelig regulerte 
kvalifikasjoner kan bli ansatt, har ikke vært gjort gjeldende for NORAD gjennom dets 
historie og heller ikke for DUH. Autoritetspliktene har heller ikke vært distribuert på 
stabile måter mellom aktører og nivå i systemet, slik Weber understreker som et 
kjennetegn ved byråkratiet. 

Statsforvaltningens rolle i Den norske modellen har altså ikke fullt ut utviklet de 
elementene som konstituerer «byråkratisk autoritet». 

Det byråkratiet som Den norske modellen er organisert omkring, er et byråkrati som 
ikke samsvarer med de kriterier for byråkrati som finnes i de mest moderne og mest 
utviklede land eller i andre deler av den norske statsforvaltningen. Denne konklusjonen 
overser ikke at statsforvaltningen har utarbeidet retningslinjer, støtteordninger og 
sanksjonsregler overfor de organisasjonene de har trukket inn i Den norske modellen, og 
de har, som jeg vil vise, hatt stor betydning for måten de ikke-statlige aktørene er blitt 
trukket inn i Den norske modellen på. Men det er i stor grad snakk om en tilsynelatende 
byråkratisering og forutsigbarhetsgjøring av politikken. I realiteten er statsforvaltningens 
måte å lede de aktørene som allerede er innenfor systemet på ad hoc-preget, basert på 
kjennskap og tillit og uklar regler for fordelingskorporativisme. På samme måte som det 
internasjonale bistandssystemet er et system som produserer småkonger i en «evig» 
patron–klient-relasjon, har det norske systemet skapt en norsk modell av patron–klient-
relasjoner hvor saksbehandlere på lavt nivå i departementene kan opptre som «konger» 
overfor store organisasjoner og forskningsinstitusjoner, fordi de «sitter på pengene», og 
alle vet at de sitter på pengene. 

_____________________________________________________________________ 



Det ubyråkratiske byråkratis arkiv 

Et av byråkratiets fremste uttrykk for forutsigbarhet og regelbundethet er 
arkivenes innhold og kvalitet. NORADs, DUHs og UDs arkiver på det sørpolitiske 
området er talende i denne sammenheng. Arkivene avspeiler ikke arkivarenes 
kompetanse, men systemets byråkratiske ethos. Både NORADs og DUHs arkiv har i 
perioder ikke vært underlagt byråkratiske regler og rutiner. Den enkelte 
saksbehandler kunne ha sitt eget arkiv på sitt eget kontor, og det kunne forsvinne 
med vedkommende. UD har hatt et bedre innarbeidet system for arkiv-registrering, 
men det er fortsatt hull i arkiveringspraksisen, og ikke minst: Dossierene er uten 
virkelig historie. 

Norge har vært involvert i store nasjonale utviklingsprosesser og kompliserte 
politiske konflikter uten at det finnes noen dossier i noe UD-arkiv om hva som har 
vært/er norsk politikk og hvorfor politikken var slik som den var. Hva var norsk 
politikk i Guatemala? Hva har vært norsk politikk på Afrikas horn? Overfor 
nordområdene i Pakistan. På Sri Lanka, eller i Uganda? Arkivene er så å si blottet 
for slike dokumenter, fordi de ikke ble skrevet. Konsekvensen er at 
administrasjonen og saksbehandlernes handlingsrom og vurderingsunivers ikke blir 
bundet til en byråkratisk-administrativ praksis og læring. Fraværet av en klar 
politikk og klare administrativ-byråkratiske regler som binder den enkelte aktør, 
gir den enkelte politiker og byråkrat en handlefrihet få politikere og byråkrater i 
andre land er forunt. Det er snakk om – som en av det sørpolitiske systems 
arkitekter har kalt det –: «Venture capital for peace». Det ubyråkratiske byråkrati 
er altså blitt oppfattet å være i dette byråkratiets interesse. 

En sammenlikning mellom det norske UD og det britiske UD er svært talende. De to 
systemenes arkiver tilhører to helt ulike verdener (jeg har tilbrakt ett år i det 
britiske UDs arkiver for å rekonstruere britisk Nilpolitikk fra 1882 til 1960-årene.) I 
London og Whitehall måtte enhver ny saksbehandler forholde seg til tiår av britisk 
diplomatisk og strategisk tenkning, og UD-byråkraten gikk inn i en politisk 
rammefortelling han måtte underkaste seg og relatere den aktuelle politikken til. 
Derfor kan en finne Foreign Office-notater skrevet på 1950-tallet for internt bruk 
eller på ministerens forespørsel som omtrent ord for annet minner om notat skrevet 
femti år tidligere, eller som forholdt seg klart til tidligere notat, for å få fram 
politikkens innhold så tydelig som mulig og for å gi muligheten til institusjonell 
læring og forutsigbarhet. 

UD i London var underkastet en helt bestemt Nilpolitikk med klare mål, med de 
konsekvenser dette fikk for byråkratisk forutsigbarhet og byråkratens temming 



under den byråkratiske autoritet. Arkivene i UD i Oslo avspeiler hvordan politikken 
på dette området ikke har vært underkastet en bestemt politikk med klare mål, med 
den konsekvens at det verken har vært mulig eller viktig å bygge opp et 
byråkratisk-profesjonelt arkiv for byråkratisk forutsigbar håndtering av norsk 
politikk i Colombia, Pakistan, India, Sri Lanka, Etiopia eller Sudan (jeg vil anta at 
situasjonen er annerledes på det sikkerhetspolitiske området). 

___________________________________________________________________ 
Max Weber gjorde et poeng av at den byråkratiske autoritet er det historiske unntaket; 

den eksisterte ikke i store politiske strukturer som de germanske eller mongolske 
erobringsimperier. I disse landene, som i mange føydalstater, iverksatte herskeren makt 
gjennom personlige bånd, personlige venner eller folk han stolte på, «table-companions» 
eller hofftjenere. Det norske sørpolitiske byråkratiet har i realiteten befunnet seg et sted 
på dette byråkratiske kontinuum, nærmest Webers idealtype, men med viktige innslag av 
fordelingskorporativisme og sanksjonsregimer basert på innsidehjelp. 

Det ubyråkratiske preget ved dette byråkratiet må oppfattes som en sentral del av det 
sørpolitiske systemets funksjonsmåte. Denne forvaltningsformen er blitt næret av store og 
hele tiden endrede arbeidsoppgaver og av at de politiske målene har vært prinsipielt 
uklare eller urealistiske. Aktørene innenfor systemet snakker, med rette, om feltet som et 
politikkområde hvor slagordene endrer seg rakst (en grov inndeling kan være: know how-
show how på 1960-tallet; integrerte landsbygdprogrammer på 1970-tallet drevet av 
bistandseksperter; målgruppeorientering og de fattigste blant de fattigste på 1980-tallet, 
ispedd vektlegging av kvinner og bærekraftig utvikling; menneskerettigheter, demokrati 
og sivilt samfunn på 1990-tallet, under slagord som mottakeransvar og samarbeid osv.). 

Omverdenens krav har vært sterkt varierende, men samtidig utydelige.186 Disse 
internasjonale trekkene er blitt forsterket av det nasjonale forsøket på sammenveving av 
to systemtradisjoner under én ledelse. Skal et byråkrati med slike komplekse oppgaver og 
en slik sammensatt bakgrunn fungere regelorientert og forutsigbart, forutsetter det sterke 
byråkratiserende ordninger som kan motvirke effekten av den «arven» det håndterer. 

Systemets overordnede vaghet kombinert med dets uangripelige moralske posisjon 
har skapt et beslutningssystem og en samarbeidsrelasjon med viktige særtrekk, og som gir 
både statsråder og saksbehandlerne store spillerom. Dette ikke-regulerte handlingsrommet 
skaper en strukturell basis for fordelingskorporativisme mellom ulike typer aktører 
innenfor det sørpolitiske systemet. Flere undersøkelser har vist at UD bryter sine egen 
retningslinjer og aksepterer at organisasjonene og forskningsmiljøene bryter 

                                                      

186 Se Tvedt 1990 for en diskusjon av bistandens uklare målsettinger. Se også tekstboks 

«Språklige feller og læringsevner». 



rapporteringskrav og frister om innsendelse av regnskap. Statens forvaltning av disse 
midlene har historisk foregått under langt mer liberal og tilfeldig kontroll fra Stortinget og 
den offentlige opinion enn på de fleste andre områder staten forvalter og fordeler penger. 
Siden pengene går til gode formål, og de skal skape effekt på «langt-unna-steder» er det 
naturlig nok ikke grunnlag for en like kritisk offentlighet som overfor vedtak med klare 
nasjonale eller lokale konsekvenser. 

Den sørpolitiske statsforvaltning er på dette området fristilt mange ordinære politisk-
administrative rammebetingelser, først og fremst fordi feltet er definert som et 
godhetsprosjekt. Byråkratiets kontroll av aktørene har vært relativt liberal, i den særegne 
forstand at staten gjentatte ganger eller systematisk ikke har fulgt opp sine egne 
kontrollrutiner. Denne ubyråkratiske praksisen er blitt byråkratisk akseptert fordi 
relasjonen mellom systemets aktører baserer seg på tillit.187 På denne måten har det 
oppført seg som et klassisk ikke-byråkratisk byråkrati, ved at det formelt iverksetter 
byråkratiske avgjørelser, men uten at byråkratiske, forutsigbare kriterier ligger til grunn. I 
et lengre historisk perspektiv vil beslutningsmønstrene produsert av de ubyråkratiske 
byråkratene i UD bli tydeligere; disse aktørene vil tre frem fra byråkratiets anonyme 
skygger som de relativt sett autonome nøkkelbærere til statskassen og dørvakter for det 
sørpolitiske system (hvem får slippe inn/hvem får ikke slippe inn) de har vært. 

Elitesirkulasjon og innsidehjelp 

Det sørpolitiske systemet har altså forvaltet nærmere 200 milliarder kroner fordelt over 
statsbudsjettet. 

Innenfor et system hvor politikken er uklar, forholdet mellom middel og mål uklare, 
og hvor statsforvaltningen kan karakteriseres som et ubyråkratisk byråkrati, vil nettverk 
bli ekstra viktige. Over tid er det utviklet en praksis hvor et lite antall personer sirkulerer 
mellom ledende posisjoner i stat og organisasjonsliv, samtidig som de samme personene, 
ofte uten åpenhet og parlamentarisk kontroll, fordeler systemets ressurser mellom 
aktørene i systemet. 

Kombinasjonen av Det nasjonale godhetsregimets særegne selvrefererende og 
selvpromoverende retorikk og nasjonalkorporativ organisering har skapt bestemte 

                                                      

187 I «Den norske modellen i tall» presenteres statistiske oversikter over samhandlingsrelasjoner 

mellom byråkratiet og organisasjonene og organisasjonene, partiene og byråkratiet. De viser 

at det viktige for organisasjonene er å ha kontakt med byråkratiet i UD, og ikke med de 

politiske partiene. Kontakthyppighetene mellom UD-byråkratiet og organisasjonene er 

dessuten slående.  



betingelser for innsidehjelp og elitesirkulasjon, betingelser en ikke finner i samme grad på 
andre politikkfelt, eller som i hvert fall ikke er så tydelige der. 

Jeg har tidligere kalt det tette forholdet mellom organisasjons- og statsledere for en 
«personalunion».188 Begrepet er bare delvis dekkende, og etter nærmere ettertanke og mer 
datainnsamling er jeg kommet til at det gir or sterkt inntrykk av stabilitet. Det er i stedet 
bevegelse som er det typiske. Elitesirkulasjonen har bidratt til å utviske skillet mellom 
organisasjoner og statsforvaltningen, og er en av årsakene til at det er absurd å snakke om 
disse toppledede, medlemsfattige organisasjonene som gruppe som representanter for 
sivilsamfunnet. Den institusjonaliserte makten har sirkulert blant en relativt liten krets av 
personer. En slik «inn- og utvandring» fra organisasjon og stat har i tillegg ikke bare 
skjedd (og skjer) på toppnivå, men også på saksbehandlernivå og mellom forskning og 
organisasjonsarbeid. Folk går fra å jobbe i KN til NORAD og fra NORAD til Redd 
Barna, og fra KN til forskning og fra forskning til KN. Denne stadige utvekslingen av 
personell gjennomsyrer Den norske modellen, og normaliserer og legitimerer 
elitesirkulasjonen – i hvert fall innad i systemet. 

Den norske modellens elitesirkulasjon har særtrekk som understreker maktens 
karakter. Historikeren Edvard Bull snakket om toppfolkenes partnerskap, da han skulle 
beskrive trekk ved norsk korporativisme. Men på det sørpolitiske feltet har det ikke først 
og fremst vært snakk om en vedvarende, rigid relasjon basert på partnerskap mellom folk 
som leder ulike institusjoner. Elitesirkulasjon innebærer at personer går fra den ene 
institusjonen til den andre, hele tiden, og derfor er på alle sider av bordene – ikke 
samtidig, men nesten samtidig. Det er – kan en si – snarere snakk om evnen til å utnytte 
posisjonenes ulikhet innenfor et institusjonelt partnerskap. 

__________________________________________________________________ 

Sørpolitikkens elitesirkulasjon 

I mars 2003 hadde representanter for organisasjonene presset på for et møte med 
UD for å få mer penger til hjelpearbeidet i Irak som organisasjonenes 
representanter, og særlig Røde Kors, hevdet trengte store ressurser fordi den 
humanitære situasjonen ville bli katastrofal. 

Jan Egeland fikk sitt møte. Der var Jan Egeland, tidligere statssekretær, nå 
generalsekretær i Norges Røde Kors, Raymond Johansen, Generalsekretær i Norsk 
Flyktningeråd, tidligere statssekretær UD, Knut Christiansen, utenlandssjef, 
Kirkens Nødhjelp, tidligere utenlandssjef i Norges Røde Kors, Vidar Helgesen, 

                                                      

188 Tvedt 1995b: 15. 



statssekretær, tidligere en av lederne i Utenlandsavdelingen i Norges Røde Kors. 
Røde Kors og de andre organisasjonen fikk etter hvert mer enn 200 millioner 
kroner til sitt arbeid, men stemningen på dette møtet mellom «det sivile samfunn» 
og «staten» var, etter det en av deltakerne har fortalt meg, bisarr, siden alle, inntil 
nylig, hadde sittet på andre sider av bordet. 

Oversikten nedenfor dekker perioden fra 1990 til 2003 og bare noen av de sentrale 
aktørene: 

Jan Egeland, utenlandssjef i Røde Kors, statssekretær under utenriksministrene 
Thorvald Stoltenberg og Bjørn Tore Godal, forsker ved PRIO, FN-utsending i 
Colombia, generalsekretær i Røde Kors, osv. 

Tor Elden, NORAD, generalsekretær Redd Barna, leder av Det Nye Fredskorpset. 

Jan A. Erichsen, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, fredsmekler UD, 
seniorrådgiver Agderforskning, styreleder i Flyktningerådet. 

Astrid Nøklebye Heiberg, statssekretær/statsråd (ikke UD), president Norges Røde 
Kors, president Internasjonale Røde Kors, Genève (ble ikke gjenvalgt etter en 
periode), utpekt som UDs konsulent på Sri Lanka i forbindelse med fredsprosessen 
der som statssekretær Helgesen leder (med spesielt ansvar for kvinner). 

Vidar Helgesen, Røde Kors (fulgte Astrid Nøklebye Heiberg til Genève som sjef for 
Det internasjonale Røde Kors, statssekretær UD. 

Raymond Johansen, statssekretær UD, generalsekretær Flyktningerådet. 

Hilde Frafjord Johnson, styremedlem Kirkens Nødhjelp, statsråd, konsulent i UD, 
statsråd. 

Terje Rød Larsen, FAFO-direktør, statsråd, UDs spesialutsending Midtøsten. 

Janne Haaland Matlary, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, statssekretær 
Utenriksdepartementet 1997-2000, professor, Universitetet i Oslo, styremedlem 
Flyktningerådet (i styret valgt i 2002 sitter hun for øvrig sammen med Maiken Ims, 
kommunikasjonsdirektør, Oljeindustriens Landsforening, og leder av Rådet for 
Makt- og demokratiutredningen (direktør Nils Butenschøn, Norsk senter for 
menneskerettigheter, Universitetet i Oslo, ledet i samme periode valgkomiteen i 
Flyktningerådet). 

Sigrun Møgedal, leder av Mellomkirkelig råd/visepresident i Det Lutherske 
Verdensforbund/direktør for Diakonhjemmets senter for internasjonale studier, 
statssekretær – etter statssekretærstillingen – rådgiver i NORAD, styremedlem, 
forskningsstiftelsen Grid-Arendal. 



Thorvald Stoltenberg, utenriksminister, president Norges Røde Kors. 

Anne Kristin Sydnes, styremedlem i Mellomkirkelig råd, gift med Jan Egeland, 
forsker Fridtjof Nansens Institutt, direktør i Statoil, statsråd. 

Listen over personer som har beveget seg mellom forskningssystemet, 
organisasjonene og statsforvaltningen kunne ha tatt flere sider av denne boken. Det 
sentrale er imidlertid ikke aktørsirkulasjonens eksakte omfang, men at fenomenet 
over et par tiår har organisert den sørpolitiske eliten på en bestemt måte. 

___________________________________________________________________ 
Disse nettverkene og godhetskorporativismens maktmekansimer har fått relativt stor 

innflytelse. Et statsforvaltningssystem som på den ene siden krever samordning av andre 
samfunnsinstitusjoners virke under sin ledelse og som på samme tid fremstår som et 
ubyråkratisk byråkrati med ikke-forutsigbare positive og negative sanksjonsmåter overfor 
«partnerne» eller omverdenen, er et byråkrati hvor enkelpersoner har fått og får et stort 
spillerom til å utøve skjønn og dermed makt – ikke bare overfor utenrikspolitikken i et 
bestemt land, men også overfor hvilke norske aktører og på hvilken måte (dvs. hvor store 
ressurser de får til disposisjon) som skal involveres. Elitesirkulasjonen og dens 
fordelingskorporative tvilling, innsidehjelpen, foregår innenfor en særegen, muliggjort og 
styrket av statsforvaltningens karakter. 

Innsidehjelpens betydning muliggjøres av de mange møteplasser og 
samarbeidsorganer som er etablert. I 1975 etablerte UD Katastrofeutvalget med følgende 
mandat: «Katastrofeutvalget skal være et rådgivende organ for Regjeringen når det 
gjelder humanitær hjelp for katastrofeområder.» Utvalget kan betraktes som en form for 
erstatning for manglende politiske retningslinjer på feltet, fordi det skulle bidra til 
koordinering mellom organisasjonene og til å effektivisere utnyttelse av og kontroll med 
de midler som ble stillet til rådighet for organisasjonene. Medlemmene i 
katastrofeutvalget varierte, men har som regel bestått av representanter for UD, 
Forsvarsdepartementet, NORAD, de store organisasjonene som Røde Kors, Norsk 
Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Det Norske Flyktningeråd og Redd Barna. UD-byråkrater 
har stort sett ledet det, men fra 1990-tallet ledet statssekretæren møte, og understreket 
dermed den direkte politiske styringen av arbeidet og hvordan organisasjonene skulle 
brukes politisk.189 Ikke ett sted i referatene fra de 164 møtene i Katastrofeutvalget fra 

                                                      

189 Katastrofeutvalget skulle være et «rådgivende organ for regjeringen når det gjelder humanitær 

hjelp for katastrofeområder». Foredraget til statsråden 13.6.1975 var klart: utvalget ville stille 

krav til den enkelte organisasjon og samordning dem i mellom. Behovet for kontakt mellom 

UD og organisasjonen i politiske saker ble stadig understreket i referatene fra møtene. 



1975 til 1998 er det hint om at organisasjonsrepresentanter og stat en eneste gang 
diskuterte relasjoner mellom stat og organisasjoner, eller prinsipielle spørsmål knyttet til 
organisasjonsmessig autonomi eller fordelingskorporativistisk inhabilitet.190 
Møteplassene er svært mange og svært hyppige. Basert på en spørreskjemaundersøkelse 
besvart av 48 sentrale organisasjonsrepresentanter i 1999 viste det seg at to 
organisasjonsledere deltok på mellom 16 og 30 møter med representanter for UD i første 
halvdel av 1999, 17 deltok på fra seks til femten møter, mens 26 deltok på fra ett til fem 
møter. Ni deltok på mellom ni og femten møter med NORAD og 32 på ett til fem møter 
med NORAD. Syv mente at møtene med UD fikk stor betydning for «utfallet av bestemte 
saker, mens 28 mente at det hadde noen betydning, mens 26 organisasjonsrepresentanter 
mente at slike møter bare hadde «liten» eller «middels» betydning for Stortingets 
beslutninger (derfor driver da også organisasjonene svært beskjeden lobbying overfor 
Stortinget, fordi det ikke er nødvendig). 31 organisasjonsrepresentanter mente at 
forbindelsen mellom organisasjonene og den bistandspolitiske ledelsen var god eller 
«svært god (8). 44 mente at forbindelsen til UD var god eller svært god på «det 
administrative plan», mens forholdene til de politiske partiene var mye mindre tett. 

___________________________________________________________________ 

Nasjonalkorporativisme og gavebytte i det offentlige rom 

Scene: Folkets Hus, Bergen, oktober 1999 

I oktober 1999 inviterte NORAD i samarbeid med FN-sambandet i Hordaland til 
folkemøte i gamle Folkets Hus i Bergen. Det kom over 300 personer. Ekstrastoler ble 

                                                                                                                                                 

Referatene fra de over 150 møtene i katastrofeutvalgets gir likevel et slående inntrykk: 

Politikk har stort sett ikke vært diskutert. Fokus har vært hvordan organisere en felles norsk 

innsats. Evt. råd til regjeringer har derfor vært farget av aktørenes interesser i de ulike 

områdene. Fra begynnelsen av 1990-tallet, da statssekretæren begynte å ta del i møtene, ble 

Katastrofeutvalget i realiteten endret til en arena for å mobilisere omkring regjeringens 

politikk. «Det rådgivende utvalg for humanitære spørsmål» hadde sitt første møte 19.8.1998. 

Typisk for situasjonen: Det første møtet startet ved at statsråden la frem sine ideer, og 

organisasjonsrepresentantene «hilste» dem velkommen. Mandatet for dette utvalget la (navnet 

til tross) mer vekt på «koordinering og effektivisering» av norsk innsats, enn på rådgivning 

(se referat fra Møte i Rådgivende Utvalg for Humanitære Spørsmål, 19. august 1998, KNs 

arkiv, Oslo).  
190 I 1998 ble dette utvalget døpt om, og fikk navnet «Det rådgivende utvalg for humanitære 

spørsmål». Nye medlemmer ble Leger Uten Grenser og Christian Michelsens Institutt.  



båret inn fra stadig flere rom, men likevel: Folk sto oppetter veggene. «Alle» var 
der, Latin-Amerikagruppene, universitetsprofessorer, lærere, næringslivsfolk og 
ordføreren i sitt ordførerkjede. Hovedtema var NORADs nye strategi for utvikling 
av «Sør». Hva er betydningen av at nettopp NORAD kan samle fullt hus til 
folkemøte i Bergen, slik de samme høst også gjorde i Stavanger, Trondheim og 
Tromsø, for å snakke om verdens fremtid? Det var ikke solen som trakk folk 
hjemmefra, fordi regnet falt tungt denne kvelden også. Strategien var ikke 
oppsiktsvekkende, så det var ikke den som mobiliserte engasjementet. At NORAD 
spanderte middag på de første 150 som meldte seg på, spilte helt sikkert inn. Men 
det var neppe denne formen for mild smøring som var viktigst. 

Det som utspilte seg, var et systemintegrerende rituale: Enda en gang ble NORAD 
og staten bekreftet som det naturlige gravitasjonsfelt for norsk interesse om den 
ikke-europeiske verden. Oppslutningen viste sørsystemets mobiliserende evner til 
deltakelse i det offentlige rom, men gjennom selve deltakelsen utspant det seg 
samfunnsprosesser av stor betydning. Møtets formål var å presentere NORADs nye 
politikk, men det ble en debatt, ikke om politikkens grunnlag, men hva den innebar 
for dem som var til stede. NORAD ga møtedeltakerne de signalene og begrepene de 
måtte mestre for å få tilgang til systemets ressurser. Til gjengjeld fikk NORADs 
politikk og ledelse legitimitet og fornyet bekreftelse av å være i sentrum for norsk 
oppmerksomhet om den ikke-europeiske verden. 

Møtets rolle kan fruktbart fortolkes med Marcel Mauss’ teori om gaven og 
gavebytte. NORADs middagsbevertning og møtearrangement ble møtt med en 
gjenytelse. Hvis ikke ville deltakerne havne i en skamfull og uverdig posisjon vis-à-
vis NORADs representanter. Folkemøtet i Bergen den regntunge høstkvelden var ett 
av hundrevis av møter som NORAD har arrangert og finansiert opp gjennom årene, 
møter som har virket til å bekrefte NORADs sentralitet og diskursens hegemoni, og 
uten at deltakerne har opplevd prosessen som urettferdig. Denne «generaliserende 
resiprositeten» har imidlertid skapt avhengighetsbånd mellom 
samfunnsinstitusjoner med udemokratiske konsekvenser. 

________________________________________________________________________ 
Elitesirkulasjonens posisjonsbaserte makt understreker at de konkrete 

maktrelasjonene ikke kan forstås innenfor en enkel hierarkisk modell. Når man studerer, 
ikke bare maktens irrganger, men maktens utganger, på ulike empiriske områder, viser 
det seg at makten ikke ganske enkelt spres, som Foucault også påpeker, ovenfra og 
nedover, men også nedenfra og opp. Den norske modellen er et system som alle er 
«fanget» av og alle kan utnytte, ikke minst fordi det er snakk om nasjonal tilpasning til 
internasjonale bevegelser, og om nasjonens merkevare, både som utenrikspolitisk 



profilering og nasjonal identitetsproduksjon. Den politiske ledelsen og statsforvaltningen 
vil i visse tilfeller opptre som organisasjonenes ikke bare villige men også motvillige 
forsvarere og talsmenn, fordi modellen binder aktørenes handlingsrom. 

Partiene og demokratiet 

Den nye formen for nasjonalkorporativisme er utviklet på et politikkområde hvor 
offentlighetens, stortingsrepresentantenes og regjeringsmedlemmenes kunnskap og 
direkte erfaring er begrenset. Samfunnets generelle kunnskapsnivå og politikkens 
kunnskapsnivå har følgelig bidratt til å gi statsforvaltningens byråkrati en relativt stor 
grad av autonomi, både i forhold til den politiske ledelsen og samfunnet. Den samme 
situasjonen har skapt særegne muligheter for relativ autonomi overfor staten, også 
mellom aktørene i Den norske modellen. På samme måte som det generelle 
kunnskapsnivå må med som en variabel når forholdet mellom samfunnsinstitusjoner på et 
spesielt felt skal studeres, må også det spesielle feltets kontrollpotensiale integreres i 
analysen. Det ordinære byråkratiets administrative spilleregler vil lett komme til kort på 
et felt hvor en må krysse et par kontinenter, og komme seg over Himalaya eller gjennom 
en glohet ørken, for å undersøke hvordan pengene er brukt. Det er – byråkratisk sett – 
langt fra Oslo til Tangir, Jaffna, Juba, og Lima – og i tillegg arbeider organisasjonene i 
rundt 100 land. Statens representanter har ingen muligheter til å overvåke eller kontrollere 
deres virksomhet slik et vanlig byråkrati kontrollerer aktivitet i Norge, og dette vet også 
aktørene i modellen.191 Den geografiske avstanden har hatt betydning for hvordan statens 
kontroll virker, for hvordan systemet organiseres og for aktørenes subjektive følelse av 
selvstendighet.192 

____________________________________________________________________ 

                                                      

191 Norsk Folkehjelp, Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp var for eksempel i 1999 engasjert 

med offentlige midler i henholdsvis 27, 39 og 57 land. Totalt har de norske organisasjonene 

på 1990-tallet engasjert seg i mellom 90 og 100 land (Groth 1999). 
192 Det er hevdet at sørpolitikken og etableringen av det nye diplomatiet er uttrykk for at staten 

forsøker «å opprettholde sin relevans og posisjon under endrede forhold» (Neumann 1999: 

182). Denne forklaringen som vektlegger at Den norske modellen bør oppfattes som uttrykk 

for statens svakhet er ahistorisk og underspiller statens dominerende rolle i relasjonen. Staten 

disaggregeres ikke (se Neumann 1999: 190), selv om den også styrer ved hjelp av samarbeid 

eller strategiske allianser med organisasjoner og forskningsmiljø.  



De politiske partiene som korporative aktører 

Høsten 2002 ble Norsk senter for demokratistøtte (NDS) opprettet. Der skal 
stortingspartiene (og bare de) få en egen rolle som sørpolitisk aktør i det konkrete 
utviklingsarbeidet! Det er nedsatt et råd hvor alle partiene på Stortinget med 
unntak av Kystpartiet har en representant. I rådet vil det også sitte 
«representanter» som det heter i dette språket, fra Christian Michelsens Institutt, 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Institutt for menneskerettigheter. Rådet skal 
møtes minst to ganger i året og komme med innstillinger på søknader før 
Utenriksdepartementet fatter endelig vedtak om hvilke partiprosjekter de skal 
støtte. 

Det heter at «det regjeringsoppnevnte senteret skal fungere som et partipolitisk 
nøytralt og ideelt organ». Lederen for senteret uttaler: «De norske partiene kan søke 
om midler til egne prosjekter, men regjeringen har lagt opp til at vi skal prioritere 
søknader der partiene samarbeider» (Bistandsaktuelt 9, 2002.) De politiske partienes 
historiske rolle som forkjemper for ulike interesser eller interessegrupper eller 
verdier oppheves. I stedet skal de samordnes bak prosjekter med felles verdier til 
felles grupper (kvinner og ungdom), og valgene gis vitenskapelig (som om politikken 
ellers i samfunnet er organisert slik) legitimitet ved representasjon fra de tre 
forskningsinstituttene. Partiene underkaster seg altså vurderinger fra byråkrater i 
UD, dvs. av statsapparatet, som settes til dommer over deres arbeid. 

Daværende utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson 
varslet i 1999 at den første Bondevik-regjeringen ville utrede demokratistøtte via 
norske politiske partier. Utviklingsminister Anne Kristin Sydnes (Ap) fulgte dette 
opp og la opp til en ordning som likner på den Frafjord Johnson fikk vedtatt i sin 
andre periode som statsråd, og opprettet Norsk senter for demokratistøtte (NDS). 

____________________________________________________________________ 
Avstanden mellom politikkens virkefelt og primære legitimitetsarena og den 

nasjonale handlingsplanens praksis er også viktig for å forstå partienes og partipolitikkens 
betydning. Analysen bryter med tradisjonelle institusjonsorienterte beskrivelser av 
offentlige myndighetsorganer, og er, nettopp på grunn av Den nasjonale modellens 
karakter, opptatt av at «samarbeids- og konfliktlinjene ikke går langs 
institusjonsgrensene, men gjennom den enkelte institusjon».193 Partiene opererer ikke på 
et felt hvor det er snakk om segmentering av betydning for politikkutformingen, og det er 

                                                      

193 Egeberg, Olsen og Sætren 1978: 122. 



heller ikke «jerntriangler» som er det sentrale her, men elitebaserte nettverk.194 Det dreier 
seg altså om å forstå partienes rolle i et system hvor stortingsrepresentantene ikke er 
viktige ved at de representerer spesielle distrikter eller næringsinteresser (slik det er 
tilfellet for andre samfunnsområder), men hvor de, gjennom sine partier, har gått opp i 
rollen som det ikke-segmenterte systems aktører, eller som Den norske modellens 
voktere. Det dreier seg om et system som ikke forvalter et segments interesse, men som er 
satt til å representere nasjonens interesse og som selv, med partienes kollektive støtte, 
definerer hva denne interessen består i.195 Det er et felt hvor partiene – på jakt etter 
økonomiske ressurser og mening – har underkastet seg statsforvaltningens vurdering av 
deres arbeid og hvor det byråkratiet som Stortinget skal kontrollere, kontrollerer partiene. 

Det finnes ulike teorier om nasjonalforsamlingers rolle i det moderne samfunn. Den 
forrige maktutredningen fremmet en tese om at det i det 20. århundret pågikk en 
maktforskyvning fra markedet til de politiske styringsorganene, mens Stortinget var blitt 
svekket i forhold både til statsforvaltningen og organisasjonene.196 Andre lanserte en mer 
differensiert tese, og mente at innflytelsesforholdet mellom regjeringen og forvaltningen 
også var influert av de agendaer, strukturer, og prosedyrer Stortinget utvikler eller 
designer. Lenge var det vanlig å hevde at Stortingets rolle generelt var blitt redusert til et 
sandpåstrøingsorgan. I 2002 snakkes det snarere om stortingsaktivisme, basert på 
generelle oppfatninger av Stortingets rolle i en situasjon med mindretallsregjeringer.197 På 

                                                      

194 For «jerntriangel»-uttrykket, se Hernes 1983, 1984. 
195 Sosialistisk Venstreparti var først ute blant partiene til å samarbeide med partier i andre land 

med NORAD-støtte. I 1999 inngikk SV en avtale med NORAD om i alt to millioner kroner 

til demokratiseringstiltak i Guatemala og El Salvador, gjennom samarbeid med 

organisasjonene URNG, FRENTE og FLMN. Ifølge Bistandsaktuelt sa SVs utenrikspolitiske 

talskvinne: «Vi synes det er svært positivt at regjeringen vil utvikle dette. Norske partier har 

mye å lære bort til partier i ferske demokratier.» Og hun fortsetter: «Rent prinsipielt er det 

viktig at partiene får forvalte NORAD-bistand.» Argumentet er: «Bistanden bør i større grad 

politiseres. Men vi må passe oss så vi ikke trer våre demokratiholdninger nedover hodet på 

samarbeidspartnerne.» Bistandsaktuelt siterte også KrFs internasjonale sekretær Bjarte Torå: 

«Tiden er for lengst inne til at vi også utvikler slike samarbeid med land i Sør. Aktuelle 

partnere kan finnes i land som Malawi, Tanzania og Zambia.» Kristelig Folkeparti (KrF) har i 

en årrekke hatt et demokratisamarbeid med politiske partier og organisasjoner i Baltikum og 

Russland. Siden 1999 har KrF også gått sammen med krefter på Balkan, i samarbeid med UD 

og OSSE (se Bistandsaktuelt 04/2001). 
196 Hernes 1985b: 191. 
197 Lægreid og Kristensen 2002. 



det sørpolitiske området er både sandpåstrøingsorgan og stortingsaktivisme uheldige 
metaforer. Det passer generelt dårlig å beskrive Stortingets rolle som «mindre» eller som 
sandpåstrøingsorgan. Rollen til Stortinget og partiene er først og fremst forskjellig, og det 
er denne forskjelligheten som må forstås, og som igjen kanskje kan kaste lys på 
Stortingets rolle i samfunnet mer generelt. 

Når det gjelder maktforholdet mellom Stortinget, partiene og statsforvaltningen er det 
ikke tilstrekkelig å studere antall endringsforslag Stortinget har fått igjennom i forhold til 
regjeringens forslag. For det første gjelder loven om «antesiperte reaksjoner».198 
Endringstakten påvirkes også av markeringsbehov og skjulte dagsordener. Mellom 
statsforvaltningen og Stortinget er det et svært lite komplisert maktspill som spilles på 
dette feltet. Siden stortingsrepresentantene som er involvert i sørpolitiske spørsmål som 
regel har spilt en rolle i å bygge det opp eller gi det legitimitet, vil de ikke ha interesse i å 
kreve svar fra regjeringen som stiller spørsmål ved dette systemets legitimitet.199 Å stille 
spørsmål ved norsk politikk overfor Sudan eller Sri Lanka forventes verken å skape 
medieoppmerksomhet eller gi velgergevinst. Siden det er et «nasjonalt prosjekt», er det 
heller ikke et politikkfelt som egne seg for krisemaksimering. Dette betyr: På det 
sørpolitiske området i den perioden da det internasjonale gjennombruddet foregår, er det 
ikke spor av stortingsaktivisme. Det er heller ikke snakk om stortingspassivitet, men om 
en tilbaketrukket, respektfull rolle overfor Den norske modellens ledende aktører. Ved 
også her implisitt å tenke i samsvar med min definisjon av makt (hva er forholdet mellom 
A og Bs evne til å påvirke den andres handlinger og holdninger på en slik måte at den ene 
handler i samsvar med den andres interesser og perspektiv) kan en tydeligere få frem 
relasjonens særtrekk. 

En gjennomgåelse av debattene i den utvidede utenrikskomiteen og i Stortinget om 
sørpolitikk gir et entydig inntrykk helt i samsvar med følgende presise oppsummering en 
medlem av utenrikskomiteen ga i 1994:200 

                                                      

198 Se f.eks. Egeberg, Olsen og Rosness 1980. Ideen er at byråkratiet og regjeringen vil la seg 

påvirke avstemninger i Stortinget før de legger frem en sak. Det er åpenbart: Hvorfor gå på et 

nederlag hvis det kan unngås? Poenget er likevel blitt neglisjert.  
199 Stortinget gir hvert år sin generelle stort sett enstemmige tilslutning til den førte politikken. 

Noen ganger har utenriks- og konstitusjonskomiteen gått mer grundig til verks, men også her 

har de sluttet opp om hovedlinjene og aldri stilt spørsmål med utviklingen i forholdet mellom 

organisasjoner, forskning og stat (se for eksempel Recommendation S.NO 186 (1986–87), 

Recommendations by the Standing Committee on Foreign Affairs and the Constitution 

Relating to Key Issues on Norwegian Development Cooperation: Oslo: NORAD.  
200 Utenrikssaker 1990–91. Utenriksministeren foretok ingen redegjørelse for Etiopia/Eritrea 



«Til slutt vil jeg si at det er en betydelig frustrasjon i utenrikskomiteen over følelsen av at de langsiktige 

beslutningene med hensyn til bistand blir tatt på annen måte enn i Stortinget – dvs. at de blir tatt 

administrativt». Realiteten er at Stortinget «bevilger store sekkeposter hvor de reelle beslutningene blir 

tatt administrativt».201 

Slik har det vært siden 1970-tallet, da det ble vedtatt at Stortinget skulle konsentrere seg 
om hovedlinjene og sekkepostene. På dette feltet er trenden motsatt av den almene 
historiske bevegelsen: Det er påvist at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, de 
åpne høringene, utnevnelse av parlamentariske granskingskommisjoner, og reform av 
Stortingets spørretime, generelt har styrket Stortingets kontrollfunksjon gjennom 1990-
tallet.202 På det sørpolitiske feltet er den langt fra å være styrket, snarere blitt svekket. 

_________________________________________________________________ 

Stortingets sørpolitiske abdikasjon 

Da det i 2002 ble klart at kraftverket som NORAD og Kværner bygget i Tangir-
dalen i Pakistan hadde falt i islamske geriljagruppers hender, vakte det absolutt 
ingen oppmerksomhet i Norge. I det nordvestlige hjørnet av landet, i Nord-Vest-
provinsen, hadde Norge siden begynnelsen av 1990-tallet arbeidet i et område som 
har vært kalt Yagistan («De lovløses land»), og hvor selv Lonely Planet på 1990-
tallet advarte folk mot å dra. I samsvar med norsk bistandsprofil dro Norge til 
utkanten av utkanten, og bygget et moderne kraftverk, omkranset av hus med 

                                                                                                                                                 

eller Sudan eller den norske modellen. Av 31 spørsmål dreide ingen seg om ovennevnte 

tema.; Utenrikssaker 1991–92: Ingen redegjørelse. Av 28 spørsmål dreide ingen seg om 

temaet; Utenrikssaker 1992–93: Ingen redegjørelse. Av 22 spørsmål dreide ingen seg om 

temaet, unntatt repr. Hedstrøm, som i kjølvannet av Fase I av evalueringen av «private 

organisasjoner» hadde bitt seg fast i det enkleste spørsmålet: organisasjonens 

rapporteringsrutiner til UD; Utenrikssaker 1993–94: Ingen redegjørelse. Av 15 spørsmål, var 

det ett som omhandlet Eritrea: Valgerd Svarstad Haugland lurte på hvorfor regjeringen ikke 

anerkjente Eritrea; Utenrikssaker 1994–95: Ingen redegjørelse. Av 29 spørsmål, ingen om 

temaet; Utenrikssaker 1995–96: Ingen redegjørelse. Av 29 spørsmål, ingenting om temaet; 

Utenrikssaker 1996–97: Ingen redegjørelse, ingen av 15 spørsmål omhandlet verken forholdet 

mellom organisasjoner, forskning og stat eller de svært problematiske politiske spørsmålene i 

Sudan og på Afrikas horn.  
201 Forhandlinger i Stortinget nr. 226, 1994. 10. mai – Etablering av ambassade i Addis Abeba, 

Etiopia: 3395.  
202 Sejersted 2002.  



skyteskår og hvor kalashnikovene hang i trærne. Kraftverket ble åpnet i 1998. Da 
var den norske ambassadøren til stede. Da jeg besøkte området i 2001, var dalen, 
som grenser mot Afghanistan, blitt en base for hellige krigere i Kashmir og stengt 
for utenforstående. Poenget er selvsagt ikke at dette viser at prosjektet var «galt», 
men at ingen norsk politiker har tatt dette opp med statsråden, og statsråden har 
heller ikke meldt det til Stortinget. 

Allerede i 1995 viste jeg at Norsk Luthersk Misjonssamband, en 
misjonsorganisasjon som har mottatt hundrevis av millioner kroner for å utvikle 
afrikanere, men mener at kvinner ikke kan velges til ledere, at homofili er synd, at 
kvinnelige prester er imot Guds vilje og lignende, med bistandsmidler hadde spilt en 
viktig rolle i å bygge opp en misjonerende luthersk minoritetskirke i Etiopia. Mens 
de offisielle kravene til organisasjoner som fikk statsstøtte var at arbeidet ikke 
skulle være motivert av ideologiske eller religiøse særinteresser, har misjonærene 
ifølge seg selv bedt til Gud før de opererte de fattige etioperne, og snakket om 
betydningen av å «omvende hedningene». Kombinasjonen av at Norge og norsk 
misjon gjennom bistanden har spilt en svært viktig religionshistorisk rolle, samtidig 
som de handlet helt på tvers på tvers av retningslinjer vedtatt av Stortinget, burde 
ha ført til, vil mange mene, ett og annet spørsmål som gikk bakenfor beskrivelsen av 
det flotte sykehuset de har bygget opp, men ingen tok det opp i Stortinget, og ingen 
statsråd har måttet svare. 

Med jevne mellomrom har det kommet opp anklager om at Norsk Folkehjelp ikke 
bare har gitt nødhjelp til sivilbefolkningen i Sør-Sudan, men også transportert 
våpen til geriljaen og gitt geriljaen mat og legehjelp. Norsk Folkehjelp har avvist 
disse påstandene. Det kan ikke være tvil om at Norsk Folkehjelp i løpet av de siste 
femten årene har opprettet sykehus som i perioder har fungert som feltlasarett for 
geriljaen, og de har latt geriljaen kontrollere matutdelingen. Anklagene om 
våpentransport er ikke dokumentert. Men det er hevet over tvil at Norsk Folkehjelp 
har brutt Stortingets retningslinjer og at de har bidratt til å holde oppe et sjikt av 
lokale nødhjelpsprofitører, men ingen politiker blir stilt til ansvar – kanskje fordi 
det jo dreier seg om å «gjøre gode ting». 

Tre eksempler. Tre strategisk viktige områder. Oppstrøms i Nilvassdraget, 
innseilingen til Suezkanalen, og kampen mot terror i Asia. Norsk sørpolitikk har 
spilt viktige roller her – men like fullt – ingen spørsmål til ministeren fra Stortinget, 
og ingen rapport fra ministeren til Stortinget. 

__________________________________________________________________ 



Dersom de har rett som hevder at reell pluralisme forutsetter at Stortinget fungerer 
som lovgivende, bevilgende og kontrollerende myndighet,203 må konklusjonen være at 
pluralismen svekkes på dette området – selv om en rekke aktører tar del i utformingen og 
iverksettelsen av politikken. 

Det sørpolitiske feltet fremviser et annet særtrekk: Det er ikke Stortinget aktivister og 
forskere går til for å fremme sine interesser eller be om støtte til sin sak eller prosjekt. 
Stortinget er rett og slett ikke primærarenaen for interesseartikulering. Det er kortere vei 
til makt over beslutninger og ressurser ved å etablere møtepunkter med saksbehandlere i 
UD, selv på ganske lavt nivå i hierarkiet. Eller med andre ord: Innflytelse og ressurser 
oppnås først og fremst gjennom deltakelse i de korporative organene. 

En teori inspirert av Phillipe Schmitter kan være: Et nasjonalkorporativt system, 
basert på innsidehjelp og godhetskorporativisme, vil organisere en offentlig samtale som 
er relativt monolittisk og udemokratisk. En hypotese nummer to vil være at et slikt 
system trives best med en situasjon hvor det snakkes og diskuteres mye, dvs. hvor dets 
deltakere kan påstå og også tro at det faktisk foregår en viktig og pluralistisk debatt om 
verden, men hvor samtalens historiske rolle er å lukke debatten om bestemte 
godhetskoder, som tjener til å reifisere systemets prosjekt og makt. 

Dette nasjonalkorporative systemet kan beskrives som «snodig korporativisme», fordi 
det er snakk om en samfunnsorganisering som det er vanskelig å se samsvarer med 
bestemte eller større samfunnsgruppers interesser. Det er ingen grunn til å tro at 
organisasjonenes ledere ikke ønsker mer autonomi eller at forskningsmiljøene ikke vil 
drive mer forskning hvor forskerne selv definerer den kommunikative situasjon. Det er 
heller ingen grunn til å tro at statens og statsforvaltningens politikk samsvarer med en 
eller annen skjult økonomisk eller politisk interesse. Det vi snakker om er en 
samfunnsorganisering som er et produkt av det internasjonale gjennombrudd, generell 
internasjonaliseringen og en situasjon hvor Norge har søkt å finne seg en ny plass i en 
omskiftelig verden, og hvor en liten sørpolitisk elite har skapt en modell noen tror er 
nødvendig og naturlig, men andre har søkt etablert som et springbrett for personlig 
karrière både nasjonalt og internasjonalt. 

Godhetskorporativisme 

En forklaring på at Den norske modellens korporative og komparative suksess må være at 
sørpolitikkens misjon oppfattes å målbære et nasjonalt godhetsregimes prosjekt. Den 
norske modellen er blitt etablert og korporativismen beskrevet som nødvendig 
samfunnsorganisering for å gjøre maksimalt godt for de fattige i utviklingslandene. 
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Modellen er organisert for Det gode, og aktørene i den kjemper om ressurser (finansielle 
og moralske) øremerket «Det gode». Samtidig, og innenfor dette retoriske univers, 
foregår det en alvorlig kamp om institusjoners ekspansjon og overlevelse, om individers 
makt og avmakt, om karrièrer som vinnes og ødelegges. Men gitt den begrunnelsen som 
modellen hviler på, og den legitimiteten den er avhengig av, foregår denne kampen på en 
måte som ikke unødvendig vil true det nasjonale godhetsregimets legitimitet overfor den 
omverdenen det er avhengig av i større grad enn de fleste andre systemer. 

Det er blitt etablert et system som fungerer på basis av en bestemt form for 
godhetskorporativisme. Det er form for korporativisme hvor konflikter og samarbeid i 
bunn og grunn ikke dreier seg om verdsettelse av ytelse (dvs. av konsekvensetikkens 
relative fravær), men av aktørenes «godhet», dvs. av den retoriske tilslutning til 
dominerende politikk (som alltid er det mest moralsk rette på det aktuelle tidspunkt). Det 
kjempes om en totalpott som er blitt beskrevet som en målestokk på nasjonens evne til å 
«bry seg», på nasjonens moral, og derfor er det også naturlig at fordelingskriteriene av 
hva som er gitt status som nasjonens moralske lakmustest, påvirkes av det samme. Det er 
oppstått en særegen situasjon hvor det å være enig med staten og en bestemt regjerings 
politikk og å ha god moral er identisk. Og dette sammenfallet gir ytterligere adgang til 
systemets økonomiske ressurser, som igjen kan brukes til å forsterke «godhetsstempelet», 
og dermed som verdig deltaker i Det godes selskap. 

De frivillige organisasjonene har markedsført seg selv og er blitt beskrevet av deres 
støttespillere i statsforvaltningen som mer effektive, mer grasrotorienterte, mer 
demokratiske, dvs. som bedre (både sinnelagsetisk og i konsekvens) enn staten. Uklart 
definerte statlige egeninteresser gjør at statens nasjonale redskaper, som altså eksplisitt 
har underkastet seg statens målsettinger og krav, har hatt rom til å operere relativt 
autonomt, men innenfor helt særegne og lett aksepterte rammer. Dette er delvis fordi 
systemets fordeling av goder (økonomiske ressurser og ulike typer legitimitet og sosial 
kapital) har vært basert på uklare multivokale kriterier. Et nytt paradoks har oppstått: Det 
er mulig å være underordnet og småkonge på samme tid, ikke bare på ulike arenaer, men 
på de samme arenaer.204 Disse tilskrevne godhetsegenskapene gir systemet som helhet 
legitimitet, og gjør organisasjonene til vinnerne i den fordelingskorporativismen som 

                                                      

204 Generalsekretæren i Flyktningerådet, tidligere statssekretær Raymond Johansen, sa på et møte 

på Soria Moria Konferansesenter, organisert av Norges Røde Kors, 10.4.2003 at da han var 

byråd i Oslo kommune måtte han gå til bystyret for alle bevilgninger over 150 000 kroner, 

men i Flyktningerådet var friheten helt annerledes: Nå kunne han bevilge 5 millioner kroner 

til prosjekter uten å spørre noen.  



systemet organiserer. Som vist i detalj: Selv misjonsorganisasjonene alene får langt mer 
støtte enn hele forskningssystemet. 

Forsknings- og utdanningssystemet er gitt legitimitet og søker å legitimere seg ved å 
vise til at utdanning og forskning er helt avgjørende for utviklingsprosesser, eller ved at 
god forskning skaper bedre bistand for de fattige. Det er innenfor en slik sammenheng 
makten over forskningens kommunikative situasjon kan forstås. Brukerne blir innenfor 
Den norske modellens verden ikke forskningen eller det internasjonale forskningsmiljø, 
den opplyste offentlighet, fremtidens politikere, men de byråkratene som til enhver tid er 
ansvarlig for å sette den beste politikken ut i livet. Bestemmelsen av forskningens 
kommunikative posisjon er derfor logisk innenfor en fordelingskorporativisme hvor 
aktørens evne til å gi systemet som helhet mest godhetslegitimitet er avgjørende. De 
fleste vil vite (etter å ha tenkt seg om) at ingen kan vite hva som til syvende og sist er 
viktigst for å skape en optimal utvikling, og derfor er dette kriteriet vagt og prinsipielt 
ikke-forutsigbart. Men nettopp denne situasjonen er optimal for et forskningsbyråkrati 
innenfor Den norske modellens utvikling, fordi det nettopp i kraft av den kombinerte 
effekt av moralsk sikkerhet og kunnskapsmessige usikkerhet kan posisjonere seg i en 
kunnskapssosiologisk umulig posisjon: som dommer over hva som er relevant/ikke-
relevant forskning. 

Den norske modellen er blitt styrket og utviklet, uten nødvendigvis intensjonale 
aktørers maktønsker, fordi den er blitt iverksatt på et felt der asymmetri mellom aktørene 
er akseptert som prisen en må betale for å fremme Det Gode Prosjekt og Det Nasjonale 
Prosjekt. Det er også en maktutøvelse som alle deltakerne i systemet ved å underkaste seg 
kan konvertere til ulike typer personlig kapital. Nettopp i selve underordningen ligger 
muligheten for maktutøvelse overfor andre, ved at det gir tilgang på ressurser og nettverk, 
men samtidig må underkastelsens konsekvenser for egen verdikoder holdes skjult, både 
av hensyn til systemets legitimitet og ene institusjonslegitimitet. Det er etablert en 
tradisjon og et system hvor en enhetlig konfliktfri profil oppfattes å være i alles interesse. 
Det kan ikke være tvil om at den påfallende enhetlige opptreden overfor omverdenen over 
flere tiår har bidratt til å opprettholde uangripeligheten til, ikke bare systemets basale 
legitimitet – toenigheten mellom Den gode hensikt og den globale utilitaristiske 
handlingsforpliktelse – men den konkrete politikken som bestemte regjeringer, 
organisasjoner og forskningsinstitusjoner utfører. 

Jeg tror ikke at Den norske modellens posisjon og virkemåte kan forstås uten å 
erkjenne et fundamentalt paradoks’ funksjonalisme. En modell som både uttrykker en 
form for nasjonalkorporativisme i internasjonaliseringens tidsalder og norsk 
merkevarekorporativisme på den globale arena skaper et bestemt korporativt klima: «Vi» 
er alle forpliktet til, eller de fleste av oss bør føle at vi bør ta del i denne profileringen av 
Norge, eller i denne forskjønningen, ikke bare av nasjonens internasjonale rolle, men også 



av Den norske modellen. Dette originale institusjonelle samspillet mellom prosjektets 
uangripelige etiske og egalitære begrunnelse og nødvendig hierarkisk struktur som spiller 
seg ut i et uformidlet og ikke-reflektert møte mellom utenrikspolitikk og 
innenrikspolitikk, gjør at en studie av dette feltet ikke bare blir en studie av 
utenrikspolitikk, men av fundamental nasjonal institusjonshistorie. 

Det nasjonale godhetsregimets er derfor også – som jeg vil komme tilbake til – et 
eksempel på en samfunnsutvikling som er motsatt av den Pierre Bourdieu og Niklas 
Luhmann på hver sin måte, hevder foregår. Det har ikke skjedd en 
utdifferensieringsprosess – eller ulike autonomiseringsprosesser som munner ut i 
konstituering av universer med ulike, grunnleggende lover som ikke kan reduseres til 
hverandre. Istedenfor mer og mer autonome universer er universene blitt mindre og 
mindre autonome, og toneangivende miljøer har gått opp i Den norske modellen og Det 
nasjonale godhetsregimet som en samlet enhet. Et felles etisk begrunnet prosjekt, hvor 
staten, organisasjonene og forskningssystemet har sluttet seg til de samme grunnleggende 
verdikodene, har bidratt til at samfunnsmessig verdipluralisme svekkes. 

Neste kapittel vil sette søkelys nettopp på dette: Hvilke oppfatninger om makt, 
identitet, verdier og verden har det sørpolitiske systemet og Den norske modellen skapt? 
Det vil rekonstruere tankefigurer som både er konstruert spontant med utgangspunkt i en 
«naiv» eller uformidlet sosial praksis, og de verdensbildene og selvbildene som er et 
resultat av et usedvanlig omfattende og vellykket strategisk kommunikasjonsregime, 
organisert av den sørpolitiske ledelsen. Jeg vil vise at de ideene som dette systemet og 
bestemte miljøer innen dette systemet har produsert og opprettholdt, og som har 
overmannet ikke bare sørsystemets deltakere, men omverdenen, må fortolkes som noe 
mer enn ganske enkelt «produkter» av interesser. Kapitlets rekonstruksjon av de 
sørpolitiske ideers historie avviser utbredte teorier som reduserer begrepsknipper og 
tankemodeller til et interessebasert legitimeringsprosjekt. Godhetsregimets diskurs 
reflekterer aktørers interesser, men også aktørenes egne forestillinger om hva som er 
godt. Ideer er materiell for handling, og det er ikke minst tilfellet på dette feltet, gitt 
feltets mobiliserende rolle av nasjonen overfor den internasjonale arena. 



Del III: Det nasjonale 
danningsprosjektet 



5. Et strategisk kommunikasjonsregime 
Makt kan ikke utøves uten en form for sannhetsproduksjon om virkeligheten. Jo viktigere 
deler av virkeligheten en bestemt sannhetsproduksjon kontrollerer og influerer, jo mer 
makt vil denne bestemte sannhetsproduksjonen ha. Å inneha makt over hvordan 
verdensutviklingen fortolkes og forstås er å besitte makt av overordentlig stor betydning. 
En analyse av makt- og demokratispørsmål i Norge generelt kan derfor ikke overse 
hvordan det sørpolitiske systemet har beskrevet verden og Norges rolle i den. Dette 
systemet har organisert en nasjonal kommunikasjon om verden og «oss» selv som i tiår 
har dominert den offentlige diskusjon om en verdenshistorisk prosess’ innhold og retning 
og av landets plass og rolle i den, og det er nettopp dets posisjon som gjør det vanskelig å 
oppdage dets fundamentale innflytelse. Det sørpolitiske kommunikasjonsregime har skapt 
og reprodusert oppfatninger og forestillinger om utvikling, historien, verdier, «de andre» 
og «oss» som har hatt og vil ha betydning for makt- og demokratiforhold – selvsagt 
innenfor utenrikspolitikkens praksis, men også i Norge overhodet.205 

Det er mulig å snakke om produksjon av en nasjonal mytologi: Men den bør ikke bare 
analyseres innenfor et fortolkningsunivers hvor kategorier som usann eller sann 
dominerer. Denne myten må oppfattes som en didaktisk, verdiladet fortelling - ikke om 
hva Norge er, men om hva en ønsker at Norge skal bli, og det er nettopp som en slik 
nasjonal fortelling, som en slik nasjonal dannelsesfortelling under det internasjonale 

                                                      

205 Begrepet kommunikasjonsregime slik det brukes her er forskjellig fra diskursbegrepet (for en 

definisjon, se stikkordregister) ved at det førstnevnte understreker diskursens organisering og 

kommunikasjonens uttrykte handlingsorientering, både som forutsetning og virkning. En kan 

snakke om et kommunikasjonsregime når kommunikasjon innenfor et bestemt område av 

samfunnet er institusjonalisert over en viss tid, og kommunikasjonen kretser om et bestemt 

sett av begrepsknipper, språklige kategorier og fortolkningsmønstre. For å kunne skille 

mellom kommunikasjonsregimer i forhold til graden av bevisst kommunikativ handling, kan 

en snakke om strategiske kommunikasjonsregimer i forhold til andre 

kommunikasjonsregimer. Et strategisk kommunikasjonsregime bestemmes her som et 

kommunikasjonsregime hvor dets ledelse søker å etablere et sett av begrepsknipper, språklige 

kategorier og fortolkningsmønstre for fortolkning av og refleksjon over politiske, sosiale eller 

eksistensielle erfaringer, og gjøre disse tilgjengelige for relevante aktører. Et slikt strategisk 

kommunikasjonsregime kan oppnå hegemonisk makt, men suksess er ikke noe kriterium for å 

kunne kalles et strategisk kommunikasjonsregime; det er bare en variabel på dets makt. 



gjennombruddets epoke, at den har betydning både for nasjonens mentale helsetilstand og 
landets institusjonelle arkitektur. 

_______________________________________________________________________ 

Språklige feller og læringsevne 

«Den delen av Norge som lever på utsiden av u-hjelpsmiljøene, må riste langsomt og 
oppgitt på hodet over de siste meldingene om Utenriksdepartementet og NORADs 
bruk av skattemidler til utlandet. Over en halv milliard kroner er på syv år gitt til 
en rekke sørafrikanske organisasjoner uten tilbakemeldinger om bruk og nytte […] 
Vi har hørt om hodeløs u-hjelp før, men trodde at dette tilhørte fortidens ukultur. 
Der tok vi åpenbart feil. […] Noen bør spørre: Lider u-hjelpens forkjempere i Norge 
av lærevegring?» (Aftenpostens leder 21.1.2003). 

Aftenposten reiste et viktig spørsmål basert på en rapport fra CMI, men problemet 
avisen peker på dreier seg ikke så mye om sørpolitikernes læreevner, som om 
systemets språklige struktur og refleksjonsmuligheter. Sørpolitikkens utviklingsmål 
var og er ikke etterprøvbare, fordi mål, vei, og middel blandes sammen – strategien 
og utviklingsveien bestemmes som en del av målet (se stortingsmeldinger om temaet 
og Tvedt 1990). Målene er ofte svært urealistiske (ministre har sagt: «bistanden 
løfter et helt kontinent opp av fattigdommen»), og umuliggjør rasjonell debatt om 
forholdet mellom mål og midler. Og går det helt galt, går det likevel godt: 
Generalsekretæren i Kirkens Nødhjelp sa, da han oppsummerte KNs prosjekt i Sør-
Sudan, etter at norsk bistands største prosjekt noensinne var knust av geriljaen, 
etter at den norske stat hadde investert omtrent 500 millioner kroner i hva som i et 
par tiår var KNs flaggskip, etter at titusener hadde brukt av sin tid til å samle inn 
penger til det, på forblåste torg fra Kirkenes til Kristiansand, og etter at det ikke 
står noe igjen som bedrer de fattige sør-sudanernes liv på østbredden av Nilen: «At 
infrastrukturen ikke finnes lenger, er irrelevant. Vi (sic!) står igjen med en veldig 
tillit, hos kirken, geriljaen (sic!) og for så vidt hos regjeringen i Khartoum (sic!)» 
(Vårt Land, 23.2.2002, min uth.). Poenget er: Det sørpolitiske språk er verken 
velegnet for presis observasjon eller læring, men det er heller ikke språkets 
primærfunksjon. 

Legitimering som prosess kan beskrives som en «second-order objectivation of 
meaning» (Berger og Luckmann 1988: 110). Sørsystemets læringsevne må vurderes 
innenfor en sammenheng hvor kommunikasjonen om «verden» primært er en 
legitimeringsstrategi. Aktørene har skapt og underkastet seg et språk hvor den 
stadige insistering på kontinuerlig læring skygger for at stadige endringer i 



legitimeringsstrategier (eller utviklingsstrategier, som det heter når politikken søkes 
vitenskapeliggjort) har erstattet læring. Generalsekretæren i KN (26.1.03) og en 
talsmann for Norsk Folkehjelp (28.1.03) svarte på Aftenpostens leder. Innleggene er 
interessante, fordi de er arketypiske. De avviste en rasjonell diskusjon om 
sivilsamfunnet i Sør-Afrika, dets historie, karakter og potensiale, i motstrid til 
systemets kommunikasjon om seg selv som et nasjonalt opplysningsprosjekt. 
Isteden: Norsk Folkehjelp fordømte den som en «mørkeblå kommentar», og 
desavuerte den på et moralsk grunnlag, fordi den bidro «til å undergrave støtten til 
norsk u-hjelp». KNs generalsekretær, som ellers gjerne snakker om bistandens 
synlige resultater, og som i oktober 2001 fikk prime-time oppslag i Dagsrevyen om 
effekten av sitt arbeid i Sør-Afrika, den gang med kronprins Haakon Magnus som 
sannhetsvitne (kronprinsen var samme år den «høye beskytter» for NRK og 
Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon, bl.a. til arbeid i Sør-Afrika), krev nå at «en 
slik effekt [norsk hjelps betydning for Sør-Afrikas utvikling, min anm.] er ikke 
enkel å måle», og at det viktigste med gjennomganger av norsk politikk er «er at den 
viser» at aktørene «viser vilje til å gjøre en bedre jobb». Evalueringens 
primæroppgave er, ifølge generalsekretæren, altså ikke læring, men å vise 
omverdenen systemets «vilje til læring». Det språket som organisasjonslederne 
hadde tilgjengelig, var ute av stand til å produsere et adekvat svar, men bekreftet 
språkets rolle som legitimeringsreservoar, og evalueringers rolle som 
legitimitetsrituale. 

_____________________________________________________________________ 
Det fundamentale historiske grunnlaget for sørsystemets språklige makt er det 

spesielle sammenfallet mellom sivilisasjonshistorie og nasjonal historie. Samvirket 
mellom globalhistorisk epoke og nasjonal politisk historie har tilført det sørpolitiske 
språk en usedvanlig legitimitet og vekt. Norsk sørpolitikk er blitt utformet og iverksettes 
innenfor en global siviliseringsprosess og i en periode hvor det har foregått endringer av 
verdenshistorisk karakter i forholdet mellom sivilisasjoner, stater og klasser. Den 
statsfinansierte og statsorganiserte offentlige diskurs om Afrika, Asia og Latin-Amerika 
oppsto i kjølvannet av at den norske stat debuterte som aktiv aktør på den globale arena, 
nettopp da vestlige sivilisasjonsverdier og utviklingsoppfatninger syntes å seire på alle 
fronter, og da verden for første gang kunne bli beskrevet og lot seg beskrive med vestlige 
utviklingsbegreper. Diskursen om utvikling og utviklingens forutsetninger er blitt 
verdensomspennende, fundamentalt påvirket av globale maktforhold, og derfor ført 
innenfor en vestlig idéhistorisk ramme og tradisjon. Når norske aktører taler på vegne av 
det sørpolitiske prosjekt, om utvikling, menneskerettigheter, partnerskap for utvikling, 
bekjempelse av fattigdom og lignende, kan en ikke forstå deres tale som om de ganske 
enkelt taler på egne vegne; de står på skuldrene til en idétradisjon som har dominert siden 



1800-tallet, og henter næring og legitimitet fra en av de mest grunnleggende historiske 
endringsprosessene de siste århundrer. 

Dette har gitt det sørpolitiske prosjektet, i et lite land, i den vestlige sivilisasjonens 
geografiske ytterkant, en form for legitim legitimitet som ikke kan forstås på bakgrunn av 
hva systemet har oppnådd eller på bakgrunn av dets praksis eller innenfor et nasjonalt 
perspektiv. 

Diskurs og makt 
Graden av effektiv moralsk, ideologisk og begrepsmessig makt over lang tid vil ha 
sammenheng med kontrollen over nasjonal symbol- og identitetsproduksjon, og graden av 
tolkningsmonopol over komplekse virkeligheter. Sterkt sammenfattet kan en si at for det 
sørpolitiske system har denne makten hvilt særlig på hvordan den sørpolitiske diskurs har 
håndtert to overordnede motsetninger som henger nært sammen: prosjektets dialogiske og 
universalistiske selvforståelse og propaganda på den ene siden og prosjektets karakter av 
hierarkisk organisering av vestlig politisk-institusjonell ekspansjon og konseptuell 
dominans på den andre siden, og den bærende begrunnelsen om altruisme som 
handlingsstyrende motiv på den ene siden og kampen om makt, ressurser og ulike typer 
kulturell kapital på den andre siden. 

Diskursiv makt kan for enkelhets skyld sammenfattes i to ulike temaer, som henger 
sammen og forsterkes av hverandre. 

A) Det ene er å identifisere og forstå hvordan forestillingen om det norske og det 
norske «vi» reformuleres under press fra globaliseringsprosesser og det internasjonale 
gjennombrudd og blir konstruert på nye og særegne måter i tilknytning til norsk 
sørpolitikk, dvs. i tilknytning til landets rolle som giver og fredsmekler. Det handler om 
historisk bestemte og relasjonelt påvirkede bestemmelser av «den andre». Til tross for 
dette er «den andre» innenfor sørpolitikken blitt definert essensialistisk, og ved hva han 
ikke er, dvs. i sin motsetning til «oss» (som dermed tilskrives essensialistiske 
karakteristikker). Det dreier seg også om å identifisere hvordan det sørpolitiske systemet 
gjennom slike verdensbeskrivelser har produsert identitetsproduserende 
kommunikasjonsritualer, og analysere identitetens symboler og kampen om å 
representere dette «vi» – i verden og i Norge. 

B) Det andre er hvordan den offentlige samtalen har hatt betydning for implisitte og 
eksplisitte samtidige definisjoner av samfunnsmessig normalitet og moralitet, og for 
hvem som oppfattes som denne normalitetens og moralitetens bærere i Norge. Det går ut 
på å se hvordan en konkret politikk formulert innenfor en bestemt internasjonal og norsk 
idéhistorisk og institusjonell setting er blitt omdefinert til en politikk som uttrykker 
universelle verdier, og hvordan maktutøvelse kamuflerer seg bak og utnytter 



universalismens «usynlige», men tvingende makt. Den sørpolitiske diskurs er et 
hensiktsmessig begrep,206 og bruken av det innebærer ingen forestilling om at denne 
bestemte språkliggjøringen av verden ligger nedfelt i systemet som noe á priori, 
opprinnelig, eller funksjonelt nødvendig. Måten det oppfattes på her innebærer heller 
ingen tilslutning til ideen om at en diskurs representerer eller iverksetter en sosialisering 
av aktører inn i en bestemt politisk kultur eller verdensbilder ingen har herredømme 
over.207 En slik utbredt oppfatning av diskursbegrepet må avvises, fordi det er ahistorisk 

                                                      

206 Diskurs oppfattes her som en relativt vedvarende utøvelse av ulike typer talehandlinger om et 

bestemt tema utført i en bestemt relasjon til diskursens objekt og deltaker. Diskursbegrepet 

brukes altså her forskjellig fra definisjonen i Kunnskapsforlagets fremmedordbok (1998): 

«samtale, drøfting, disputt; (språkv.) tekst». Implisitt trekkes det en distinksjon mot begrepet 

diskusjon, ved at analysen er opptatt både av talehandlingene og de persepsjoner, konsepter, 

og begrepsknipper som eksisterer forut for den enkelte talehandling og ligger under og 

fundamentalt strukturerer tekster. Denne studien analyserer en rekke konkrete utsagn, men 

søker å få fatt på mer fundamentale filtre, perspektiver og verdensbilder som kan 

kontekstualisere og historisere talehandlingene. Diskursen oppfattes ikke her som autonom, 

anonym, historisk og voldelig, slik Foucault gjør, samtidig som analysen, i tråd med Foucault, 

er mer opptatt av hvordan makt utøves enn eies (se for eksempel Foucault 1994). Jeg er 

opptatt både av talende subjekters meningsutvekslinger og av de mer anonyme regler som på 

det sørpolitiske felt definerer betingelsene for hva som blir sagt og kan bli sagt. I tråd med 

Foucault vil jeg oppfatte diskursen som produkt av og underlagt en mengde tvangsforhold. 

Men jeg vil ikke gå så langt som ham: å hevde at diskursen bestemmes av sine ytre 

mulighetsbetingelser og ikke påvirkes av en indre kjerne av mening eller av talehandlende 

subjekter. Og til forskjell fra Foucault mener jeg en mest mulig fruktbar diskursanalyse også 

bør inkludere meningsdannelsen som materiell prosess. Og der Foucault snakker om at 

kombinasjonen av diskurs, viten og makt til sammen konstruerer et «sannhetsregime», vil jeg 

legge vekt på at det produserer et godhetsregime, fordi denne diskursen bryr seg mindre om 

hva som er sant enn om hva som er rett (det vil si: ting blir sanne fordi de er rette).  
207 Foucault beskriver makt som en strategi, hvor den dominerte i like stor grad som den 

dominerende, er del av en bestemt sosial ordning, og at hvem som er A i det dominante 

forholdet til B er tilfeldig eller irrelevant. Makt manifesterer seg videre, i henhold til 

Foucault, aldri globalt, men bare i «local points», som «micro-powers» (Foucault 1979:27). 

Foucaults mål er ikke å fortelle hva makt er, men hvordan en må lete for å finne den. Det 

skulle være åpenbart at denne studien er inspirert av hans tilnærming, men er samtidig uenig 

med den på noen punkter. Utgangspunktet her er et internasjonalt system med politisk og 

konseptuell dominans, og hvor dette bidrar til å skape et nasjonalt system der tilsynelatende 



og mister blikket for maktrelasjoners særegenhet og for både makthaverens og «offerets» 
taktikk i forhold til en dominerende diskurs. Diskurs oppfattes her som en bestemt, 
historisk kontingent og alltid forandrbar begrepsstruktur, dvs. et bestemt språk og en 
språkstruktur som aktørene (talehandlerne) både kan endre og blir endret av. Dette 
perspektivet gjør det mulig å identifisere og analysere hvordan systemets ulike deltakere, 
uansett deres situering innad i systemet, har sluttet seg til samme diskurs og underkastet 
seg gyldigheten til de samme begrepsknipper, men med ulik agenda og ulik grad av 
internalisering. 

Nettopp diskursens dominans gjør taktisk tilslutning til det herskende språket til en 
hensiktsmessig strategi. Konvensjonell diskursanalyse forutsetter ofte hva som ikke lar 
seg forutsette, at dominans er synonymt med internalisering. I denne boken oppfattes den 
sørpolitiske diskursen og dets språk som et språk som aktørene uttrykker 
systemtilhørighet og retorisk idéfellesskap med, men som nettopp ikke er eller behøver å 
være den mentale horisont de er født inn i. Det interessante er altså hvorfor så mange, 
byråkrater i Utenriksdepartementet og NORAD, journalister, organisasjonsledere og 
forskere, misjonærer og miljøaktivister, har beskrevet verden gjennom et både særegent 
og felles filter av kognitive, affektive og evaluerende disposisjoner og begrepsknipper. 
Denne paradoksale kommunikative praksis kan ikke forstås ved hjelp av almene og 
utbredte teorier som oppfatter nasjonale diskurser som uttrykk for nasjonale «kulturelle 
modeller». Den må snarere analyseres som et resultat av en dominerende form for 
nasjonal og kulturelt bestemt innlæringsprosess, tilpasset globalhistoriske 
endringsprosesser, og en til dels taktisk annamming av et dominerende diskursivt systems 
kognitive kategorier, fortolkningsprosedyrer og posisjon av strategisk handlende 
subjekter. 

Jeg definerer diskursiv makt som As evne til å påvirke Bs oppfatninger og handlinger 
ved å endre Bs kunnskaper og holdninger eller få B til å se sine kunnskaper og holdninger 
i samsvar med As perspektiv.208 Selv om denne definisjonen ikke er vanlig, er den 

                                                                                                                                                 

den dominerte og den dominerende er like mye innvevd i maktens strategi, men der en 

nærmere analyse vil vise at slike symbioseforestillinger er del av de dominerendes 

maktstrategi.  
208 Klassiske maktdefinisjoner som at «makt er å få noen til å gjøre ting han eller hun ellers ikke 

ville ha gjort» (Weber og Dahl) er lite anvendelige i diskursanalyser, ikke minst på dette 

feltet. Å avgjøre hva folk ville ha ønsket å gjøre, forut for at begrep om for eksempel 

menneskerettighetens universalisme erobret dem, er umulig å kartlegge. I boken Power. A 

Radical View (1974) argumenterte Steven Lukes for at makt ikke bare utøves via en agent 

som får andre til å gjøre ting han ellers ikke ville ha gjort, men også ved strukturering av den 



kommensurabel med definisjoner brukt innenfor tradisjonell sosial teori i både dens 
liberale og marxistiske varianter. 

Denne definisjonen understreker den diskursive konteksten makten utøves innenfor 
og hvordan den påvirker selve maktutøvelsen. Den frigjør en konkret analyse av 
maktutøvelse fra diskusjonen om den må være intensjonal eller om det er meningsfullt å 
snakke om ikke-intensjonal makt. Ved at «evne» dekker både intensjon og ikke-
intenderte muligheter som iverksettes, unngår en analyser som forutsetter et intensjonalt 
nivå, om maktbegrepet skal være rasjonelt. Ved å snakke om As «perspektiv» kan en 
inkludere både interesser og overbevisninger, og dermed både unngå reduksjonismen i 
teorier om «the economic man» og naiviteten til oppfatninger som bare ser ideer og ingen 
interesser (hva som er viktigst eller hva som gjør seg gjeldende, må analyseres konkret og 
forstås konkret) og det kan også inkludere Bs innvirkning på A. Definisjonen insisterer 
ikke på en distinksjon mellom subjektive interesser og virkelige interesser, eller 
forutsetter ikke en teori om at latente konflikter innenfor systemet ikke vil bli akseptert på 
grunn av agenters oppfatning av egeninteresse.209 

As grad av diskursiv makt over B kan måles ved i hvilken grad A evner å påvirke Bs 
oppfatninger slik at de samsvarer med As synsmåter. «Kunnskaper og holdninger» kan 
etableres empirisk, på samme måte som As begrepsknipper kan det. Makten vil ikke 
minst komme til syne og kunne bli identifisert om den samtidig gir A muligheter til å 
handle ut i fra egne interesser (som ikke må reduseres til egeninteresser, selv om de også 
kan være det) uten at B legger merke til det eller er interessert i det eller ikke vil være 
interessert i det, fordi en slik oppdagelse vil true med å undergrave Bs posisjon, både 
overfor den omverdenen B har definert som relevant, og overfor eget selvbilde og 
verdensbilde.210 Et slikt syn på diskursiv makt gjør det mulig å sette søkelys på særegne 
systemkontekstuelle maktmekanismer, f.eks. den spesielle sammenvevingen av 
utenrikspolitisk og bistandspolitisk retorikk, fordi denne «sammensmelting» av 
systemhistorie, primærlegitimitet og verdikoder har bidratt til å skape og gjenskape et 

                                                                                                                                                 

andres tanker, begreper og kategorier, slik at den andre allerede tenker gjennom dominerende 

termer før han møter A som konkret påvirkningsaktør. Dette poenget er relevant her, men 

samtidig kan denne måten å beskrive makt på miste av syne det sentrale i denne 

maktutøvelsen karakter. Det er i dette tilfellet høyst uklart om B har villet eller evnet å handle 

eller tenke annerledes enn det han faktisk har gjort. 
209 Kfr. Lukes 1974.  
210 Dette spesielle politikkfeltets organisering gjør det uhensiktsmessig å være opptatt av – slik 

mye maktanalyser er – om Bs «egentlige interesser» er annerledes enn det B subjektivt 

oppfatter dem som.  



språk som reproduserer blindhet for egen konseptuell, institusjonell og økonomisk 
makt.211 

Den altruistiske PR-kampanje 

BistandsNorges kjernetropper har helt siden starten innsett den store betydningen av 
informasjonsarbeid, eller av å forme nasjonens diskurs om verden. Staten, ved Norsk 
utviklingshjelp og NORAD i første omgang, trakk de frivillige organisasjonene med i 
Utviklingshjelpen i 1963, primært og eksplisitt i håpet om at de kunne øke oppslutningen 
om bistand i folket.212 I 1984 fikk UD for første gang evaluert organisasjonenes 
informasjonsarbeid, etter at det i 1977 var inngått avtaler med en rekke 
paraplyorganisasjoner og partipolitiske opplysnings- og studieorganisasjoner.213 Den 

                                                      

211 Innenfor den retningen som gjerne kalles post-strukturalismen er relasjonen mellom språk og 

bevissthet ikke et spørsmål om falskhet, slik det gjerne ble beskrevet i klassisk marxisme. 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffe (1985) argumenterer at hegemonisk makt ikke kan knyttes 

til bestemte individer eller personer (som Lukes mener) eller i konkrete praksiser (som 

Foucault mener). Isteden lokaliserer de hegemoni i den måten som aktører artikulerer og 

praksiser artikuleres innenfor en partikulær, bestemt samling av representasjoner (se Laclau 

and Mouffe, 1985). I den grad mening blir etablert og reifisert, så er det nettopp denne 

meningen (som fremstår som lukking av meningens mulighetsrom, og dermed som rigiditet) 

som erverver hegemoni og blir hegemonisk. Makten rotfestes følgelig og springer ut fra den 

tilsynelatende orden som ligger i kategorier av væremåter og fortolkningsmåter som tas for 

gitt, som reifiseres og representeres i en mengde diskursive former og praksiser. Der Laclau 

og Mouffe i stor grad leter etter den hegemoniske diskursens økonomiske basis, søker jeg 

etter dens styrke i dens moralske basis, det vil si i Godhetsregimets monopolisering av Den 

gode handling og i dette systemets strategiske kommunikasjon om Det gode prosjekt.  
212 Dette var helt i tråd med OECDs politikk og FN-erklæringer. Støtten til dette arbeidet er 

senere blitt gjentatt i mange sammenhenger, og begrunnelsen er stort sett den samme. Se 

NOU 1995, Innst.S. nr. 229 (1995–96) – Innstilling fra utenrikskomiteen til St.meld. nr. 19 

(1995–96), En verden i endring. Hovedtrekk i norsk politikk overfor utviklingslandene, og UD 

Evaluation Report 9.98. 
213 Se UD, 1984, U-landsinformasjon til organisasjons-Norge, Evaluation Report 5.84, Oslo, 

Rapporten hadde følgende undertittel: «En rapport om tolv norske organisasjoners 

opplysningsvirksomhet om u-land og u-hjelp finansiert av offentlige midler over NORADs 

budsjett». Tittelen kan understreke hvordan u-landsinformasjon og informasjon om u-hjelp 

helt fra første stund har vært knyttet sammen. Rapporten slo for øvrig fast at de partipolitiske 



første organisasjonen som fikk rammeavtale var et politisk partis opplysningsforbund, 
AOF. Omtrent samtidig ble det inngått avtale med Kirkens U-landsinformasjon, og litt 
senere ble LO tilknyttet ordningen. Siden da er opp mot en milliard kroner blitt bevilget 
over statsbudsjettet til «informasjonstiltak» og for å påvirke befolkningens holdninger.214 
Bare på 1900-tallet ble over 570 millioner kroner brukt. Over 450 millioner kroner er delt 
ut til omtrent 100 organisasjonenes informasjonsarbeid. Og bevilgningene øker år for 
år.215 

Kommunikasjonsstrategien har etablert de viktigste organisasjoner som små 
informasjonsbedrifter. Forbindelsen mellom «kommunikasjon og innsamlingsaktiviteter» 
er klar i de fleste organisasjonenes organisering av virksomheten. Kirkens Nødhjelps 
informasjonsarbeid var lenge organisert i en avdeling kalt «Communication and 
Fundraising». Strømmestiftelsen har ikke et eget informasjonsregnskap, fordi «det inngår 
i det totale budsjett for markedsavdelingen, og det omfavner innsamling, 
holdningsskapende arbeid og informasjon».216 Norsk Folkehjelp oppgir når de rapporterer 
om informasjonsbudsjettet at «heri inngår markedsføring».217 Røde Kors oppgir for 
eksempel at de har brukt ca 140 millioner på informasjon i perioden 1990–2002, og at de 
i 2003 har 13 informasjonsarbeidere.218 

____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 

opplysningsorganisasjonene fikk 4,282.000 millioner kroner i treårsperioden 1982 til 1984. 

(Ibid: 35). Ingen prinsipielle spørsmål ble reist ved at partiene fikk støtte til sin 

opplysningsvirksomhet fra staten basert på vurdering av prosjektsøknad da, som det heller 

ikke er blitt senere.  
214 En gjennomgang av NORADs statistikk over støtte til informasjonstiltak i perioden 1980 til 

2001 gir et tall på 741 millioner 368 000 kroner. Talloppgavene før 1980 er mer usikre. Det er 

grunn til å tro at den offisielle rapporteringen undergraver budsjettstøtten, siden ikke alle 

informasjonstiltak figurerer som egen budsjettposter. I tillegg kommer organisasjonenes egne 

bidrag til dette arbeidet. 
215 NORADs statistikk over bevilgninger til «Opplysning Organisasjonsliv» i 2001 var alene på 

kr. 65 130 000 kroner.  
216 «Spørreskjema om de frivillige organisasjonene», Strømmestiftelsen, 2003.  
217 «Spørreskjema om de frivillige organisasjonene», Norsk Folkehjelp, 2003 
218 «Spørreskjema om de frivillige organisasjonene», Røde Kors, 2003. 



Kommunikasjonsregime, påvirkningsagent og selvrefleksjon 

Den regjeringsnedsatte Nord-Sør-kommisjonen skrev følgende om 
informasjonsarbeid i NOU 1995: 

«Informasjon og holdningsskapende arbeid er viktig både for å utløse endringer, 
men også for å skape aksept for dem […] En gjennomføring av Kommisjonens 
anbefalinger for norsk sør politikk er avhengig av positiv støtte og forståelse i 
opinionen. […] Dersom det i brede lag av befolkningen er tilstrekkelig kunnskap, 
forståelse og positive holdninger, vil nødvendige endringer kunne forhandles fram. 
Er holdningene negative, øker faren for at endringer vil komme gjennom krise, 
tvang og krig […]. Et holdnings- og informasjonsarbeid som gir reell innsikt i 
sammenhenger og felles interesser må vedlikeholdes og utvikles for å forsvare 
verdiene og idealene som vår sørpolitikk må bygge på.» 

Dette sitatet sammenfatter sørsystemets dominerende tenkning omkring 
«informasjons- og holdningsskapende» arbeid siden 1960-årene (i alle 
stortingsmeldingene om norsk bistand finnes tilsvarende formuleringer). Arbeidet 
skal, i henhold til kommisjonens språk, styrke befolkningens «positive holdninger», 
men til hva? De statlige midlene skal brukes til å skape en positiv holdning til den 
sørpolitikk som kommisjonene foreslår. Holdnings- og informasjonsarbeidet må enn 
videre gi «reell innsikt i sammenhenger», heter det. Kommisjonen avviser implisitt 
at «reell» kunnskap skal forstås som nøytral, eller objektiv, eller som omfattende og 
allsidig. Den regjeringsoppnevnte kommisjonen, som involverte store deler av det 
sørpolitiske system i både utforming av innstillingen og i høringsprosessen om den, 
bestemmer «reell innsikt» slik at den definitorisk uten videre vil bidra til å «forsvare 
verdiene» som «vår» sørpolitikk må bygge på. Eller med andre ord: innsikt som 
direkte eller indirekte vil stille spørsmål ved de «verdiene og idealene som vår 
sørpolitikk må bygge på», dvs. ved en bestemt, konkret politikk foreslått av et 
konkret statlig utvalg, bestemmes som ikke-reell innsikt (for utvalgets 
sammensetning, se fotnote). Det er all grunn til å tro at kommisjonens medlemmer 
handlet i «god tro», i den forstand at de oppfattet det nasjonale 
påvirkningsprosjektet som makttomt; de agerte i de «gode verdiers og ideers 
tjeneste» fordi de var i alles interesse. I kommisjonens tekst er det ikke spor av 
refleksjoner over egen makt; å vinne oppslutning med statlige midler ble ikke 
oppfattet som et spørsmål om påvirkning, men å stille seg, så å si, til tjeneste for 
virkeligheten og Det gode; dvs. talehandlingen var ikke språkhandlingen til et 
strategisk kommunikasjonsregimes oppnevnte rådgivere som hevdet å besitte 
sannheten om både de rette verdiene og om samfunnsutviklingen, men kun 
opplysning og informasjon om reelle forhold. Eller for å si det på en annen måte: A 



(= det sørpolitiske system som helhet og den sørpolitiske ledelsen) har ikke makt 
over B (B = både systemets omverden og aktører innenfor det sørpolitiske system), 
fordi As makt hviler på hva som er «reelt» eller sant, og As verdier er de samme 
som Bs verdier (om B bare utvikler de positive holdningene som er i hans interesse). 

___________________________________________________________________ 
På 1990-tallet hadde i tillegg mellom 20 og 30 organisasjoner egne rammeavtaler 

med NORAD med formål å informere det norske folk, som del av «RORG-
samarbeidet».219 «RORGene» fikk i perioden 1984–2000 nærmere 150 millioner kroner 
til dette arbeidet. Det er verdt å merke seg at ikke bare ordinære frivillige organisasjoner 
men også politiske partier og partienes studieforbund fikk støtte fra staten for å drive 
informasjonsarbeid til støtte for nord-sør-arbeidet gjennom RORG-samarbeidet. De 
politiske studieforbundene har i denne perioden fått vel ca 20 mill. kroner, de 
tradisjonelle solidaritetsorganisasjonen 15 millioner, og paraplyorganisasjonene nærmere 
30 millioner kroner.220 En kan trygt konkludere at «alle» organisasjoner og også de 
politiske partier som driver informasjon om Afrika, Asia og Latin-Amerika i Norge, har 
fått dette arbeidet finansiert over statens sørpolitiske budsjett, og har vært underlagt det 
sørpolitiske systemets formelle målsettinger og rapporteringsrutiner. 

I de siste ti–femten årene har NORAD og UD brukt ca 10 millioner årlig på statlig 
informasjonsarbeid,221 og har utviklet egne informasjonsavdelinger som arbeider med 

                                                      

219 RORG-samarbeidet er et samarbeid blant norske, frivillige organisasjoner som gjennom 

rammeavtaler med NORAD mottar offentlig støtte til å drive opplysningsarbeid i Norge om 

nord/sør- og utviklingsspørsmål. I alt 25 organisasjoner deltar i dag i dette samarbeidet, som i 

henhold til vedtektene skal utgjøre et informasjonsfaglig forum og en arena for å styrke 

koordinering, samarbeid, utspill og mobilisering for et bredest mulig omfang av 

holdningsskapende virksomhet og opplysningsarbeid om Nord/Sør- og utviklingsspørsmål i 

Norge. Målsetting med RORG-samarbeidet har hele tiden vært å «bidra til holdningsendring, 

engasjement og folkelig oppslutning om norsk Nord/Sør-politikk». Sitatet er hentet fra Cowi, 

1998, Evaluering av informasjonsstøtten til RORGene, Evaluation Report 9.98: Oslo: UD:9.  
220 Tall regnet ut på basis av oversikt over RORG-medlemmer og oversikt over bevilgninger i 

NORADs statistikk-database.  
221 I tillegg kommer en rekke spesielle initiativer: Utenriksdepartementet hyrte opp PR-byrået 

Geelmuyden.Kiese, og for 6 millioner skulle de gjøre bistandens 50-årsjubileum og 

regjeringens millennium-mål mer kjent. PR-byrået foreslo bl.a. en støtteaksjon for FN. En 

halv million underskrifter skulle overrekkes Kofi Annan i desember 2002, hvis Annan kom til 

Norge i forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris. Det gjorde han ikke, og de ble derfor 

heller ikke overlevert.10.000 underskrifter var alt som kom inn i henhold til PR-byrået selv. 



dette.222 Alle stortingsmeldinger og den regjeringsoppnevnte Nord-Sør-kommisjonen har 
understreket informasjonsarbeidets avgjørende betydning.223 

Resultatet er et enestående kommunikasjonsfenomen: En hær av 
informasjonsarbeidere betalt av staten, i ca 100 sentrale norske organisasjoner, i de fleste 
partier, i UD og NORAD, i aviser og magasiner og på fjernsyn har tatt del i et omfattende 
kommunikasjonsprosjekt som har hatt som overordnet målsetting å øke oppslutningen om 
sørpolitikken. Det finnes i Norge ikke noe tilsvarende system som kan sammenliknes med 
det informasjonssystemet som er skapt her – i omfang, varighet, aktivitetsnivå og 
statsfinansiering (være seg på landbrukssektoren, fiskerisektoren eller 
næringslivssektoren). 

Kommunikasjonsregimet skiller seg også radikalt fra andre OECD-land, og er distinkt 
forskjellig fra ordninger i land som ellers ligner en del, som Sverige og Danmark. I 
Danmark har bevilgningene gjennomgående vært mye mer beskjedne (på slutten av 1990-
tallet var de på 28 millioner, mens den i Norge var på over 53 millioner, og det var bare 
noen få titalls organisasjoner som mottok støtte).224 Et eget opplysningsutvalg 
sammensatt av fagfolk med mediebakgrunn utenfor DANIDA fordelte pengene, mens 
NORAD og UD gjorde det selv i Norge. I Sverige har bevilgningene de senere årene vært 
omtrent like høye som i Norge, men SIDA gir støtte til færre organisasjoner og, viktig, 

                                                                                                                                                 

Sluttrapporten fra Geelmuyden.Kiese er dyster lesning: Kjennskapen til 50-årsmarkeringen 

for norsk u-hjelp gikk under kampanjen ned fra 6 til 5 prosent og kjennskapen til de såkalte 

tusenårsmålene gikk bare litt opp, fra 18 til 19 prosent.  
222 I 2001 kjørte NORAD en reklamekampanje (først og fremst reklamesnutter på TV over en 

fjortendagers periode) for å øke folks kunnskaper om stat-til-stat-bistanden. Problemet ble 

oppfattet å være gapet mellom det norske folkets store støtte til bistand generelt og den 

manglende kunnskapen om hva NORAD gjorde. NORAD begrunnet prosjektet som et ledd i 

en nasjonal danningsprosess: Kunnskapsnivået måtte økes. Kampanjen til 5 millioner kroner 

konsentrerte seg om å gjøre NORADs arbeid mer kjent. Se for eksempel intervju med 

NORADs avdelingsdirektør Astrid Versto i Folkets Framtid 8.6.2001. Denne kampanjen kan 

ha lykkes bare måtelig: NORAD var mindre kjent på slutten av 2001 enn i 1999, og er fortsatt 

langt mindre kjent enn Røde Kors og Kirkens Nødhjelp, enda organisasjonenes arbeid var 

helt avhengig av NORAD  
223 Medlemmer av Nord-Sør-kommisjonen var: Håvard Alstadheim, leder, lege Sigrun Møgedal, 

forsker Valter Angell, daglig leder Elin Enge, domprost Jan A. Erichsen, internasjonal 

sekretær Kaare Sandegren, fagsjef Wenche Lill Bach, ass. banksjef Borghild Holen, 

sivilagronom Gunnar Øygard, departementsråd Eldrid Nordbø og forsker Gunnar Sørbø.  
224 Evaluation Report 9.98:18. 



organisasjoner som mottar støtte til prosjekter er ikke i kontraktsform forpliktet til å drive 
informasjonsarbeid til støtte for den generelle sørpolitikken utenriksdepartementet i 
Sverige måtte føre. 

I diskursanalyse forklares diskursiv dominans innen en stat gjerne ved 
nasjonalpsykologiske forhold eller som et resultat av en form for aktørløs, funksjonell 
differens. Slike sosiale teorier undervurderer den kommunikative strategien (både 
nasjonalt og internasjonalt) som ligger bak perspektivers suksess, og mer spesifikt: 
betydningen av den historiske konteksten som ulike kommunikasjonsregimer og 
begrepsknipper blir etablert i. En slik overordnet teori vil ikke oppdage dette systemets 
kommunikasjonsstrategi, og dermed vil den heller ikke kunne fortolke dets diskursiv 
dominans. Vi snakker om et strategisk kommunikasjonsregime hvor dets ledelse har søkt, 
og i stor grad har klart å erverve konseptuell dominans over den norske 
dannelsesprosessen under det internasjonale gjennombruddets tiår. 

Diskursens dominans og karakter er stort sett et resultat av bevisst politisk strategi. 
Det sørpolitiske systems sentrale instanser har gjennom strategisk kommunikasjon søkt å 
gjøre sitt bilde av verden til nordmenns bilde av verden. Det har vært et 
overbevisningsprosjekt: en kombinasjon av et nasjonalt dannelsesprosjekt og et 
legitimeringsprosjekt. Sørdiskursens dominans har også – i lange perioder – vært «the 
only game in town», ikke bare i massemediene, men også i klasserom over det ganske 
land. Kommunikasjonsstrategien har virket, og minst på to måter: Det sørpolitiske system 
har vokst veldig i omfang og nasjonal betydning, og det sørpolitiske prosjekt har hele 
tiden kunnet støtte seg på en bred, nasjonal enighet, og talende for dets posisjon, selv om 
den konkrete utviklingspolitikken og sørpolitikken har endret seg radikalt.225 

                                                      

225 Siden 1972 har Statistisk sentralbyrå utført opinionsundersøkelser om norsk opinion og 

utviklingshjelp, og disse har bekrefter ikke bare at oppslutningen om bistanden er svært høy 

og konstant (i 2001 var den på 88 % ifølge SSB), men at den er høy uavhengig av om 

bistanden er vellykket eller endrer seg. Eksempel: I 2001 var 88 % for bistand. Likevel mente 

bare 40 % at den langsiktige bistanden hadde vært vellykket, og 57 % at 

nødhjelpsoperasjonene hadde vært vellykket. Av de få som var mot bistand, mente derimot 

62 % at den langsiktige bistanden hadde vært vellykket. Sørpolitikk oppfattes følgelig også i 

opinionen som et sinnelagsetisk spørsmål. Noen forskere har forsøkt å etablere en 

sammenheng mellom oppslutning om bistanden og bistandens kvalitet eller har forsøkt å 

postulere en ønsket sammenheng mellom oppslutning om bistand og bistandens kvalitet. 

Dette prosjektet er ikke bare umulig (hvordan kan noen, langt mindre «en opinion» avgjøre 

bistandens kvalitet). Men like viktig i denne sammenheng: Ideen om sammenheng mellom 

disse variablene overser det sørpolitiske prosjektets sinnelagsetiske begrunnelse.  



Et nytt samfunnsfenomen har sett dagens lys: hva som billedlig kan beskrives som et 
slags nasjonalt kommunikasjons-byrå for et nasjonalt prosjekt (som også alltid er en 
bestemt statsråds politiske saker), hvor både NORAD, diplomatiet og organisasjoner er 
mobilisert. Det organiserer også et etisk paradoks og et nasjonalt dilemma: Den godes 
utstilling av sin godhet, eller altruistens PR for sin uegennytte. Hvis målet har vært 
diskursiv makt, har kommunikasjonsregimet vært effektivt, men er det i tråd med norsk 
statsskikk? Og det er blitt etablert et nasjonalt dannelsesprosjekt, men skapte det 
dannelse? 

Den «4. statsmakt» som stabsmakt 

Hva har vært rollen til mediesamfunnets kommunikasjonseksperter – journalistene – når 
det gjelder dette strategiske kommunikasjonsregimet? Til tross for at Norges politiske 
ledelse har beskrevet landet som «verdensmester» i bistand i 30 år og som en «humanitær 
stormakt» i 15 år, og utenriksminister Thorbjørn Jagland endelig slo fast i 2001: «Norge 
er blitt en stormakt i internasjonalt fredsarbeid»,226 og pressen har arrangert utallige 
seminarer om journalistikkens betydning for den offentlige debatt og som demokratisk 
korrektur overfor makteliten, har dens uvanlige og oppsiktsvekkende rolle på dette svært 
sentrale feltet, nesten ikke blitt undersøkt. 

Denne taushetens paradoks uttrykker på samme tid både ett av Den norske modellens 
sentrale dilemmaer og maktens karakter på dette området. I den forrige maktutredningen 
ble det beskrevet en utvikling hvor journalistene «i økende grad har overtatt 
opposisjonens rolle»,227 nærmest i tråd med idealet om at mediene skal «overvåke 
myndighetene, kikke elitene over skulderen, slå alarm og informere menigmann».228 I det 
siste tiåret er det skrevet dusinvis med artikler om norsk presse som uvanlig respektløs og 
at de arbeider etter en postpositivistisk profesjonslære som sier at det ikke finnes noe slikt 
som en uvinklet reportasje, og hvor idealet er avsløringen (dette er den nye journalismen). 
Journalister selv beskriver formålet med journalistikk som å «åpne et lukket samfunn, 
fremme informasjon og legge grunnlaget for en fri meningsutveksling».229 

Journalistikken innen det sørpolitiske prosjekt er blitt tildelt og overveiende akseptert 
rollen som konsensusskaper innenfor en diskurs etablert av det sørpolitiske 

                                                      

226 Thorbjørn Jagland, «Stormakt i fredsarbeid», Dagsavisen, 12.5.2001. 
227 Olsen, J. P. 1988: 16. 
228 Sitert i Olsen 1980: 16, Lorentzen 1978, 1979, Wale 1972. 
229 Dette sitatet er representativt for journalistenes egenoppfatning. Det er tatt fra Helge 

Simmones, sjefredaktør i Vårt Land, i kronikken «Journalistikk ved stupet», Dagbladet, 

18.12.2002. 



kommunikasjonsregime.230 Massemediene har ikke trukket den sørpolitiske eliten til 
ansvar for sin sørpolitikk, men snarere vært disse elitenes tumleplass. Den sørpolitiske 
eliten har i mange år understreket verdien av pressens konsensusskapende og 
oppbyggelige rolle. Den er blitt fremhevet som et strukturelt særtrekk. Det som gjør 
Norge spesielt egnet som freds- og konfliktløser er, har den sørpolitiske eliten hevdet, den 
spesielle fleksibilitet den har, en fleksibilitet som bunner i en ubundethet overfor norske 
interesser og innenrikspolitiske føringer, dvs. deres rolle for fredmekling og utvikling i 
verden forutsetter at det i Norge ikke blir reist særlige spørsmål ved deres arbeid.231 

___________________________________________________________________ 

Godhetsregimets makt og medienes underkastelse 

Dagbladet hadde i 2002 og 2003 to store reportasjer fra det krysskulturelle møtets 
praksis – med bistandsministeren i sentrum. Den ene artikkelen var over fire sider 
om Hilde Frafjord Johnson og to andre bistandsministre i Kongo («Førsteklasses 
Afrika-hjelp», 9.3.2002) og den andre over to sider om den samme ministeren i 
Tanzania («Hildes Afrika», 26.1.2003). Men artiklene handlet bare tilsynelatende 
om norsk utviklingspolitikk eller ministerens strategi i Afrika. I bunn og grunn 
produserte de kun godhetsregimets verdensbilder og selvbilder. 

Begge artiklene var skrevet av journalister på reise med ministeren, og reisen var 
ordnet av det samme departement som ministeren var minister i. Journalisten bak 
«Hildes Afrika» var en av Dagbladets mest erfarne, og som rett før jul 2002 hadde 
spilt en sentral rolle i avisens kampanje mot korrupsjon og de tette nettverkene 
mellom politikk og næringsliv (den såkalte Tønne-saken). En måned etter var den 
samme journalisten på reise betalt av Utenriksdepartementet og sammen med 
ministeren på hennes vel planlagte PR-tur. (Utenriksdepartementet har lenge hatt 
en stående, åpen ordning om at de vil støtte journalisters reise i forbindelse med 
statsråders utenlandsbesøk – Aftenposten og VG har redaksjonelle vedtak mot å 

                                                      

230 For å unngå misforståelser kan det her være nødvendig med enda en presisering og 

understrekning av bokens tematikk: Den dreier seg om norsk sørpolitikk, og ikke om vanlige 

utenrikspolitiske spørsmål – som om det er rett eller galt å gå til krig på Balkan, Afghanistan 

eller Irak. Slike spørsmål ligger utenfor det sørpolitiske systems diskursive arena, selv om 

også disse diskusjonene påvirkes av de utviklingsfortellingene og verdensbildene som 

konstrueres innenfor det sørpolitiske systems sammenveving av bistand og utenrikspolitikk. 

De strukturelle og historiske betingelser for debatt og pluralisme er annerledes.  
231 Se for eksempel Egeland 1988 og Jagland 2002, og boks 1. 



akseptere slike tilbud). Ikke noe sted viste Dagbladet til at den som var ansvarlig for 
utbetaling av reisestøtten var artikkelens hovedperson. 

«Hildes Afrika» var en tosiders hyllestartikkel om ministeren, ikke om 
konsekvensene av hennes arbeid, men om det sørpolitiske prosjektets godhet og 
posisjon. Journalisten skriver: «Over alt blir den norske delegasjonen møtt med 
sang og jubel, og overalt gjorde Hilde Frafjord Johnson stormende lykke med å 
snakke til dem på swahili». Journalisten sto der «med blanke øyne» sammen med de 
andre norske og med ministerens misjonærvenner, og så rørt ble han når han så 
ministeren møte gamle misjonærer fra sin barndom at han, ifølge seg selv, tok til 
tårene. Altså: Ingen refleksjon over gavens makt, over misjonens historie, over hva 
norsk bistand har gjort med Tanzania. Begge artiklene beskrev en minister som sto 
over politikkens verden, fordi hun var minister for et felt som sto over politikkens 
verden (en ikke-intendert konsekvens er at ministeren som historisk situert aktør 
eller person og hva hun mener blir irrelevant; hun opphører å være politiker og blir 
en figur som symboliserer en idé). 

Hva er årsakene til at journalister, som generelt advarer mot tette bånd mellom 
journalistikk og makteliter, tillater seg selv å skrive slike helt ukritiske artikler, og 
ikke minst at de tillater seg selv (og tillates) å skrive denne type artikler om lederen 
av det departement som finansierte reisen som gjorde dem til øyenvitner av det de 
skildrer? En vanlig fortolkning innenfor mistankens hermeneutikk vil kunne være 
at journalisters prinsippfasthet er leilighetsbestemt. De mottar penger fra 
makthaverne, dersom ingen oppdager det. Men her er det sannsynligvis noe mer 
interessant på ferde: journalistikkens kapitulering overfor Godhetsregimet. 

__________________________________________________________________ 
Journalistikkens rolle i internasjonaliseringen av Norge må analyseres i et lengre 

tidsperspektiv. Dens karakter og profil er, til tross for en generell utvikling henimot 
uavhengighet og journalistisk autonomi, blitt nært knyttet til bistandsepokens 
organisering og det sørpolitiske prosjekt. Dette har fått konsekvenser for journalistikkens 
institusjonalisering, og dermed også for det spesielle forholdet mellom agent og struktur 
(eller enkeltjournalist og det journalistiske felt), dens dominerende verdensbilder og skapt 
bestemte vilkår for journalistikkens selvrefleksivitet. 

Dagligspråkets begreper som «mediebedrifter», «pressen», «journalistene» eller «den 
4. statsmakt» er lite fruktbare hvis målet er å forstå journalistikkens helhetlige rolle på 
dette politikkområdet. Distinksjonene som begrepene antyder skygger for vesentlige trekk 
ved den totale journalistiske praksis og vil innsnevre eller oppdele dens kompleksitet og 
bredde på tilfeldige måter. Det betydningsfulle skillet mellom den lille «hæren» av 
journalister/informasjonsmedarbeidere som arbeider innenfor det sørpolitiske system, og 



de journalister som er fast tilknyttet medier som er formelt uavhengige av dette systemets 
autoritets- og allokeringsmekanismer, vil derimot ikke oppdages eller legges vekt på. 
Slike essensialistiske bestemmelser vil heller ikke kunne gjøre det mulig å fortolke feltets 
historie og dets sosiale dynamikk og omfang. Klassiske definisjoner av «journalist» er 
håpløst foreldet for å forstå journalistikken som samfunnsfenomen. Fremmedordbokas 
definisjon på journalist er: «pressemedarbeider som er fast knyttet til et blads redaksjon», 
og journalistikk: «pressevirksomhet, avisskriving, en journalists fag». I journalistmiljøet 
har det igjen og igjen oppstått diskusjoner om hvordan en kan trekke skillet mellom 
såkalte «info-pushere» og «ordentlige» journalister, og mellom underholdningsverter og 
journalister. Norsk Journalistlag kan selvsagt trekke et formelt skille mellom «info-
pushing», «TV-underholdningsjournalistikk» og «ordentlig» journalistikk basert på en 
vurdering av hva som fremmer fagforeningens interesser. Men slike kriterier vil alltid 
hvile på subjektive, ikke-systematiske grunnlag, og de bør avvises i analytisk 
sammenheng, fordi de forenkler feltets dynamikk og mangefasettertheten i den 
journalistiske praksis. Folk kan være både «info-pushere» og «ordentlige» journalister på 
ulike tidspunkter og i ulike sammenhenger. 

For å fange inn bredden, den historiske utviklingen og mangfoldet av typer 
journalistisk praksis brukes derfor heller begrepet «journalistisk felt». Det dreier seg ikke 
om framveksten av og utviklingen av et journalistisk felt generelt i samfunnet.232 Fremfor 
å analysere journalistisk praksis på ulike samfunnsområder som en form for utmynting av 
det journalistiske felts akkumulering av ulike typer sosial kapital, vil jeg heller forstå 
utviklingen av journalistikken på dette området i samspillet mellom sørpolitikkens verdier 
og institusjonalisering og journalistikkens institusjonalisering og verdier, og at en 
konkret, ikke-reifiserende forståelse av journalistikkens funksjon i det moderne samfunn 
nettopp bør analyseres i slike skjæringspunkter (tilsvarende vil det være, vil jeg tro, store 
gevinster ved å analysere sportsjournalistikken, næringslivsjournalistikken, 
kjendisjournalistikken og lignende som om det utgjør ulike journalistiske områder 
innenfor det journalistiske felt, og hvor vellykket utmynting av ulike typer kapital kan 
foregå i de skjæringspunktene journalistikken opererer i snarere enn i journalistfeltet 
selvl. Det journalistiske feltet består av aktører som med eller uten formell journalistisk 
utdannelse jevnlig rapporter skriftlig eller institusjonalisert muntlig om hendelser og 
fenomener de definerer som å være av betydning for offentligheten i en eller annen 
forstand, og hvis selvoppfatning er at de er verken forskere, praktikere eller politikere, 
men journalister.233 Når jeg her snakker om det journalistiske felt ligger det ingen 

                                                      

232 Se for eksempel Bourdieu 1998.  
233 Denne definisjonen av det journalistiske felt er hensiktsmessig for å forstå dets betydning på 



forestilling i bunn om at de klart atskiller seg fra eller er autonomt i forhold til det 
sørpolitiske systemet. Feltbegrepet slik det brukes her gjør det snarere mulig å studere 
hvordan graden av autonomi/ikke-autonomi utvikles innenfor det journalistiske felt i dets 
relasjon til det sørpolitiske systemet. 

__________________________________________________________________ 

Pressen og fredspolitikkens pidestallisering 

Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, VG og Vårt Land offentliggjorde i perioden 
1.1.2000 til 1.8.2002 654 artikler som hadde henvisninger til Sudan, Sri Lanka og 
Guatemala (totalt var det færre artikler, siden en del av dem nevnte både to og tre 
av landene. Det store antall artikler om Sudan skyldes Osama bin Ladens opphold 
der på 1990-tallet). Av 119 artikler i Aftenposten om Sudan omhandlet ingen Norges 
politikk i landet, men en lederartikkel berømmet fredsforhandlerne og 
organisasjonene for ikke å ha gitt opp. Av 57 artikler i Dagbladet handlet ingen om 
hva som var/burde være Norges linje overfor Sudans enhet, overfor SPLA, overfor 
bejaene, overfor IGADD osv. Derimot skrev de: «Da Hilde Frafjord Johnson var i 
Sudan under sultkatastrofen i 1998, så hun lidelser hun aldri kan glemme. Derfor 
grep hun inn i den haltende fredsprosessen. Da kom det historiske 
gjennombruddet.» Og videre: «Hennes engasjement fikk snudd hele spillet.» 
Statsråden sa: «Men det som nå er løst er de tøffeste spørsmålene. Dette er et 
historisk gjennombrudd.» (23.7.2002). Av 61 artikler i VG tok ingen opp norsk 
politikk overhodet. Av 65 artikler i Dagsavisen tok ingen opp norsk politikk, men 
avisen refererte en reportasjereise inn i landet sammen med Norsk Folkehjelps 
representant i Nairobi som i en årrekke har forvaltet rundt 100 millioner kroner 

                                                                                                                                                 

det sørpolitiske området. Formuleringen «rapporterer skriftlig» dekker en virksomhet som 

dekker både artikkelens og rapportens og notatets form, uten å si noe bestemt om mediets 

karakter (avis, magasin, web-side eller info-møte). «Institusjonalisert muntlig» dekker 

muntlig formidling av innsamlet stoff (fjernsyn, radio, møter, innsamlingskampanjer). Ved å 

snakke om «hendelser og fenomen de definerer som å være av betydning for offentligheten i 

en eller annen forstand» avgrenser bestemmelsen seg generelt fra informasjonsarbeid av 

privat karakter, samtidig som «offentlighet» vil kunne defineres mer eller mindre vidt (en 

organisasjons medlemmer, alle landets TV-seere). Det siste punktet om selvoppfatning er helt 

sentralt, fordi en kan slippe unna umulige forsøk på analytisk å trekke skiller mellom hva som 

er journalistikk/hva som ikke er journalistikk og det gir rom at hvordan slike distinksjoner vil 

endre seg over tid.  



(mest på vegne av den amerikanske regjeringen), hvor journalisten hadde overtatt 
Norsk Folkehjelps retorikk, og snakket om frigjøringsbevegelsen SPLA og om det 
«nye Sudan, det vil si: de var «midt i «svangerskapet» til en ny afrikansk nasjon» 
(Dagsavisen 12.5.2002). Av Vårt Lands 30 artikler handlet ingen om hva som er/bør 
være norsk politikk, men avisen siterer statsråden på at «floka er løst» og at Norge 
kjenner forholdene i Sudan godt «fordi hjelpeorganisasjonene Kirkens Nødhjelp og 
Norsk Folkehjelp har engasjert seg i hjelpearbeid i landet i flere tiår» (22.7.2002). 
En historisk analyse av norsk politikk overfor et område som strateger siden 1870-
tallet har beskrevet som et nøkkelområde i striden mellom islam og kristendommen 
når det gjelder dominansen over Afrika, og som i vel ett hundre år har vært et 
viktig strategisk område i spillet om Midtøsten fordi Den hvite Nil renner gjennom 
området, vil derimot måtte konkludere at den i perioder har talt med minst to 
tunger; at den har behandlet krigsherrer som statsledere og fødd krigsprofitører; at 
sentrale aktører lenge har vært for et nytt, selvstendig Sør-Sudan (bl.a.) av religiøse 
grunner (et kristent Sør-Sudan); at den indirekte har svekket en muslimsk, 
demokratisk opposisjon i andre marginale områder av Sudan på grunn av sitt 
ensidige fokus på konflikten mellom SPLA og Khartoum-regjeringen; at den har 
hatt helt urealistiske forestillinger om Norges betydning; at «avtalen» av 2002 ikke 
løste de viktigste spørsmålene; at organisasjonene (skal en basere seg på hva de har 
produsert av skriftlig materiale om det) har demonstrert mangel på kunnskap 
snarere enn innsikt om landet og dets konflikter, osv, samtidig som Norge faktisk 
har spilt en viktig rolle i bringe noen av de sentrale partene til forhandlingsbordet. 

Av til sammen 129 artikler i de samme avisene i samme perioden som nevnte 
Guatemala berørte ikke én norsk politikk der. Av 403 artikler om Sri Lanka var 
ingen artikler opptatt av den norske politikkens innhold, bare at «vi» var der. 

Mens det strategiske kommunikasjonsregimet bruker 100 millioner kroner hvert år 
på et nasjonalt danningsprosjekt, har ingen avis hatt en «dannet», balansert og 
innsiktsfull artikkel om konkret norsk fredspolitikk på Sri Lanka, i Sudan eller 
Guatemala. Skyldes dette det strategiske kommunikasjonsregimets innflytelse, eller 
hadde situasjonen vært enda mer «udannet» uten dette regimets påvirkning? Det er 
vanskelig å avgjøre. Men det kan neppe være tvil om at det er et samsvar mellom 
den humanitære stormaktens elite som begrunner seg selv med at de arbeider for 
«fred overalt» og avisenes vektlegging av at «vi» gjør noe, at «vi» er der (mer enn 
hva de sørpolitiske aktørene faktisk går inn for). Avisenes behandling av Den 
humanitære stormaktens virke i verden fra 1990 til 2002 kan understreke hvordan 
samfunnet i denne perioden ble overmannet av Godhetsregimets sinnelagsetiske 
diskurs. 



__________________________________________________________________ 

Dominerte og dominerende 

Det strategiske kommunikasjonsregimet har ved bestemte finansielle virkemidler bygget 
opp et stort sjikt av journalister og informasjonsarbeidere som arbeider innenfor det 
sørpolitiske systemet, og parallelt med den systeminterne konsolidering, knyttet tette, 
men mer midlertidige relasjoner til journalister som ikke tilhører systemet, men trer inn 
og ut av det, dels som svar på ulike finansielle og institusjonelle tilbud og ordninger. 

NORAD startet tidlig egne magasiner og blad: Utvikling, Kontakt, Nord-Sør utvikling 
og fra slutten av 1990-tallet, Bistandsaktuelt (opplag 10 000).234 De største 
organisasjonen gir ut sine egne aviser og magasiner, og noen av dem i relativt store 
opplag. Kirkens Nødhjelp: Medmenneske (opplag 70 000), Strømmestiftelsen: Hjelp til 
selvhjelp (opplag 75 000), Norsk Folkehjelp: Appell (opplag 50 000), Plan Norge: 
Planposten (opplag 92 000), Norges Røde Kors: Tankekors (opplag 185 000), Redd 
Barna: Redd Barna-Avisa (opplag 90 000), Care: Care, 15 000, Flyktningerådet: På 
flukt,235 Magasin X, (4000), står i en særstilling både organisatorisk og redaksjonelt, siden 
det ikke tilhører en markeds- og informasjonsavdeling i en organisasjon som bruker 
bladet for å øke innsamlingen av penger, og bladets innhold skiller seg også ut. I tillegg 
kommer alle misjonsbladene, og de organisasjonene som er tilsluttet Bistandsnemnda og 
får informasjonsstøtte gir ut aviser i et opplag på ca 170 000, og u-landsinformasjonen til 
RORGene, som i 1997 for eksempel ga ut 82 publikasjoner.236 Til sammen har de rene 
sørpolitiske magasinene et opplag på rundt 700 000, og de fleste kommer ut mellom fem 
og ti ganger i året. I tillegg kommer de landsomfattende organisasjonenes aviser (som 

                                                      

234 Bistandsaktuelt har beskrevet sine målgrupper slik: «Viktige målgrupper er ansatte i frivillige 

organisasjoner, offentlig bistandsforvaltning (NORAD og Utenriksdepartementet), 

ambassader i Afrika, Asia og Latin-Amerika, misjons- og solidaritetsorganisasjoner, 

universiteter, høgskoler, massemedier og norske bedrifter som er engasjert i utviklingsland, 

herunder konsulentbransjen.» Bladets målgruppe er altså Den norske modellens aktører, men 

det har ikke et rent sørpolitisk perspektiv. Som NORADs avis har den mer hatt et tradisjonelt 

bistandsperspektiv enn et sørpolitisk perspektiv. Mottoet for avisen er da også: «med kritisk 

blikk på norsk bistand». Dette mottoet er også interessant i en annen sammenheng: ansvarlig 

redaktør for en avis med et «kritisk blikk på norsk bistand» er samtidig direktøren i NORAD 

for Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.  
235 Tallene baserer seg på «Spørreskjema om de frivillige organisasjonene», 2003.  
236 Evaluation Report 9.98:25. 



Norges Idrettsforbund, LO, NHO, Undervisningsforbundet osv, og de politiske partiene 
informasjonsmateriell om sørpolitikk som stort sett er finansiert av NORAD. Mesteparten 
av dette informasjonsarbeidet drives av journalister ansatt i organisasjonene. 

__________________________________________________________________ 

Organisasjonenes journalister og Det nasjonale dannelsesprosjektet 

Redd Barna-Avisa 11/93 ga på lederplass en beskrivelse av bistandsorganisasjonenes 
informasjonsstrategi: «1. Skape sjokk, medlidenhet eller dårlig samvittighet for å 
åpne folks lommebøker (Innsamling), 2) Skape kunnskap om, og tillit til, egen 
organisasjon (Tilbakemelding) 3) Skape innsikt om forhold mellom Nord og Sør, 
kunnskaper om forhold i den tredje verden og økt forståelse mellom folkeslag 
(Folkeopplysning).» De skriver videre at «alle disse elementene er til stede hos de 
fleste organisasjonene». Som de også skrev: «Den økonomiske situasjonen styrer 
informasjonsbudsjettene i stadig større grad.» Siden 1993 har kampen om 
innsamlingsmarkedet ytterligere hardnet til, og systemet (til tross for gjentatte 
erklæringer om at de søker en annen informasjonsprofil) har vist seg enda mindre 
ute av stand til reorientere sin «dannelsespolitikk». Til tross for at organisasjonene 
vet at deres informasjonsarbeid skaper et skjevt perspektiv på verden, rammet inn 
av sørpolitiske relasjoner og spørsmål og organisasjonsstrategier, er ikke 
organisasjonenes bidrag til Det nasjonale dannelsesprosjektets praksis endret. En 
gjennomgang av de største organisasjonenes aviser fra 1985 til 1992 og fra 1995 til 
2002 viser at det stort sett ikke har skjedd noen endring; de presenterte ikke mer 
innsiktsfulle, nyanserte og grundige analyser i 2002 enn i 1985. 

En kombinasjon av massemedienes manglende interesse for sørpolitikkens politikk, 
giverrelasjonens bindinger, den offentlige informasjonsstrategiens føringer og det 
sørpolitiske språkets dominans gjør det ikke bare vanskelig, men heller ikke 
ønskelig for organisasjonene å bruke den statlige informasjonsstøtten til å frigjøre 
dannelsesprosjektet fra Den norske samaritans behov for penger i markedet og 
anerkjennelse i media (de store organisasjonene fører detaljert statistikk over hvor 
mange oppslag de får i aviser og fjernsyn). Verden underordnes hjelperens 
perspektiv, og som Peachum i Bertolt Brechts Tolvskillingsoperaen opererte med 
visse «grunntyper av elendighet som er egnet til å røre det menneskelige hjerte», har 
det nasjonale godhetsregimet produsert «medlidenhetsvekkende» bilder, av Brecht 
karakterisert som tiggerkunstens høyeste plan. 

__________________________________________________________________ 



Et overslag over antall journalister/informasjonsarbeidere som bare jobber med 
sørpolitiske saker og som er aktører innenfor det sørpolitiske system, vil være rundt 100 i 
2003. Det er omtrent tre ganger så mange utenriksjournalister som de landsdekkende 
avisene har til sammen – Dagbladet har 6 (2 ute), Aftenposten 13 (7 ute), VG 7, (3 ute), 
Dagsavisen, 3, (1 ute) og en stor regionavis som Bergens Tidende har en 
utenriksredaksjon på 2 journalister (i perioder kan de selvsagt trekke inn større deler av 
avisenes journalister). Når det gjelder stoff om den ikke-europeiske verden, er den 
sørpolitiske journalistikkens tallmessige dominans enda mer åpenbar. Den journalistikken 
som dominerer er følgelig en journalistikk hvis mål mer har vært å overbevise enn å 
kritisk beskrive, å forsvare ført politikk enn å opplyse. Som antydet ovenfor: Det er typisk 
for kommunikasjonsregimets organisering av det nasjonale dannelsesprosjekt at det er 
markedsavdelingen i Flyktningerådet som har redaktøransvar for magasinet På flukt, og i 
Kirkens Nødhjelp arbeider journalistene i «Avdeling for kommunikasjon og innsamling» 
(avdelingen har stadig vokst, og er pr. mai 2003 på ca. 30 personer).237 Vi snakker 
følgelig om en journalistisk praksis hvor den sørpolitiske elites prosjekt og erklærte 
selvforståelse reproduseres og propaganderes av systemets journalister.238 

Individuelt har disse journalistene eller info-pusherne verken spesiell autoritet, 
posisjon eller potensiell endringskraft – men som brikker i et kommunikasjonsregime har 
de bidratt til å etablere et kommunikasjonsregime som på fundamentale måter har søkt å 
påvirke tenkningen til det norske folk. Hvis makt knyttes til eller begrenses til evnen «to 
make a difference» i forhold til en ordning som gjelder forut for agentens handling, har 

                                                      

237 Det samme er tilfelle for de fleste misjonsorganisasjoner. I Det Norske Misjonsselskap er for 

eksempel samme person markeds- og informasjonsleder.  
238 En gjennomgang av alle magasiner/aviser utgitt av de utvalgte organisasjonene i perioden 

1981–1991 og alle magasiner/aviser utgitt av de «fem store» organisasjonene i perioden 

1991–2001 gir et helt entydig inntrykk: Hvis en kategoriserer artiklene i forhold til de 

områdene som denne studien er opptatt av: tar de opp/tar de ikke opp bistandens relasjon til 

organisasjonenes og statens egeninteresser; tar de opp/tar de ikke opp selvrefleksjon over 

bistandsverdienes vestlige og partikulære feste; tar de opp/tar de ikke opp om 

organisasjonenes retorikk om å kjempe for de aller fattigste også kan være en taktikk for 

organisasjonsopprettholdelse, presenterer de/presenterer de ikke beskrivelser av land og 

tematikker utenfor hjelpeperspektivet, tar de/tar de ikke opp på en balansert og grundig måte 

konsekvensene av en bestemt politikk osv, så vil svaret være entydig: Av mange tusen artikler 

om bistand og utenrikspolitikk de siste 20 årene tar bortimot ingen artikler opp disse 

spørsmålene. Jeg har ikke brydd meg om å telle opp alle artiklene, fordi det ikke spiller noen 

rolle for konklusjonen om promillen slike artikler skulle være 0,1, 0,2 eller 0,05.  



sørjournalistene vært relativt avmektige.239 Deres språkliggjøring av verden har snarere 
reifisert den «etablerte orden» enn utfordret den, i kontrast til journalistikkens ethos. Men 
det innebærer ikke at de har vært uten makt, for hvordan kan disse aktørene beskrives 
som maktesløse når deres språkliggjøring av norske erfaringer i verden har vunnet og 
stadig gjennomtvinger sitt hegemoni, og har påvirket nordmenns verdensbilder og 
selvbilder i flere tiår? En gjennomgang av alle deres aviser gir en entydig konklusjon: Det 
nasjonale dannelsesprosjektets aviser søker ikke primært danning, men legitimitet for 
aktørenes arbeid. For å få mer støtte av befolkningen insisterer kommunikasjonsregimet 
på det sørpolitiske perspektivets hegemoni. 

Hva så med de deler av det journalistiske felt som ikke tilhører det sørpolitiske 
systemets autoritets- og allokeringsmekanismer? Selv om det finnes enkelte unntak, er det 
dominerende inntrykk at de store avisene beskriver sørpolitiske spørsmål innenfor det 
samme sørpolitiske prosjektets selvforståelse og begrepsknipper. Det har med noen få 
unntak ikke vært utført noe kritisk journalistikk om Den norske modellens virkemåter,240 
eller om den sørpolitiske elitens prosjekt om å gjøre Norge til en humanitær stormakt. 
Ingen aviser har satt kritisk søkelys på Norges konkrete politikk for fred- og 
konfliktløsing, bortsett fra i Midtøsten, som er et spesialtilfelle, siden det er et spørsmål 
som aldri har vært monopolisert av den sørpolitiske diskursen.241 Hva skyldtes denne 

                                                      

239 Se Giddens 1984: 14–15 for denne bestemmelsen. Det skulle gå frem av denne analysen at en 

slik definisjon av makt på individnivå vil kunne overse den makten som ligger i å tilegne seg 

(enten ved å underkaste seg/bli underkastet) et dominerende språksystem, og så talehandle på 

dets vegne overfor omverdenen.  
240 Siden politikken om den humanitære stormakt ble offisielt formulert på slutten av 1980-tallet 

er det ikke produsert en eneste overgripende artikkel av en journalist om hva denne politikken 

innebærer, hvilke ideer og institusjonell styrke den er tuftet på, hvilke konflikter den skaper 

etc. Avisene har publisert artikler og kronikker og kommentarer som har kommentert sider av 

denne politikken, men også de har vært svært få (Aftenposten er unntaket – de hadde på 

midten av 1990-tallet noen oppslag om sider av Den norske modellen). På Sol fantes det pr. 

13.03.01 71 treff på «humanitær og stormakt og Norge», og blant dem ikke en eneste 

journalistisk artikkel som behandler politikken på vanlig kritisk måte.  
241 Se Tvedt 2003 for en analyse av 296 artikler i Aftenposten, VG, Dagbladet og Bergens 

Tidende, med kontrollsjekk for Klassekampen. Dette materialet om avisenes dekning av 

Kenya i perioden 1986 til 1990 ga et entydig inntrykk: Journalistenes representasjon av 

verden og Norges rolle var ganske identisk, og de forskjellene som eventuelt måtte være, 

fulgte verken eierstruktur eller type avis.  



journalistiske tradisjonen, som motsier både journalistikkens selvbeskrivelse og de fleste 
analyser av den moderne journalistikkens rolle i samfunnet? 

For å forklare dette nytter det ikke med økonomiske og mekaniske teorier som søker å 
avlede journalistikkens virkelighetsbeskrivelser ut fra avisenes eller medienes 
eierstruktur. Det er ingen prinsipielle forskjeller i den journalistiske praksis mellom ulike 
typer aviser eid av ulike typer eiere. Men viktigere: Slike teorier vil overse makten til hva 
som er mye vanskeligere å identifisere vekten av: en hel epokes herskende språk og 
kategorier. Journalisten vil alltid både filtrere verden og filtreres selvrefleksivt, 
manipulere verden og manipuleres av dominerende tankekategorier om verden. På denne 
studiens politikkområde vil journalister og journalistfeltet som helhet som regel ha en 
høyst uklar og grunn forståelse av egne perspektivers og verdensbilders historiske og 
kulturelle feste. Den konkrete journalisthistoriske utviklingen er ikke blitt erfaring, fordi 
den enda ikke er blitt språkliggjort.242 Det finnes ingen tradisjon på dette feltet i å 
objektivere egne beskrivelses- og fortolkningstradisjoner. Det journalistiske felt har ikke 
vært utsatt for eller bemektiget seg en form for selvrefleksivitet som gjør at en kan tilegne 
seg sin egen tenkemåte, og dermed forstå fortolkningsimplikasjoner av egne 
verdensbilder (det er altså ikke heller snakk om «falsk bevissthet», men historisk og 
kontekstuelt skapt mangel på bevissthet). Det dominerende perspektivet oppfattes derfor 
ikke som et valgt perseptuelt filter, men som det eneste mulige. 

Men i tillegg til at journalistikken alment har vært påvirket av epokens dominerende 
begrep, som altså det strategiske kommunikasjonsregimet har gjort dominant tilgjengelig 
i Norge, har også mange sentrale journalister gått ut og inn av dette systemet. Helt siden 
bistandssystemet oppsto og særlig de siste tiårene har det vært vanlig at det sørpolitiske 
system finansierte uavhengige journalistenes reiser til «langt-unna-steder», enten for å se 
Den norske samaritan i utfoldelse, eller for å vekke nordmenns empati slik at Den norske 
samaritan kunne utfolde seg. Det store flertallet av norske journalister som har produsert 
stoff om slike spørsmål – være seg om de har vært fra NRK, Aftenposten (som nevnt 
vedtok Aftenposten og VG på 1990-tallet redaksjonelle retningslinjer hvor dette ikke 
lenger aksepteres), Arbeiderbladet, Dagsavisen og Dagbladet – har fått sine reiser betalt 
av NORAD, Kirkens Nødhjelp, TV-aksjonen, Redd Barna, UD o.l. Plan alene har 
delfinansiert reiser til 25 journalister de siste fem årene, og Normisjonen reiser til 7 

                                                      

242  Det er skrevet bøker av journalister som tar opp andre sider av denne journalistiske historien. 

Se for eksempel Ottosen 1994 og Eide 2002. Men det er ikke skrevet bøker om hvilke filter 

flertallet av journalistene har filtrert den ikke-europeiske verden gjennom i det internasjonale 

gjennombruddets periode, ganske enkelt fordi filtrene ikke oppfattes som filtre, men som 

normale eller rette, slik Hardin hevder det må være (se Hardin 1986). 



journalister. Redd Barna har finansiert 4 TV-programmer vist på TV2, Plan 8 
programmer, Kirkens Nødhjelp 12 programmer og Strømmestiftelsen 7 programmer.243 
Organisasjonens programmer er blitt vist både på TV2 og NRK uten at det er opplyst 
hvem som har finansiert programmene, en praksis som hadde vært utenkelig på de fleste 
andre områder av samfunnet. NORAD har også utlyst og delt ut stipend hvor 
relevanskriteriet for NORAD var avgjørende. En journalist fra Vi Menn skrev i 2002 til 
NORAD og søkte reisestøtte. Han ville lage en positiv artikkel om NORAD og skrev at 
NORAD kunne «lese gjennom og korrigere for evt. misforståelser» før den går i 
trykken».244 Vi Menn-journalistens formulering var kanskje naivt åpenhjertig, men den 
fanger inn karakteren av det historiske forholdet som har eksistert mellom «eksterne» 
journalister og det sørpolitiske systemet de siste førti årene. Etter hvert som budsjettet til 
den generelle utenriksdekningen i avisene er blitt redusert, er det sørpolitiske systems 
støtte til journalister blitt relativt sett stadig viktigere.245 

__________________________________________________________________ 

Journalister som «det godes» propagandister og garantister 

Siden 1974 har NRK hatt maratonsendinger hver høst til støtte for en organisasjons 
arbeid – stort sett i andre land. Dette er programmer som eksplisitt skal ha hatt en 
mobiliserende effekt. Journalistikken stilles altså i Den gode saks tjeneste. 
Programformen kan både symbolisere det tette forholdet som har eksistert mellom 

                                                      

243 «Spørreskjema om frivillige organisasjoner», 2003. 
244 Arve Stalvik, Vi Menn, til NORAD, 14.5.2002,, 2002/01394. Arkivkode 866. 
245 Et nytt «Informasjonsfaglig råd», som NORAD opprettet i 2002 (hvor bl.a. en 

utenriksjournalist i Aftenposten og prorektor for journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo 

sitter), og som ble gitt i oppgave på oppdrag for NORAD å vurdere støtte til NORAD-

relevant informasjon, understreket: «Økt informasjonsstøtte (fra NORAD, min anm.) er 

dessverre også viktig fordi det etter Rådets mening blir stadig trangere kår for utviklings- og 

Nord-Sør-stoff i norske aviser». Mariann Nordstrøm, Ole Chr. Lagesen, Anne Hege 

Simonsen, Kristin Skare Orgeret til NORAD, 5.9.2002, Se 

http://solidaritetshuset.org/rorg/RORG/radrapp.htm. Rapportens språk er det sørpolitiske. Det 

snakkes det om «partnere i Sør»; om at «det er viktig at «stemmene fra Sør» er 

representative» (som om noen kan avgjøre det) osv. Rapporten vektlegger, som det er blitt 

gjort mange ganger tidligere, at det er viktig å frigjøre informasjonsarbeidet fra 

prosjektperspektivet og hjelpeperspektivet, men dette er et illusorisk mål innenfor de 

strukturelle relasjonene kravet ble fremsatt i og det språk det ble formulert med..  

http://solidaritetshuset.org/rorg/RORG/radrapp.htm


det journalistiske felt og sørpolitikken (det er utenkelig at journalister i samme grad 
skulle stille opp for program som skulle støtte opp om norsk «vanlig» 
utenrikspolitikk, eller norsk næringsliv), og har i seg selv virket inn på hva som er 
blitt oppfattet som akseptabelt i relasjonen mellom journalistikk og politikk på dette 
feltet. Journalistene har tilsynelatende uten motstand underordnet idealet om 
kritisk uavhengighet rollen som garantister for organisasjonens arbeid. Dagbladets 
intervju med Åsne Seierstad og Espen Graff 17.10.2002 om Atlas-alliansen kan stå 
som et typisk eksempel på denne praksisen: «Pengene går til viktige ting som 
demokratibygging og hjelp til selvhjelp. Vi kan garantere at pengene kommer fram. 
Det er direkte hotline.» Journalistene har ikke bare gitt organisasjonenes arbeid 
legitimitet, men de har knyttet sin egen legitimitet som journalist – overfor hele 
landets befolkning – til at organisasjonenes legitimitet er legitim. 

For å demonstrere omfanget av sentrale journalisters rolle i å gjøre det sørpolitiske 
prosjekt til et nasjonalt innsamlings- og godhetsprosjekt, presenteres en samlet liste 
over programledere siden 1974: 

 
ÅR: AKSJONSNAVN/MOTTAKER: PROGRAMLEDERE: 
1974 Flyktning ‘74 
Det norske Flyktningeråd 

Arne Fjørtoft, Lauritz Johnson 

1975 «Lær oss å overleve» 
Norske Kvinners Nasjonalråds aksjon for 
kvinner i utviklingsland  

Arne Fjørtoft 

1976 Regnbueaksjonen ‘76 
Norges Blindeforbund 

Einar Johannessen 

1977 Nødhjelp ‘77 
Kirkens Nødhjelp 

Arne Fjørtoft, Lauritz Johnson 

1978 Aksjon ‘78 
Redd Barna 

Eldbjørg Aga, Leif Stavik, Arne Fjørtoft 

1979 Flyktning ‘79 
Det norske Flyktningeråd 

Frantz Saksvik, Lauritz Johnson, Bjørg 
Saunes 

1980 Kreftaksjonen 80 
Landsforeningen mot kreft 

Erik Bye, Einar Johannessen 

1981 Et nytt liv 
Norges Røde Kors 

Einar Lunde, Mette Janson 

1982 Aksjon Håp 
Norsk Misjonsråd 

Sverre Tinnå, Kirsten Schøyen Seterelv 

1983 Aksjon Menneskeverd 
Norsk Folkehjelp 

Åse Kleveland, Per Øyvind Heradstveit 

1984 Aksjon Amnesty 1984 
Amnesty International Norge 

Henry Notaker, Anne Torsvik 

1985 Ungdomskampanjen –85 
Landsrådet for Norske Ungd.org. 

Simon Flem Devold, Gunvor Hals 

1986 Hjelp uten grenser 
Kirkens Nødhjelp 

Hilde Hummelvoll, Per Erik Borge 

1987 Hjerte for livet 
Nasjonalfor. for folkehelsen 

Knut Borge, Turid Øversveen, Steinar 
Mediaas 

1988 På flukt 
Det norske Flyktningeråd 

Minken Fosheim, Haakon Børde 

1989 TV-aksjonen ‘89 
Kvinner i den 3. verden (kanalisert gj. norske 

Gunnar Grøndahl, Nita Kapoor, Maria 
Togba 



kvinneorg.) 
1990 En himmel full av stjerner 
Redd Barna 

Kristin Aase, Petter Nome 

1991 Et nytt liv 
Blindeforbundet, Handikapforbundet, Norsk 
Forb. for Psykisk Utviklingshemmede 

Veslemøy Kjendsli, Per Erik Borge 

1992 TV-aksjonen for psykisk helse 
Rådet til fremme av psykiatrisk forskning 

Trond-Viggo Torgersen, Petter Nome, 
Herborg Bryn 

1993 Grenseløs omsorg 
Norges Røde Kors 

Siv Nordum, Erik Bye, Andreas Lunnan 

1994 Aksjon Menneskeverd 94 
Norsk Folkehjelp 

Lottelise Folge, Kai Sibbern, Andreas 
Lunnan 

1995 Aksjon 95 – «Omsorg for hele 
mennesket» 
Frelsesarmeen 

Vera Kvaal, Christian Borch 

1996 Miljø for livet 
Framtiden i vår hender, 
Norges Naturvernforbund, Regnskogfondet, 
Utviklingsfondet, WWF, Verdens Naturfond 

Ingunn Kyrkjebø, Snorre Tønset 

1997 Krafttak mot kreft 
Den Norske Kreftforening 

Lottelise Folge, Fredrik Skavlan 

1998 På flukt i eget land 
Det norske Flyktningeråd 

Anne Grosvold, Ingolf Håkon Teigene 

1999 Din innsats – andres frihet! 
Amnesty International Norge 

Renie K. Thorleifsson, Christian Borch 

2000 TV-aksjonen: SOS-barnebyer Trond-Viggo Torgersen, Arild Sondre 
Sekse, Jan-Erik Larssen 

2001 Livskraft 
Kirkens Nødhjelp 

Helene Sandvig, Jan-Erik Larssen, Anders 
Magnus 

2002 Atlas-alliansen Espen Graff, Åsne Seierstad 

____________________________________________________________________ 
Landets viktigste mediebedrift har i 30 år satt tonen for forholdet mellom 

journalistikkens ethos og det sørpolitiske prosjektet Godhetsetikk: Da NRK-ledelsen i 
1974 for første gang vedtok å være med på nasjonale TV-innsamlinger til støtte for de 
frivillige organisasjonenes arbeid, var dette et viktig skritt for å gjøre bistand og 
sørpolitikk til et nasjonalt prosjekt. NRK har i tre tiår hatt et nært samarbeid med de 
organisasjonene som er blitt tildelt innsamlingsprogrammene, hvor organisasjonene har 
foreslått programopplegg, og ikke minst: valgt ut reise- og filmmål. Organisasjonenes 
ledelser har altså hatt vesentlig innflytelse på journalistisk innhold og profil, i program 
som eksplisitt har hatt som hensikt å drive PR for dem og deres arbeid. NRK har inngått 
avtaler hvor det helt klart er blitt uttrykt at målet nettopp er å drive mobiliserende 
journalistikk, og hvor kravet om uavhengighet, distanse og sannhetssøking er blitt valgt 
bort.246 Journalistene har tilsynelatende uten prinsipiell refleksjon latt seg overmanne av 

                                                      

246 KN oppsummerte hvordan NRK stilte opp første gang de fikk innsamlingsaksjonen, i 1977: 

Ti distriktskontorer, som «alle var engasjert i måneder før aksjonen med programproduksjon 

og forberedelse til selve aksjonsdagen. Bare i NRK/Oslo var mer enn 150 personer engasjert 



Godhetsregimet moralske status og verdikoder. Bergens Tidendes presise karakteristikk 
av NRKs program til støtte for Norsk Folkehjelp i 1994 kan oppsummere NRK-
programmenes betydning over flere tiår: «Ett folk – en fjernsynskanal». Bakteppe for 
denne form for identitetsproduksjonen er ikke tusser, troll eller norske fjell, men en ny 
«definisjon av situasjonen», for å snakke med Goffman,247 eller i vår sammenheng: en ny 
definisjon av Norges rolle i endret verden. Det som hele tiden er blitt vist frem er bildet 
av en homogenisert verden; hvor alle er og føler seg i samme båt og har sammenfallende 
drømmer om utviklingens mål, og hvor giverne (oss) og mottakerne kontrasteres – ofte 
billedlagt ved rørende innslag fra den afrikanske landsbygda mot samtaler med 
organisasjonsrepresentanter i studio. 

TV-programmene og innsamlingsaksjonen som de skal støtte opp om, planlegges av 
organisasjonsrepresentantene og programskaperne som propaganda. Målet er ikke å 
fremme besinnelse, kunnskap, eller klokskap om situasjonen i verden, men å utløse 
maksimal giverglede. Ritualet kretser omkring reifikasjon av bestemte verdensbilder og 
selvbilder, og er handlingsmobiliserende (gi gaver) og konseptuelt disiplinerende på 
samme tid. I form av følelsesladede og dramatiske fortellinger og myter kategoriseres helt 
sentrale fenomener. Det skapes mening som legger fundamentale rammer både for 
forståelse og kontroll av verden. Dets hovedpersoner – de norske organisasjonene – er 
ekstremt synlige og tar imot nasjonens hyllest. Mens de som muliggjør deres posisjon, 
mottakerne, forblir i skyggen, unntatt som kulisse for Den gode handling eller som 
takksigere. Kritikk fra regjeringer, intellektuelle og mottakere i utviklingslandene blir 
bevisst fortiet, eller balansert analyse basert på innsikt neglisjeres – i den Gode hensikts 
tjeneste. Ritualets deltakere (både de vel 80 000 bøssebærere!, som hvert år mobiliseres. 
artistene, programskaperne og seerne) blir slik forskånet fra informasjon som truer 
ritualets suksess, som måles i antall innsamlede kroner. I 1986 hadde Kirkens Nødhjelp 

                                                                                                                                                 

på aksjonsdagen for å sikre gjennomføringen av sendingene». Alle utgifter til reportasjereiser 

i forbindelse med TV ble delt 50/50 mellom NRK og KN. KN fikk også stort gjennomslag i 

avisene, ikke minst fordi KN hadde etablert 120 egne pressekontakter for aksjonen. KN 

kunne da også skrive: «De innstillinger og holdninger som var skapt gjennom påvirkning fra 

ukeblad og aviser, fikk full utløsning i form av giverglede på søndag den 30. oktober.» Se 

Nødhjelp ’77, Til styret i Kirkens Nødhjelp, i III Nødhjelp ’77. Rapport – 77. NMI-

undersøkelse, KNs arkiv, Oslo. TV-sendingen inneholdt også bl.a. generalsekretær i Kirkens 

Nødhjelp, Sigurd Aske, som forrettet fra Hyllestad kirke i Sogn i 1977. Aske hadde før han 

ble leder av KN, lenge vært en sentral misjonsteoretiker og ledet oppbyggingen av misjonens 

radiostasjon i Etiopia.  
247 Goffman 1959. 



fått laget en sang kalt «Bryt grensene», fordi de mente aksjonen ville bidra til det. Sett i et 
langt perspektiv er det mer hensiktsmessig å se på innsamlingsaksjonene som nasjonale, 
integrerende ritualer, som ved å kontinuerlig bekrefte «oss» selv, har lukket seg omkring, 
ikke «oss» selv, men en konstruksjon av «oss» selv, grunnleggende lik «den andre» 
egentlig, bare mer utviklet. 

På dette feltet har ordinære pressetiske prinsipper måttet vike for andre etiske 
prinsipper som å tjene de fattige, eller Den gode sak, eller Den gode hensikt. 
Enkeltjournalister har selvsagt konkludert med at det er brudd på den journalistiske 
uavhengighet å dra på reise, for eksempel betalt av Strømmestiftelsen eller Kirkens 
Nødhjelp, men har likevel gjort det, dels fordi pengene er blitt oppfattet som «gode 
penger» (mens næringslivets penger er «dårlige penger»), og fordi budskapet vil være så 
moralsk viktig. Eller med andre ord: i sin frihet ser en at det er galt, men en velger ufrihet 
fordi en ser det er rett. Det er en resiprositet i dette møtet mellom uavhengige journalister 
og den sørpolitiske ledelsen: Journalistene får ressurser (reisepenger), men kanskje like 
viktig, del av Godhetsregimets godhetskapital både overfor samfunnet og overfor seg selv 
(utbalansering av kynisme), mens de sørpolitiske lederne får oppmerksomhet. Systemets 
dannelsesprosjekt får større autoritet ved at det kan fremtre som selvrefleksivt og 
selvkorrigerende ved hjelp av journalistenes kritikk av bistanden for ikke å oppnå 
bistandens erklærte mål … 

_______________________________________________________________________ 

Pressens hyllest av brudd på pressens etikk 

Aftenposten fanget inn den sørpolitiske epokens holdning til forholdet mellom 
politikk og journalistikk da de 26.10. 1986 hadde en lang leder med tittel: «Rekord-
innsamlingen», og under bildet av de tre programlederne sto det: Kirkens Nødhjelp 
og givergleden fikk utmerket drahjelp av NRK». Og videre: «Fjernsynet skal ha ros 
både for det betydelige forarbeidet ute på Kirkens Nødhjelps arbeidsfelter og 
gjennomføringen av maraton-sendingen fra Marienlyst.» Og om Kirkens Nødhjelp 
skrev Aftenposten uten videre: «De hundre millionene er kommet i gode hender – og 
vil bli brukt med hjertevarm omtanke. Det er både vi og de glade givere sikre på.» 
Dagbladet hadde også en leder om programmet samme dag. De skrev: «Men vi vet at 
hver eneste krone gitt møter en tom mage i det tørkerammede Afrika. Vi vet også at 
hjelpeorganisasjoner, som for eksempel Kirkens Nødhjelp, er godt rustet til å gi 
hver eneste krone størst mulig virkning, iallfall som nødhjelp. […] Gårsdagens 
rekordinnsamling er imidlertid også en honnør til denne organisasjonene og det den 
står for: Politisk nøytralitet, effektiv hjelp og ubyråkratisk organisasjon» 
(26.10.1986). 



To av landets største aviser hyller samarbeidet mellom mediebedriften NRK og Den 
norske kirkes nødhjelpsorganisasjon i å mobilisere giverglede i det norske folk uten 
ett spørsmål om pressens rolle. Begge beskriver Kirkens Nødhjelp som en 
organisasjon uten lyte; hver krone kommer fram og møter «en tom» afrikansk 
mage. Kirkens Nødhjelp omtales uten forbehold som en nøytral organisasjon. (Dette 
er oppsiktsvekkende, men ikke overraskende: Det var omtrent på samme tid som 
hele den infrastrukturen Kirkens Nødhjelp hadde bygget opp i Sudan med 
statsstøtte over en tiårsperiode ble knust av opprørsgeriljaen. Det var også på 
samme tid som KN spilte en viktig regional politisk rolle ved sin støtte til geriljaen i 
Eritrea og til TPLF-geriljaen i Etiopia, og begynte å påta seg større oppgaver i å 
støtte den ene siden i kampen mellom katolisismen og den protestantiske vekkelsen i 
Sør-Amerika). Disse forestillingene om udiskutabel godhet og nøytralitet gjorde 
hyllesten mulig og legitimerte dermed beskrivelsen av NRKs rolle. Poenget her er 
ikke at Kirkens Nødhjelp førte en «gal politikk» på Afrikas horn eller i Sør-
Amerika (en slik analyse ligger utenfor mitt prosjekt), men at journalistikkens 
ordinære rolle som politikkens kritiske instans kunne bli opphevet, fordi nødhjelp 
og utviklingsarbeid var blitt løftet ut av politikkens verden. 

________________________________________________________________________ 
Mellom det nasjonale godhetsregimets retorikk og dets nasjonale danningsprosjekt og 

det journalistiske felt har det vært en nær meningsallianse, hvor journalistikken stort sett 
har spilt rollen som den offentlige, dominerende politikkens og ideologiens fortsettelse 
med andre midler. 

Det nasjonale godhetsregime og medieteorier 

Det kan være nyttig å referere til en del utbredte, og generelle beskrivelser av pressens 
eller journalistikkens rolle i det moderne samfunnet, for å få klarere frem relasjonen 
mellom journalistikken og det nasjonalkorporative system og dets verdensbilder og 
selvbilder. I en generell form har bindingene mellom statsmakt og medier gjerne blitt 
beskrevet med følgende fire teorier eller kategoriseringer. Det er blitt skilt mellom 1) Den 
autoritære presseteori, 2) Den liberale presseteori, 3) Den sosiale ansvarsteori samt 4) 
Den sovjet-kommunistiske presseteori.248 Når det gjelder hvilke synspunkter og verdier 

                                                      

248 Massemedienes oppgave er å overvåke systemet og beskytte enkeltpersoner mot overgrep. 

Pressens frihet sikret ved privat eie. Den sosiale ansvarsteori kan oppfattes som en reaksjon 

mot den liberale presseteorien. Adgang til pressen var i siste instans ikke fri, men forbeholdt 

de få som hadde økonomisk mulighet til å benytte pressen som talerør. Denne teorien hevdet 



som blir formidlet gjennom massemediene, kan dette skjematisk settes opp på følgende 
måte:249 a) Den pluralistiske modellen. Her er mediene et forum for alle politiske 
standpunkter. Alt debatteres og diskuteres fritt, og derved holdes statens makt i sjakk og 
demokratiet styrkes. b) Markedsmodellen. Her opptrer ikke mediene som selvstendig 
aktør i debatten, men reflekterer de meninger og holdninger som de mener å finne i 
befolkningen, fordi de «selger» best. Mediene spiller på massenes fordommer og trang til 
underholdning. c) Eliteverdi-modellen. Her avspeiler massemediene verdier til visse 
elitegrupper i samfunnet, for eksempel de intellektuelle. d) Den dominerende ideologi-
modellen. Her søker mediene å styrke den eksisterende samfunnsform ved å reflektere 
synspunktene til samfunnets makthavere. Det kan f.eks. i et kapitalistisk samfunn være de 
store kapitalsterke firmaers interesser som ivaretas. Men det kan også være å forsvare 
statens status quo, som i den sovjetkommunistiske presseteori. 

En kan også snakke om mer generelle forventninger til pressens funksjonsmåte: Den 
informerende funksjon: Massemediene skal informere nøytralt og nøkternt om offentlige 
anliggender og saker av samfunnsmessig betydning. De skal holde borgerne underrettet 
om hva som skjer i samfunnet, slik at de kan ta stilling til politiske problemstillinger og 
delta aktivt i samfunnet. Den debatterende funksjon: Massemediene skal være forum for 
den offentlige debatt og ha en dagsordensettende funksjon i samfunnet. Den 
kontrollerende funksjon: I denne forbindelsen omtales pressen gjerne som den fjerde 
(kontrollerende) statsmakt. Ideen er at eksistensen av kritisk journalistikk virker 
bremsende på maktens utøvelse. 

_______________________________________________________________________ 

Journalistikkens partiskhet og Godheten som står over loven 

NRKs utenriksredaktør Tomm Kristiansen var ikke beskjeden på egen stands vegne 
i en kronikk i Aftenposten: «Vinner man journalistene, vinner man verden» 
(17.8.2001: «Våre bilder av de andre»). Altså: Den som dominerer journalistene 
vinner verden, ifølge Kristiansen. Men maktens autoritet er ikke tilstrekkelig, han 
ber også om medfølelse: «Det er tungt og ensomt å bringe verden til Norge.» Og TK 
ber om forståelse: Han skriver for eksempel at «ingen visste noe om Rwanda», dvs. 

                                                                                                                                                 

at det først og fremst var de økonomisk sterkeste sektorene av samfunnet som dro fordel av 

den journalistikken som den liberale modellen produserte (brød og sirkus fremfor sosial 

opplysning og debatt). En presseetisk ansvarsfølelse stilles her opp mot kommersielle 

interesser. 
249 Se Heywood 1997. 



om Rwanda før sammenbruddet i 1994, men det han egentlig unnskylder er seg selv, 
sine radioreportasjer og sin bok Mor Afrika, som da den kom ut i 1994, var helt taus 
om dette. Svært mange visste om forholdet mellom hutuer og tutsier og at de med 
jevne mellomrom hadde massakrert hverandre. TK skriver om journalistenes 
oppgave: «Vi er pålagt å velge de undertryktes side.» Han snakker i tråd med 
sørpolitikkens jargong. Men hva betyr det: Som redaktør i NRK hevder han at 
journalistene er «forpliktet til å velge side i kampen for ytringsfrihet, tankefrihet, 
trosfrihet og rettsikkerhet». Slik gjøres det å «velge side» synonymt med det å velge 
Det gode, for hvem er vel imot frihet og rettsikkerhet osv? Å støtte de undertrykte 
er altså det samme som å støtte ideer som det ikke krever noen ting å utbasunere 
støtte til, bortsett fra en viss porsjon ahistorisme og poseringsbehov av egen godhet. 
NRKs redaktør oppfordrer NRKs journalister til å støtte det sørpolitiske prosjektets 
begrunnelse for seg selv og sin politikk, og at lojalitet til dette prosjektet implisitt er 
overordnet kravet om å rapportere mest mulig sant. 

I 2002 ga TK ut sakprosaboken Langs Myrraveien. Her beskriver han seg selv i 
innledningen som en nøytral observatør – i motsetning til alle andre – men i 
realiteten er boken bygget opp som et partsinnlegg til støtte for Arne Fjørtoft og den 
kritikken som var blitt reist mot hans utviklingsarbeid for økonomisk rot og mulig 
økonomisk mislighold (han nevnte ikke i boken at han samtidig arbeidet med manus 
til et TV-program om Arne Fjørtoft, finansielt støttet av NORAD). Om Fjørtoft 
skrev han: «Det er et mønster i hans arbeid som han knapt ser selv. Det er Asias 
kvinner han, nesten umerkelig, har løftet (sic!)» (s. 233). Og videre: «Han leder en 
frigjøringskamp mot kapitalistene [i Nepal, min anm.]. Han har revet opp hele 
nettverket [sic!]» (s. 119) Og på Sri Lanka var han så stor at «de nærmest skrev 
ham inn blant hinduismens 33 millioner guder og ga ham plass i buddhismens sju 
tusen himler» (s. 205). Og den «en eneste revolusjonen [i Nepal, min anm.] er det 
Mr. Fjirtåff som har stelt i stand» osv., osv. Poenget her er ikke å vurdere Arne 
Fjørtofts innsats, eller å ta stilling til hans økonomiske disposisjoner, men at den 
plass TK gir ham i Asias utvikling er absurd. Men enda viktigere i denne 
sammenheng er det at TK argumenter for at Fjørtoft, fordi han har gjort så mye 
godt, ikke bør være underlagt ordinære regler for budsjettstyring og pengekontroll. 
TK skjeller ut Jørgensen, bokens «bad guy», denne «tallknuseren, som også skal 
knuse Arne Fjørtoft», fordi han, utsendt fra Oslo, prøver å utføre sitt oppdrag som 
er å kontrollere regnskapene i det nettverket av organisasjoner som Fjørtoft har 
bygget opp. Argumentet er Godhetsregimets hovedargument i møte med kritikk og 
uttrykker Godhetsregimets selvforståelse: Siden han (Fjørtoft) – ifølge TK – har 
reddet millioner og stått bak medierevolusjon i Nepal (sic!) osv., dvs. siden Fjørtoft 
er – ifølge TK – så god, bør det gjelde andre regler for ham. NRKs daværende 



utenriksredaktør satt presseetiske normer til side; han rapporterte ikke nøytralt og 
kritisk, men blendet av Godhetsregimets selvforståelse plasserte han det over loven. 

________________________________________________________________________ 
Utviklingen på det sørpolitiske området strider mot disse generelle forventningene, og 

understreker dets særtrekk, og gjør det nødvendig å reformulere medieteoriene slik at de 
kan fange opp utviklingen på dette feltet (jeg tror det finnes tilsvarende trender innen 
andre delsystemer av samfunnet). Noen av disse forholdene må understrekes: Det 
journalistiske felt informerer ikke nøytralt på dette feltet, men har i stor grad målbåret 
sørpolitikkens offentlige mobiliseringsstrategi. Det har ikke fremmet en debatt om det 
nasjonale dannelsesprosjekts fundamentale kategorier, og har snarere bekreftet – uten 
debatt og stilltiende – herskende begrepsknipper. Massemediene har også i liten grad og 
på svært begrensede områder utøvd en kontrollerende rolle overfor den sørpolitiske 
eliten. Dersom en inkluderer innsamlingsaksjoner, appeller om støtte til nødhjelp i 
forbindelse med tørke i Etiopia eller i Zimbabwe, flom i Mosambik eller El Niño i 
Mellom-Amerika, portrettintervjuer, rapporter fra prosjekter og land hvor Norge eller 
frivillige organisasjoner har arbeidet, er det ikke tvil om at medienes primære rolle 
snarere har vært å fungere som den samme sørpolitiske elitens tribun. Denne 
mediepraksisen over flere tiår i et land hvor pressens eierstruktur i større og større grad 
passer med den liberale modellens beskrivelser, samsvarer ikke med noen av de fire 
modellene og kan ikke forklares med noen av de fire presseteoriene. Årsaken er åpenbart 
ikke at massemediene kontrolleres av de politiske makthavere, som i det autoritære 
system. Kritikk er ikke bare tillatt, det oppmuntres til det. Det er ikke snakk om sensur 
som makthaverne bruker for å fastholde sin posisjon i samfunnet. Situasjonen kan 
åpenbart ikke forklares ved den liberale presseteori, fordi om den hadde vært rett, ville 
debatten vært en helt annen, og mediene ville søkt «sannheten» og ikke reprodusert det 
offisielle sannhetsregimets verdensbilder. Den sosiale ansvarsteori eller 
sovjetkommunistiske presseteori holder åpenbart heller ikke, og det blir for enkelt å 
snakke om denne journalistikken som en form for servicejournalistikk, være seg for 
oppdragsgiverne eller mottakerne. 

Et felles problem med disse teoriene er at de ser på det journalistiske felt i et 
overordnet, økonomisk institusjonelt perspektiv, og neglisjerer samfunnets ulike 
delsystemer og hvordan journalistikken produserer seg selv som praksis i interaksjon med 
dem. En kan ikke forstå journalistikkens historie på dette feltet uten å forstå det 
saurpolitiske systems kombinasjon av meningsmakt, moralsk makt og økonomiske 
ressurser, som til sammen har lagt grunnlag for en historisk unik relasjon mellom 
statsmaktens prosjekt og journalistikkens virke. Journalistikken på dette feltet har altså 
søkt å øke sin makt og prestisje ved å vegetere på sørsystemets maktformer, men ved på 
denne måten å plassere journalistikken i Godhetsregimets tjeneste, har journalistikken 



undergravd seg selv som journalistikk. Det er et område hvor journalistikkfeltets 
akkumulering av sosial og moralsk kapital ikke har vært basert på feltets «interne 
ressurser», men på å få tilgang til viktigere typer kapital ved å alliere seg med det 
sørpolitiske systemets kommunikasjonsregime og å la seg overmanne av systemets 
kommunikasjon om seg selv. 



6. Den mektiges (påståtte) maktesløshet 
Siden makthavere i Norge generelt bedyrer sin egen maktesløshet, er det ikke interessant 
at det sørpolitiske prosjektets ledere også gjør det, men hvordan og i hvilken kontekst det 
gjøres. Det som er spesielt ved Det nasjonale godhetsregimet er for det første at aktørenes 
handlinger er blitt fortolket innenfor et retorisk intensjonsunivers hvor sinnelagsetikk og 
altruisme har dominert i usedvanlig grad.250 Handlinger er gjennomgående blitt begrunnet 
og gitt mening som handlinger på vegne av «andre» og deres interesse. I tiår etter tiår har 
de sørpolitiske lederne også hevdet at de verdiene som prosjektet søker å realisere, er 
universelle verdier. Det sørpolitiske systemets kommuniserte forståelse av seg selv har 
vært at det iverksetter et prosjekt som har søkt å virkeliggjøre verdier som alle ville ha 
valgt, om de kunne ha valgt fritt og rett.251 Det historiske samspillet mellom denne 
særegne formen for stedfortredermakt og universalisme har bidratt til at det sørpolitiske 

                                                      

250 Et «intensjonsunivers» forstås her som det konvensjonelle mulighetsområde for intensjonal 

handling en diskursiv fortolkningstradisjon gir aktører innenfor et bestemt sosialt system 

(basert på partikulære verdikoder). Eksempel: Forballspillere forventes å søke å vinne ballen 

uansett konsekvenser for «den andre» eller motspilleren bare det skjer innenfor loven på en 

slik måte at dommeren ikke blåser. Det «intensjonsunivers» som fotballtrenere og spillere har 

utviklet, har ikke plass for intensjoner som omtanke (for motspilleren) og ærlighet (overfor 

dommeren) og lignende. Politikere forventes å søke makt for å realisere sine overbevisninger 

eller fremme interessene til de gruppene politikeren har assosiert seg selv med, eller søker å 

representere. Politikkens konvensjonelle intensjonsunivers er derfor forskjellig fra f.eks. 

kunstens intensjonsunivers, og fra det sørpolitiske intensjonsunivers. Begrepet «retorisk 

intensjonsunivers» brukes for å kunne skille analytisk mellom hva folk sier de ønsker og hva 

de faktisk ønsker og hvordan de gjør det innenfor dette kommunikative systemets regler. 

Målet er å unngå feller som mye ukritisk lesning av kilder går i: å forveksle erklært intensjon 

med egentlig beveggrunn eller å oppfatte uttrykte intensjoner som kamuflasje av 

egeninteresser.  
251 Jeg snakker om «kommunisert forståelse» for å fange inn både det strategiske 

kommunikasjonsregimets rolle og de mange aktørene som har beskrevet systemet på denne 

måten uten at de nødvendigvis har hatt kommunikativ makt som intensjon. Begrepet trekker 

også en distinksjon mellom «kommunisert forståelse» og «forståelse». Det finnes ingen måte 

å avgjøre i hvilken grad dette virkelig har vært aktørenes internaliserte overbevisning eller 

ikke, og i hvert fall ikke om denne overbevisning alltid, i alle kommunikative situasjoner, har 

vært så meningstung, at den i praksis har overskygget påvirkninger fra andre oppfatningar.  



system i det offentlige rom har fremstilt seg selv som og fremstått som selve sinnbildet på 
det makttomme og interesseløse. 

Det sørpolitiske systemets kommunikasjonspraksis har skapt et strukturerende 
språkunivers som må forstås om den enkelte talehandling skal gjøres begripelig.252 
Systemets kommunikasjon om seg selv har bidratt til en situasjon hvor systemets posisjon 
og aktørenes troverdighet hviler på en nasjonal illusjon – den store forestillingen om den 
maktløse og interesseløse samaritan. 

Skal man forstå sørpolitikkens kommunikasjon om verden og sin egen rolle i den, er 
«det nasjonale godhetsregimet» et nyttig begrep. Begrepet defineres her som et dominant 
normlegitimerende og normproduserende regime hvor forestillinger og retorikk om 
godhet regulerer systeminterne relasjoner og gir systemets dets grunnleggende eksterne 
legitimitet. Begrepet hviler ikke på forestillinger om at Norge driver fredspolitikk eller 
fredsdiplomati innenfor et intensjonsunivers hvor godhetskriteriet er enerådende, men 
søker å fange inn et nytt sosialt system hvor strukturell historie og institusjonelle forhold 
har skapt en helt spesiell, stor og vedvarende arena hvor godhetsretorikken har dominert. 
Dette Godhetsregimets språk må plasseres inn i en historisk sammenheng, hvor det er 
avgjørende influert av at det sørpolitiske systemet er en sammenveving av to ulike 
politikkområder med ulike verdikoder (hva skaper utvikling/hva skaper ikke utvikling på 
den ene siden og hva fremmer Norges interesser/hva fremmer ikke Norges interesser). 

Det nasjonale godhetsregimet er bestemt ved hjelp av det systemteoretiske begrepet 
om koden, som i dette tilfellet bindes i systemets kommunikasjon om sin særegne 
oppgave og sin spesielle (altruistiske) idealisme. Begrepet blir her brukt som 
utgangspunkt for å undersøke sammenhenger mellom disse konstituerende verdikodene, 
aktørenes refleksjon over sørsystemets iakttakelser og tolkningsmuligheter, og resten av 
samfunnets refleksjon over sørsystemets beskrivelser av verden og seg selv. På bakgrunn 
av den beskrivelsen som er gitt av Den norske modellens funksjonsmåte kan begrepet om 

                                                      

252 Med et systems kommunikasjonspraksis menes systemets totale kommunikasjon om seg selv 

overfor seg selv og omverdenen i hele sin eksistens. Det er åpenbart at denne praksisen, som 

konkrete talehandlinger, kan tilbakeføres til enkeltpersoner (enhver artikkel har en forfatter 

eller enhver stortingsmelding er ført i pennen av identifiserbare personer). Det sørpolitiske 

systemets totale kommunikasjonspraksis bærer med seg et meningsaspekt som hviler i 

bestemte historisk og kontekstuelt overleverte begrepsknipper. Slike systemhistorier, hvor en 

rekke talehandlinger har fått en privilegert posisjon fordi de i en prosess har fått 

systemdeltakernes oppslutning (sentrale stortingsmeldinger for eksempel), gjør det derfor i 

mange tilfeller teoretisk og empirisk lite hensiktsmessig å søke etter det individuelle opphav 

til en bestemt, men konvensjonell tekst.  



Det nasjonale godhetsregimet bidra til å få fatt på verdensbeskrivelsenes effektivitet som 
maktutøvelse, og deres språklige bautasteiner kan analyseres som symbol på godhetsmakt 
i en konkret historisk institusjonell-politisk sammenheng. 

Godhetsregimets og dets kommunikasjon om seg selv og sin egen maktesløshet må 
også holdes opp mot det faktum at det neppe finnes noe annet sosialt system av 
tilsvarende omfang i norsk moderne historie hvor gapet er større mellom beskrivelsen av 
systemaktørenes makt og de reelle maktrelasjonene aktørene har trådt inn i og som 
systemet organiserer. Det er mulig å hevde at Godhetsregimets retorikk om egen moral og 
godhet er, umoralsk. Aktørenes handlinger overfor de fattige i «sør» er en handling som 
kan være etisk høyverdig innenfor sitt eget moralske univers inntil den utbasuneres for å 
få penger eller oppslutning og basert på troen om likeverd inntil det produseres som 
fortelling om norsk godhet og reklame for Norge i verden, og medmenneskelig inntil den 
medmenneskelige settes på pidestall. En misforstår systemets språklige makt og 
systemaktørenes selvforståelse om en simpelthen fortolker språket som bevisst 
avlednings- og legitimeringsstrategi i tråd med mistankens hermeneutikk. Innen det 
sørpolitiske systemet skjer dette tilsynelatende automatisk. Det er snarere snakk om den 
opphøyde viljens – og moralens – vane. 

Norsk sørpolitikk utformes og iverksettes innenfor en global siviliseringsprosess og i 
en periode hvor det foregår fundamentale historiske endringer i forholdet mellom 
sivilisasjoner, stater og klasser. Den norske stat debuterte som aktiv aktør på den globale 
scenen nettopp da den vestlige sivilisasjon var i ferd med å vinne frem i verden med sitt 
utviklingsprosjekt, og hvor vestlige verdier og utviklingsoppfatninger syntes å seire på 
alle fronter. 

En særegen kombinasjon av gavemakt og begrepsmakt har vært og er innebygget i 
bistandens historie og struktur. En relasjon mellom parter hvor noen er definert og situert 
som givere og rettledere og andre som mottakere, hvor noen er beskrevet som utviklede 
og historiske modeller og andre som ikke-utviklede eller historiske, samfunnsmessige 
anomalier, hvor noen har hatt rollen som forandrer og andre de som skal forandres, og 
hvor noen har visst hva som er rett, og hvor andre må mobiliseres til å realisere det som er 
rett, har gitt tydelige makt/avmakt – stempler på det sørpolitiske systems praksisformer. 
Realiteten er at det sørpolitiske systemet og dets aktører har iverksatt og iverksetter en av 
de mest mektige og mangesidige maktutøvelsene i vår tid. De norske aktørene tilhører 
dette globale systemets makthavere, og den sørpolitiske eliten dets nasjonale sentrum. 

Som konkret ansikt-til-ansikt-praksis er bistand og nødhjelp en form for maktutøvelse 
mellom den som i utgangspunktet har «alt» og den som i utgangspunktet ikke har «noen 
ting». Den norske samaritan i felten er en maktfigur som de fleste definisjonene av makt 
vil passe på. Han eller hun har bokstavelig talt makt over liv og død – på en helt annen 
måte enn det personer har overfor hverandre i Norge, hvor det eksisterer et systemmessig 



sikkerhetsnett som gjør den enkelte borger mindre avhengig av Det enkelte gode 
menneskets handling. Hvem denne samaritanen definerer som målgruppe eller 
samarbeidspartner for sin veldedighet eller om denne samaritanen tar til høyre eller 
venstre i et veikryss med sin lastebilkolonne med mat der sultkatastrofen herjer, vil kunne 
avgjøre tusener av folks liv, ikke bare deres skjebne på lang sikt, men om de lever neste 
uke. 

De fundamentale og hierarkiske maktrelasjonene som systemet organiserer og 
avspeiler har i flere tiår blitt underspilt eller retorisk opphevet. Sentrale 
vitenskapsbegreper som antydet systemets opprinnelige subjekt/objekt-relasjoner, som 
vestliggjøring (på 1950-tallet) og modernisering (på 1960-tallet),253 ble i løpet av slutten 
på 1960- og 70-tallet erstattet med begreper som ga mer inntrykk av likeverd, selv om 
maktrelasjonene ikke var endret: utviklingshjelp, senere bistand, og på midten av 1990-
tallet ble termen «utviklingssamarbeid» og «partnerskap i utvikling». Titusenvis av 
artikler har opp i gjennom årene båret disse begrepene til torgs. Et sørpolitisk system som 
kommuniserer om seg selv og sin rolle og som fremstiller den vestlige sivilisasjons mest 
artikulerte prosjekt for å omforme verden både økonomisk, politisk og kulturelt, som et 
makttomt partnerskap (fremfor sivilisasjoner ser sørpolitikken derfor naturlig nok verden 
som delt i to makttomme og utviklingsnøytrale dikotomier: nord og sør), har ved å avvise 
maktens eksistens heller ikkje et språk for å reflektere over den. Denne retoriske tradisjon 

                                                      

253 De symbolmettede begrepsknippene ble påvirket av politisk-strategiske beveggrunner. På 

1950-tallet og særlig på 1960-tallet, da FN vedtok resolusjoner mot vestlig kolonialisme, 

gjorde det seg politisk dårlig med «vestliggjøring» eller «amerikanisering» eller 

«sovjetisering» (i de område der østblokklandene ga hjelp) som betegnelse på bistandens mål. 

Det var spesielt problemetisk for de tidligere kolonimaktene og deres allierte USA som 

arbeidet aktivt for at bistanden skulle oppfattes som noe helt annet enn en fortsettelse av 

vestlig, europeisk kolonialisme. Men det var også helt avgjørende for mottakerlandene, siden 

elitene i mange av disse landene hadde vunnet den politiske makten i kamp mot vestlige 

kolonimakter. I denne nasjonsbyggingsfasen måtte hjelpen som de villig mottok beskrives så 

sivilisasjonsnøytralt som mulig av hensyn til elitens egen nasjonale legitimitet. Denne 

analysen er ikke opptatt av denne språkhistoriens bakgrunn, men dens nasjonale 

konsekvenser i Norge, gitt at den nasjonale samtalen om verden og utvikling som det 

sørpolitiske systemet har organisert, har oppfattet disse dominerende begrepene ikke som 

valgt av politisk hensiktsmessighetsårsaker, men som udiskutabelt rette (distinksjonen 

mellom «sann» og «rett» er hensiktsmessig for å skille mellom Godhetsregimets retorikk og 

andre gruppers (for eksempel de intellektuelles) retorikk, siden Godhetsregimet er opptatt av 

det rette mer enn det sanne).  



er dekkende for store deler av det internasjonale bistandssystemet. Det som er særegent 
for Norge er derfor ikke så mye denne diskursens karakter som dens dominans i 
samfunnet som helhet. 

Stedfortredermakt og altruisme 

Det sørpolitiske system og dets ledere har snakket og skrevet om makt, men aldri om sin 
egen. En svært omfattende empirirsk undersøkelse av talehandlinger produsert av 
systemet gir et helt slående, nærmest homogent inntrykk: De norske sørpolitiske aktørene 
er uten makt, og det finnes følgelig heller ingen offentlig tradisjon for å reflektere over 
den økonomiske, politiske og konseptuelle makt sørpolitikken iverksetter. 

En gjennomgang av alle stortingsmeldinger om utviklingshjelp og sørpolitikk fra 
1962 til 2003 viser at meldingene har vært opptatt av ulike mektige krefter som har 
forhindret utvikling, menneskerettighetsrealisering, marginalisering av grupper og 
lignende, men ingen har reist spørsmål om bistandens og sørpolitikkens makt (å forstå 
maktaspektene ved denne politikken er imidlertid både en forutsetning for å gjøre den 
effektiv og for å forstå den). 

En gjennomgang av alle talene til den sørpolitiske ledelsen gir det samme entydige 
inntrykk. Bare i én av de til sammen 206 talene som utenriksminister Vollebæk (46), 
Godal (53), Frafjord Johnson (92), eller Norheim Larsen (15) holdt fra 1993 til 2000 
finnes det referanse til makt. Denne holdningen til maktens problem gjelder også de som 
skal kontrollere den utøvende makt: Stortingsreferater fra perioden 1993 til våren 2000 
viser at ingen av stortingsrepresentantene spurte ministeren om ett spørsmål hvor ordet 
«makt» var anvendt (ikke givermakt, donormakt, påvirkningsmakt, økonomisk makt, 
gavemakt o.l.).254 Organisasjonene og deres ledere har heller ingen særinteresser 
(politiske, ideologiske, religiøse, organisasjonssjåvinistiske eller karrièremessige) eller 
blinde flekker som betvinger deres beskrivelse av verden og seg selv.255 De fremmer, og 

                                                      

254 Av alle de spørsmål som utviklings- eller bistandsministeren har fått, var det ett hvor ordet 

ble anvendt, men det var da Norheim Larsen vikarierte for administrasjonsministeren og i 

1996 fikk et spørsmål om likelønn for kvinner i Norge. 
255 Allerede her er det viktig å trekke et skille mellom aktørenes kommunikasjon om verden og 

seg selv innenfor den sørpolitiske sammenheng og hvordan aktører kommuniserer innenfor 

andre kommunikasjonssystemiske sammenheng. Norske misjonsorganisasjoner produserer 

programdokumenter og rapporter og innlegg i sørpolitisk systemsammenheng som om de 

skulle være en hvilken som helst annen type organisasjon, mens de i misjonssammenheng, på 

bedehusene og i sine egne medlemsaviser, snakker om å «omvende hedninger», om å «nå de 



det gjentas igjen og igjen som et nasjonalt mantra – grasrotas og de fattiges sak i andre 
land. En gjennomgang av organisasjonenes informasjonsmateriale (kildemateriale 
gjengitt i Del IV) og en gjennomlesning av alle artiklene skrevet av generalsekretærene i 
deres «faste spalter» i de fem største organisasjonenes informasjonsblad fra 1995 til 2000 
demonstrerer det samme: Organisasjonene oppfatter seg selv som talspersoner for 
verdens fattige, og den makten de har (og som de tar) tar de på vegne av dem de 
representerer. 

Det norske forskningssystemet har – som vist i kapittel 5 – langt fra å stille kritiske 
spørsmål, bekreftet dominerende selvoppfatning.256 Gjennomgang av 
evalueringsrapporter og forskningens profil gjør det mulig å trekke en sikker empirisk 
konklusjon: Størstedelen av forskningsmiljøet har selv operert innenfor Godhetsregimets 
retoriske univers 

Den sørpolitiske ledelsen befinner seg følgelig innenfor et kommunikativt univers 
hvor makt i og for seg ikke oppfattes som fraværende, men beskrives som synonymt med 
stedfortredermakt. Utviklings- og menneskerettighetsminister Frafjord Johnson sa det slik 
i 1999: 

                                                                                                                                                 

unådde», om «diakoni som martyrium» og lignende. Det retoriske intensjonsunivers rammes 

inn av reglene for de ulike systemenes kommunikasjon om seg selv og overfor omverdenen. 
256 Se for eksempel sitat av NUFUs leder i Universitets- og høyskolerådet/Senter for 

internasjonalt universitetssamarbeid, 2002, Når forskere samarbeider Nord-Sør, Bergen: SIU. 

Det språklige repertoar minner mer om Utenriksdepartementet og NORAD enn om en 

forskningsinstitusjons.»Hovedhensikten med NUFU er å bidra til å bygge opp robuste og 

levedyktige forskningsmiljøer ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter i sør. Dette 

gjøres gjennom langsiktig forsknings- og utdanningssamarbeid, gjensidige institusjonelle 

forpliktelser og likeverdighet. En desentralisert modell for gjennomføring og overvåking av 

programmet er viktig. En grunnleggende tanke i programmet er at valg av tema og prosjekter 

i stor grad skal bygge på prioriteringer gjort ved institusjonene i sør. Deres behov og 

ønskemål skal være førende for NUFUs prosjektportefølje. Med den oppslutning og suksess 

NUFU har fått både i sør og i nord, ligger det en sterk forventning om en god videreføring av 

suksessen innenfor de økonomiske rammer som til enhver tid kan stilles til NUFUs 

disposisjon. Systematisk arbeid med forbedringer på områder der NUFU har et 

forbedringspotensiale, og en videreutvikling av NUFUs sterke sider, vil gjøre NUFU til et 

enda bedre program. Et program som blir enda mer attraktivt for samarbeidspartnere i Sør og 

i Nord, og for norske myndigheter.» 



Her sitter vi i maktposisjon. Vi må bistå mottakerlandene å en slik måte at de selv tar, ja må ta, ansvaret 

for egen utvikling. Og da kan kanskje vi være talspersoner for de fattige, i fattige land. […] Dette vil vi 

fra Regjeringens side arbeide for. (Min uth.).257 

Eller med andre ord: Den norske ministeren for utvikling og menneskerettigheter beskrev 
egen makt og regjeringens som det å bistå andre land i å gjøre hva de «må» gjøre av 
hensyn til de fattige, og som talsperson for disse fattige. Utsagnet er relativt uinteressant 
som inntak til fortolkning av en enkeltpersons motiver, men talende i en 
systemsammenheng. Et helt slående trekk som disse kildene viser er selvbeskrivelsenes 
homogene endimensjonalitet. Ministerens formulering sammenfatter Godhetsregimets 
vedvarende, almene og doble resonansbunn: De mektiges påståtte maktesløshet bekreftes 
ved de avmektiges avmakt.258 

Forestillingen om stedfortredermakt har bidratt til å skape en diskurs hvor sørpolitikk 
og makt fremtrer som ikke-kommensurable størrelser. I den grad maktbegrepet brukes 
snus det på hodet. Mektig sivilisasjonsmakt, økonomisk makt og konseptuell makt som 
systemet iverksetter i det krysskulturelle møtets praksis, beskrives i Norge som kun å 
«bistå» andre til å gjøre de rette ting for de fattige. I det nasjonale danningsprosjektet 
fremtrer det som om det er snakk å virkeliggjøre Den gode handling. I realiteten har det 
oppstått en tankefigur hvor autoritetens vilje ikke bare tar seg selv for gitt, og forventer å 
bli tatt som gitt, men hvor den defineres som å være i samsvar med interessene til 
handlingens objekt. Den norske sørpolitiske eliten utøver altså ikke makt, men hjelper 
andre til å realisere det prosjektet som de har mest interesse av. Eller mer generelt 
formulert: A utøver ikke makt over B eller C, men hjelper kun C til å realisere Bs 
prosjekt, siden det er både i B og Cs interesser (har A oppdaget). 

Hva er konsekvensene av dette? Ved at det sørpolitiske godhetsregime i flere tiår har 
representert en form for moralsk autoritet ved at de assosieres med et etisk godt prosjekt, 
gode handlinger og gode verdier,259 har det påvirket nasjonale selvbilder og dermed også 

                                                      

257 Statsråd Hilde Frafjord Johnson, Innledning ved paneldebatt etter et seminar med tittelen 

«Staten – næringslivet – det sivile samfunn. Hvem skal ha ansvar for hva i norsk bistand? 

Regional bistandskonferanse Stavanger 18. februar 1999.  
258 Helga Hernes ga en klassisk formulering i 1982: «Der vi finner kvinner finner vi ikke makt, 

og der vi finner makt, finner vi ikke kvinner» (Hernes 1982). Ifølge Hernes vil da 

sørpolitikken være et område uten makt, siden alle bistandsministre (unntatt Tom Vraalsen) 

har vært kvinner. En av grunnene til at ministrene har vært kvinner, er at omverdenen og 

systemet selv har oppfattet det som et relativt makttomt felt.  
259 Det finnes mange uttrykk for at bistand oppfattes som et felt hvor moralen har særlig god 

grobunn. Den tidvise harselasen over bistandsarbeiderens rørende naivitet bekrefter 



systemets posisjon i landet. Ved gjennom hjelpehandlingen å kroppsliggjøre kontrasten til 
det kyniske, egoistiske moderne samfunnet, synliggjør det nasjonale godhetsregimet den 
moralske handlings fortsatte mulighet og synliggjøres samtidig som dens forutsetning.260 
Denne prosessen med hva en kan kalle moralsk utdifferensiering innebærer ikke 
nødvendigvis direkte makt over B, men å gjøre egen makt uangripelig, noe som i neste 
omgang vil gi de «moralske» og «globalt orienterte» personer legitimert innflytelse over 
det internasjonale gjennombruddets danningsprosjektet.261 

Den diskursive insistering på det sørpolitiske prosjektets makttomhet, unntatt 
stedfortredermakten, kan fortolkes som en tankefigur som både avspeiler og begrunner 
Den norske modellen og den nye nasjonalkorporative samfunnsorganiseringen i Norge. 
Ved å beskrive sin politikk som i samsvar med mottakerne, partnere eller de fattiges 
interesser, oppheves grunnlaget for rasjonell debatt om politikkens konkrete innhold, og 
motsetningene mellom aktører innen Den norske modellen blir ikke artikulert. 
Forestillingen om et nasjonalt stedfortrederprosjekt gir legitimitet til propagandaen om en 
ny symbiotisk samfunnsorganisasjon, og en politisk mentalitet som opphever grunnlag 
for selvrefleksivitet, diskusjon mellom vektlegging av gode verdier og om faktiske 
forhold. 

_______________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 

forestillingen om at feltet er en slags moralens siste utpost (se for eksempel Kjartan Fløgstads 

teaterstykke fra 1998, som skildrer den hjemkomne bistandsarbeider som en håpløst naiv, 

men godhjertet og godtroende romantiker). Dette bildet er feil, og denne analysen søker å 

unngå å forveksle personers intensjoners med systemets retorikk, selv om retorikken selvsagt 

influerer på intensjonsuniverset. Det er ikke gjort noen systematiske studier av den 

hjemkomne bistandsarbeiders verdensbilder, men jeg har møtt og diskutert med over 1000 av 

dem i løpet av 1990-tallet. Mitt personlige inntrykk indikerer snarere det motsatte. Det er ikke 

bistandsarbeiderne som er naive. Det er Godhetsregimets koder og kommunikasjonsstrategi 

som fratar praktikeren et språk for offentlig å kunne reflektere over egne erfaringer på en 

ikke-naiv måte.  
260 En kan imidlertid stille følgende spørsmål: Inneholder propagandaen om den moralske 

altruisme sannheten om altruismens fravær, nettopp ved å insistere på forestillingen om 

altruismens nærvær. Det nasjonale dannelsesprosjekts praksis og Den nasjonale 

handlingsplanenes praksis er selvmotsigende på en rekke slike helt bestemt måter og på en 

rekke områder (makttomt/mektig, vestlig/universalisme, normalitet/abnormalitet, Det lille vi 

som Det store vi, osv.). 
261 Se utenriksdepartementets internettsider om GATS-forhandlingene i 2002 og 2003. Det er 

naturlig nok ikke Godhetsregimets kriterier som dominerer denne strategien.  



Den universelle etikken som posisjonspraksis 

Sørsystemets moral hviler på hva mange etikere ville beskrive som amoralsk 
moralisme. Å insistere på at mennesker vi aldri har sett og ikke kjenner har er eller 
kan være «like viktige som våre liv», og liv til folk vi kan møte ansikt-til-ansikt hver 
dag er problematisk, fordi det er urealistisk og kan snarere skjule mangel på 
nærhetsmoral, dvs. moralske valg i en konkret situasjon. Dette spørsmålet kan 
belyses ved utdrag av et intervju med daværende generalsekretær i Røde Kors, Sven 
Mollekleiv, Aftenposten, 14.7.1998, som i sin periode som generalsekretær stadig 
uttalte seg i mediene om moralske spørsmål i sin alminnelighet og gavens betydning 
i særdeleshet. Aftenposten spør: 

– Hva skal til for at nordmenn begynner å gi? 
– Vi må forstå at hvert liv, for eksempel i Sør-Sudan, er like viktig som våre liv i 

Oslo Sentrum. 
– Forstår vi det? 
– Nei, der har nok det norske samfunn i all sin materialisme og olje distansert 

seg fra virkeligheten utenfor. 
– Har nordmenn giverglede? 
– Ja, men det må nok bli litt tilrettelagt for å gi. 
– Men nytter det virkelig? Hvordan kan vi hjelpe to millioner? 
– Gi meg en krone, og jeg har nok til å la et barn spise seg mett for første gang 

på mange år. I Sør-Sudan skal det veldig lite til for å redde folks liv. 

Røde Kors’ generalsekretær insisterer på at gir vi ham en krone, reddes liv i Sør-
Sudan og da kan folk der spise seg mette «for første gang på mange år». Det var en 
grotesk usannhet om Sudan (som om barn der blir mette av en krone, eller ikke 
hadde vært mette på mange år), og det var en like stor usannhet om Røde Kors, som 
om penger der aldri blir borte på veien (Mollekleiv gikk av som leder i Røde Kors 
etter at hans økonomisjef ble tiltalt for korrupsjon av Økokrim og senere dømt – og 
Røde Kors hadde allerede måttet nedlegge arbeid både i Bangladesh og på Sri 
Lanka pga korrupsjon der. Ikke lenge etter ble det også klart at kjeks var kommet 
på avveie i Nord-Korea. Aftenposten kunne 14.4.2000 fortelle at nødrasjoner delt ut 
fra Norges Røde Kors var funnet ombord på nord-koreanske havarerte spion-
ubåter i Sør-Korea. Som det het: «Tatt med norsk kjeks i lasten.» Røde Kors og UD 
ble orientert om funnene i 1999, Røde Kors hadde levert 40 tonn, men sa de ikke 
kunne bebreides. Det var andre den norske kjeksen måtte komme fra … Mollekleiv 
nevnte heller ikke at organisasjonen hadde brukt flere millioner kroner på 
valgkampen for president Astrid Nøklebye Heiberg som Det internasjonale Røde 
Kors’ president i Genève.) 



På basis av insistering om etisk universalisme kritiserer generalsekretæren – uten 
sjenanse og fra en opphøyd posisjon – som representant for både det universelt rette 
og de fattige, det norske folk for egoisme, fordi «vi» altså ikke oppfatter en Nuer i 
Nasir som like viktig som naboens liv. Implisitt: Mollekleiv har denne moralen, i 
motsetning til «oss» andre. Han insisterer offentlig på at han er det moralske 
mennesket, som dermed har rett til å sette seg til dommer over nordmenns moral: 
(intervju i Dagsavisen 1.8.1998). «Å bidra til at mennesker i en desperat situasjon 
får muligheten til å leve et verdig liv, er det som engasjerer meg. Det er faktisk det 
som er meg, er Mollekleivs forklaring.» 

Et par år etter gikk Mollekleiv av som generalsekretær i Røde Kors, og ble 
personaldirektør i Vesta. Den moraliserende talspersonen på vegne av verdens 
lidende, som pådyttet seg selv norsk offentlighet som generalsekretær, er ikke der 
lenger. 

Dette kan være et eksempel på hvordan posisjoner innen det sørpolitiske systemet 
og Den norske modellen fylles med forventninger om moralsk autoritet, en autoritet 
som overføres til aktøren så lenge posisjonen besittes, og som utnyttes i 
institusjonsøyemed, og som øker, mens den utnyttes i institusjonsøyemed. 

________________________________________________________________________ 

Levinas og Sartre om «den andre» 

Det krysskulturelle møtets praksis er arenaen hvor – i henhold til 
kommunikasjonsregimets kommunikasjon om seg selv – altruismen manifesteres og 
stedfortredermakten bekreftes. Å etablere stedfortredermakt i en verden hvor folk 
oppfattes å være gjensidig avhengig av hverandre krever en bestemt språkliggjøring av 
forholdet mellom «jeg» og «du» eller «oss» og «den andre». Skal man få tak i den 
sørpolitiske diskurs bestemmelse av egen moral og denne maktens feste, kan man, for 
eksempel, se nærmere på hvordan forholdet, eller møtet, mellom «oss» og «den andre» 
beskrives av filosofene Emmanuel Levinas og Jean-Paul Sartre. 

Emmanuel Levinas (1906–1995) er en av de sentrale tenkerne innen den såkalte 
nærhetsetikken. Han legger vekt på den andres nærvær som moralens grunnlag (for 
eksempel i motsetning til Immanuel Kants morallov, som hviler a priori i hvert enkelt 
individ). For Levinas er det «den andre» som innstifter moralen. Moral kan ikke eksistere 
i et individuelt vakuum. For Levinas er det ensomme, isolerte individet narsissistisk og 
selvnytende – og uten moral. Moralen oppstår i jegets møte med «den andre».262 

                                                      

262 Levinas 1996 og 1999. 



Følger en Levinas, vil sørpolitikken skape forutsetning for utvikling av både kollektiv 
og individuell moral. Men for Levinas er det en del betingelser for at dette skal skje: bl.a. 
«bruddet» mellom «du» og «jeg». Han betegner møtet mellom «du» og «jeg» som brudd. 
Han mener, slik jeg forstår ham, at forutsetningen for at moral skal oppstå i møtet med 
«den andre» er at i møtet møter «jeg» noen, «den andre», som oppfattes som forskjellig 
fra meg selv. Moralen eksisterer ikke i jeget eller i den andre, men i møtet mellom de to, i 
møtet mellom to unikheter. Dette møtet er, sier han, et asymmetrisk forhold, som ikke 
innebærer at den andre har ansvar for jeget, men jeget blir underlagt den andres ansikt. 
Levinas mener at jeget på den måten blir «den andres» gissel, i den forstand at jegets 
moral ikke kan utspilles uten å møte «den andre» i hans unikhet og annerledeshet. Følger 
en Levinas hit, vil altså det som den sørpolitiske selvbeskrivelse oppfatter som prosjektets 
moralske kjerne: mottakerorienteringen, umuliggjøre at moralen oppstår, fordi prinsippet 
baserer seg på og må basere seg på at «mottakeren» og «vi» er grunnleggende enige eller 
like. Idéhistoriske tradisjoner som er blinde for «forskjellighet», eller for å se «den andre» 
og seg selv i sin unikhet, kan ikke være moralske eller utvikle en moralsk bevissthet. 
Stedfortredermakten er en abstraksjon som opphever aktører og «de andre» som 
historiske subjekter, og tildekker ikke bare maktens problem, men virkelighetens 
kompleksitet: De fattige vil kunne være islamske fundamentalister i Pakistan, maoister i 
Nepal, kvinner i Mosambik, buddhistiske tradisjonalister eller Tamiltigre på Sri Lanka, 
tilhøre ulike kaster i India, være hutuer eller tutsier i Rwanda og lignende, og ingen, 
heller ikke norske sørpolitiske ledere, kan eller vil være alle disse gruppenes og 
personenes talspersoner. 

Mens kommunikasjonsregimet fremstiller seg som moralsk talsperson for fattige, 
ansiktsløse på «langt-unna-steder» sier Levinas at det er i de nære relasjoner ansvaret og 
moralen oppstår, fordi det er den annens konkrete ansikt som driver til ansvar. I det 
praktiske liv er det som regel mer enn to personer som står i relasjon til hverandre. Hva er 
det som skjer når den tredje gjør sin entré? Det asymmetriske forholdet mellom jeget og 
den andre opphører. Problemet blir: Hvem er den andre, hvem av disse har jeget mest 
ansvar for? Levinas mener at det er ved den tredjes inntreden at problemet med 
rettferdighet inntrer. Han mener at jeget er like ansvarlig ovenfor alle tre parter. En 
konsekvens er at det ikke er en relevant moralsk forskjell mellom å hjelpe den nære og 
den fjerne andre. Det norske sørpolitiske systemet «møter» ikke bare ett ansikt, men 
millioner, på andre kontinenter og i Norge, med erklært målsetting om å løfte «kontinent 
opp av fattigdommen». Ingen argumenterer for at alle kan eller skal behandles likt, så 
ingen handler i tråd med det som er rettferdig, i Levinas’ forstand. Ved bevisste 
kampanjer knyttet til visse områder (sult i Etiopia, AIDS i Sør-Afrika, flom i Vietnam) 
håper man å oppnå at lidelsen, som visuelt tegn, skal bevege til reaksjon – ved illusjonen 
om det nære ansiktets appell. Men ved at det ene ansikt blir oss (tilsynelatende) nært, blir 



den overveldende majoritet like fjern, om ikke fjernere. En kan si at moralens faktiske 
fravær (i Levinas’ forstand) kompenseres ved insistering på moralens 
allestedsnærværende, dvs. at moralen begrunnes i sin egen universelle etikk i form av 
stedfortredermaktens tankefigur. 

Det etisk problematiske med erklært etisk universalisme, er at det ikke finnes noen 
annen måte å løse de innebygde etiske dilemmaene på enn å bruke kalkulatoren. Siden det 
er umulig å ha ansvar for alle eller like mye ansvar for alle basert på en teori om etisk 
universalisme, vil de etiske spørsmålene bli redusert og omgjort til fordelingskalkyler. 
For eksempel: 70 % til meg og mine, 30 % til «de andre», eller i den sørpolitiske variant: 
99 % av Norges BNP til vel 4 millioner i Norge og 1 % til vel 4 milliarder i «sør» er 
moralsk godt, mens 0,5% til 4 milliarder mennesker er umoralsk. Kalkulatoren har på 
denne måten tatt de etiske dilemmaenes plass, hvor den sørpolitiske diskurs har definert 
det moralsk gode – eller «Skammens grense» – ved en bestemt, men arbitrær 
promillesats. FN og det internasjonale statssystemet har av politiske 
hensiktsmessighetsgrunner satt et konkret mål på hvor mye bistand en stat bør gi. I den 
norske debatten er dette politiske kompromisset mellom statsinteresser omdefinert til et 
moralsk spørsmål, til et symbol, et moralsk tegn, som har hatt som funksjon å skille «de 
gode» fra «de dårlige» menneskene i Norge, dvs. primært som en bekreftelse av at «vi» 
alle er gode siden alle så å si er for denne promillen. 

Ved å begrunne sørpolitikken med etisk universalisme og stedfortredermakt fremstår 
politikkfeltet i seg selv som mer moralsk enn andre politikkfelt (for eksempel ordinær 
utenrikspolitikk). Men mens prosjektet har en etisk begrunnelse som er de fleste andre 
politikkområder overlegen, i den forstand at det er vanskelig å argumentere mot den på et 
etisk grunnlag, behøver ikke den konkrete politikken å være moralsk, selv om den foregår 
innenfor «skammens grense». 

En kan sammenlikne sørpolitikkens språkliggjøring av sin moral med den franske 
filosofen Jean-Paul Sartres ideer om hjelpens moralske basis (på et generelt plan) og 
under hvilke forutsetninger hjelpehandlingen kan begrunnes som en etisk akseptabel 
handling. Poenget her er ikke å avkle det sørpolitiske systemets moralske begrunnelser 
for sitt prosjekt som umoralske eller uetiske (de er ingen av delene), men å få frem klarere 
karakteren av Godhetsregimets begrunnelse av moral og stedfortredermakt, og dens 
systemlegitimerende betydning. Sartres grunnidé er at ethvert mål har verdi og at enhver 
menneskelig handling hjemsøkes av verdi. Derfor er det «prinsipielt […] best at en verdi 
virkeliggjøres i verden uansett dens art forøvrig».263 Mange vil oppfatte dette 
standpunktet som umulig og uetisk, men det viktige i denne sammenheng er at det, ved å 

                                                      

263 Sartre 1995: 162. 



uttrykke den vekten Sartre la på hva som kan kalles de etiske friheters mål, kan få frem 
særtrekk ved den sørpolitiske stedfortrederrolle og hjelperolle. 

Sartre antyder, slik jeg leser ham, tre holdninger overfor «Den andres» mål eller 
prosjekter. Det er mulig å la «den andre» og hans handlinger så å si stivne under 
hjelperens blikk, og slik gjøre den andre med sin handling til en kjensgjerning i hjelperens 
eget univers. Hjelperen har ikke lenger noen mulighet til å forstå «den andres» handling, 
og han undertrykker «den andres» frihet ved at hans verdier og mål forsvinner. Den andre 
holdningen, i henhold til Sartre den inautentiske holdningen, er å overta makten over 
«den andres» mål (eller målformulering, for å snakke innenfor bistandsspråket). Sartres 
eksempel er mennesker som gir råd uten å være spurt. Her behandler hjelperen «den 
andre» som et instrument og tar kortene ut av hånden på ham. Hjelperen benekter den 
hjulpnes frihet, og ved å overta «den andres» mål – mål som for å være gyldige kun er 
gyldige når han selv vil realisere dem, for seg selv. Tilbake står den autentiske metoden, 
hvor hjelperen vil at «den andres» mål blir virkeliggjort av «den andre». Det gjør man 
ved å engasjere seg i handlingen. Man fastholder forståelsen, i.e. man benekter ikke 
verdien og målet med handlingen og man prøver heller ikke å overta målet. Man legger til 
rette situasjonen slik at «den andre» kan lykkes i å nå sitt mål. Ved å ha hjulpet «den 
andre» blir også handlingen noe som angår hjelperen, den får en verdi for hjelperen selv. 
At «den andre» når sitt mål blir hjelperens mål. Dermed mener Sartre: «Selve grundlaget 
for at træffe valget at hjælpe er nu klart: det er at verden skal indeholde en uendelighed af 
frie fremtider, endelige fremtider, af hvilke hver enkelt skal projiceres af en fri villen, og 
opretholdes indirekte af alle de andres villen, for så vidt hver især vil den andens konkrete 
frihed, dvs. vil den ikke i dens abstrakte og universelle form, men tværtimod i dens 
konkrete og begrænsede mål; sådan er maximen for min handling.»264 

Sinnelagsetikk og konsekvensetikk 

Norsk sørpolitikk fremtrer og omtaler seg selv som stedfortredermakt (de fattiges 
talsperson, politikkens mottakerorientering og lignende), men den har aldri vært det.265 I 
forhold til hva som er tilfelle i mange andre land har norsk politikk strukket seg langt i 
praksis for ikke å fremtre som et land som påtvinger sin agenda (særlig når det gjelder 
varer og tjenester, atskillig mindre når det gjelder verdier), men norske 
misjonsorganisasjoner eller den norske staten under KrFs eller DNAs ledelse har heller 
aldri hatt som politikk å representere «den andre» slik at «den andre» når sitt mål. 

                                                      

264 Sartre 1995: 170. 
265  For et innspill til en diskusjon av sider av utviklingshjelp som maktutøvelse overfor 

«mottakerne», se Nustad 2003.  



_______________________________________________________________________ 

Nasjonal danning? 

14. desember 2002, omtrent 50 år etter at Norge debuterte som bistandsnasjon, 
sendte TV2 programmet «Ei hånd å holde i». Det var laget i samarbeid med Plan 
Norge. Målet med programmet var ikke informasjon eller underholdning – men å få 
flere faddere til Plans fadderbarnkampanje. 

Seeren ble satt over til Senegal. Med stråhytter som eksotisk bakgrunn sa 
programlederen at vi var i Afrika, i Tougue, en landsby i Senegal, men istedenfor et 
kart (for eksempel) for å plassere stedet i den virkelige verden, med sin egen kultur, 
historie, geografi og lignende, gikk kameraet umiddelbart, men dvelende over en del 
nordmenn som gikk rundt i landsbyen der det bodde 44 mennesker og som var valgt 
ut for å utløse givergleden (bl.a. musiker og programleder Frode Alnæs, kledd i noe 
blått som lignet på en Tuareg-drakt, musikerne Marie Mena og Morten Abel, 
skuespiller Anne Marie Ottersen, korrupsjonsjeger Eva Joly, og sjef for det norske 
A-landslaget i fotball, Nils Johan Semb, og hvor både Semb og Ottersen uttalte seg 
om hva som var bra og dårlig ved Senegal (Semb hadde vært der én dag, Ottersen 
tre). 

Programmet ble et eksempel på dette dannelsesprosjektets mangel på danning. Den 
lokale høvdingen var den eneste «lokale» som ble intervjuet (bortsett fra en Plan-
ansatt) og han sa at han «ønsket alle i Norge til vår landsby». Og han avsluttet: «Og 
vær så snill. Ikke glem oss. Vi glemmer aldri dere.» Stemningen var satt. 

Så ble det annonsert en konkurranse i nasjonal godhet: Norge mot Sverige. 

Plan Sverige hadde akkurat satt ny rekord i fadderverving. Programlederen i Oslo 
forsøkte å få opp stemningen: Vi kan ikke være dårligere enn svenskene. 

Over til Tougue, og programmets absolutte hovedperson: skuespilleren, eller 
fadderen, AMO. Hun snakket først og fremst hvordan det var å reise til Senegal: 
«Det er helt fantastisk. Jeg blir helt rørt, altså.» Hun fortsatte: «Veldig rørende. 
Veldig sterkt for meg», mens hun la armen rundt fadderbarnet (men jenta så vekk, 
helt taus.) I flere minutter utspørres AMO om Senegal og faddergjerningen, mens 
hun tar rundt jenta igjen, tar hånden hennes, sier hvordan hun strøk henne over 
hånden hennes da de møttes, siden hun ikke kan språket. Programlederen hadde i 
siste del av programmet et lite (afrikansk) barn på fanget. Programlederen sa til 
det: Kan du vinke? Det vinket ikke. 



Plans norske representanter beskrev programmet slik: «Årets aksjon bringer seerne 
nærmere hverdagen i et afrikansk samfunn. Vi ønsker også å få fram hvordan Plan 
og menneskene i lokalsamfunnet jobber sammen som partnere i utviklingsprosessen 
[…] Det finnes ikke noen særlig mer autentisk måte å gjøre det på enn ved å 
arrangere en sending fra Senegal.» 

Dette programmet skapte overhodet ikke innsikt om Afrika. Hva som fremsto var 
Afrika som en sjeldent ren kulisse for utstilling av norsk godhet. Alt og alle ble 
kulisser for Det nasjonale godhetsregimet «in action». Ikke ett meningsfullt ord ble 
sagt om Senegal, eller om Afrika, eller om hvorfor Tougues barn skulle inn i norske 
stuer rett før julen 2003. Det var som om Afrika ikke eksisterte. Senegal eksisterte 
ikke (landet til Léopold Sédar Senghor – politikeren og forfatteren og den 
senegalesiske nasjonens far, hvis dikt på fransk er blitt oversatt til en rekke språk, 
inkludert norsk (av Kolbein Falkeid i 1976), kjent som «négritudens» far, en slags 
anti-rasistisk rasisme). Det var ikke et program om sinnelagsetikkens betydning, 
fordi det handlet ikke om å gjøre det gode fordi det er rett å gjøre det gode. Det 
handlet om den gode følelsen ved å gi, og om offentlige bekreftelse av den private 
gode handling. Mens programmet ble beskrevet som et «møte» med Afrika og 
mennesker, var det en regissert forestilling hvor «den andre» ble fratatt all 
verdighet og unikhet, for å bekrefte Den gode som god. 

Dagbladet skrev flere reportasjer om programmet, både før, samme dag, og dagen 
etter. De hyllet både programmet og Plan. Dagblad-journalisten som skrev dem, 
hadde fått gratis reise via Plan, for å dekke evenementet (dette ble ikke nevnt noe 
sted i artiklene). En journalist i VG, som ikke hadde vært i Senegal, beskrev derimot 
programopplegget som «nesten kynisk» (15.10.2003). Gitt den konteksten som Plan 
Norge har plassert seg i og fungert innenfor, var det et kynisk program; at Plan sto 
bak det og forsvarte dette programmet som om det skapte autensitet og forståelse 
(med Dagbladets fulle oppbacking) forteller mye om det nasjonale 
dannelsesprosjektets dannelse. 

_______________________________________________________________________ 

Karakteren av den sørpolitiske diskurs om stedfortrederrollen og Godhetsregimets 
diskurs om moralens selverklærte godhet trer ytterligere frem ved å holdes opp mot to 
sentrale strategier innen etisk begrunnet beslutningstaking. Konsekvensetikkens relative 
marginalitet i forhold til pliktetikken og sinnelagsetikken samsvarer med Den norske 
modellens korporative organisering, fordi både aktørene og politikken kan unnslippe 
konsekvensialismens systemtruende relativisme. Konsekvensetikken hevder at en 
handlings moralitet bestemmes av dens resultat – om en handling er god eller dårlig 
avhenger av dens konsekvenser. Det overordnede moralske kriteriet er hva som kommer 



ut av en bestemt handling og ikke handlingens intensjon. I denne forstand besitter 
konsekvensialismen en form for relativisme som regelbaserte handlingsvurderinger ikke 
har på samme måte. Konsekvensetikken krever at ulike verdier settes opp mot hverandre, 
og at den handlende må reflektere over hvordan handlingen vil ramme noen og tjene 
andre. Her vil mange faktorer bli relevante: Er målsettingen å skape utvikling på 
personnivå, hos samarbeidspartnerne, hos en sosial gruppe, i hele samfunnet? osv. Slike 
konkrete diskusjoner ville etter hvert vist at stedfortrederrollen som tankefigur er en 
umulighet. 

Pliktetikken fornekter hva konsekvensetikken legger mest vekt på. Pliktetikken er 
opptatt av handlingens iboende godhet eller validitet, ikke av dens konsekvenser. Denne 
tenkemåten vil derfor være agentsentrert, og appellerer følgelig primært til politikkens 
iboende verdimessige godhet, og ikke til analyser av dens konsekvenser. Et så omfattende 
sosialt system som det sørpolitiske presenterer et komplekst bilde, men den dominerende 
strategien for etisk beslutningstaking har vært den regelbaserte. Fokus på pliktetikken 
eller sinnelagsetikken har høyst sannsynlig fungert systemintegrerende på en annen måte 
enn hva konsekvensetikken ville ha gjort, fordi denne måten å tenke om verden på og 
egen rolle i den produserer og er avhengig av bestemte forenklede bilder av verden og 
relasjonen mellom «oss» og «de andre». 

Stedfortredermakt i det sørpolitiske systemets versjon har også en annen side. Det er 
snakk om en form for maktløshetens konsekvensetiske tvilling – den sørpolitiske eliten 
kan fraskrive seg ansvar for resultatet av egne handlinger (går noe galt skyldes det 
mottakerne, partene, eller aktører som ikke iverksetter den rette politikken på rett måte, 
eller er det korrupsjon, er det alltid andres feil), og slik bevare egen autoritet. Det 
nasjonale godhetsregimets ledelse har slik (om det er bevisst eller ikke er irrelevant her) 
ervervet seg makt i Norge i gjenskinnet av de abstrakte, ansiktsløse fattige i fattige land, 
eller for å si det på en annen måte: Moralsk kapital oppnådd gjennom en filtrert 
fremstilling av det krysskulturelle møtets praksis er blitt konvertert til makt over Det 
nasjonale dannelsesprosjekt og De nasjonale handlingsplanenes praksis. 

________________________________________________________________________ 

Om makten som ligger i alltid å ha moralsk rett 

Ledelsen for det sørpolitiske prosjektet har gjentatte ganger, til tross for hva nesten 

alle innenfor systemet vet, insistert på at norske bistandsmidler ikke går til 

korrupsjon. Statsråd Frafjord Johnson sa til Aftenposten 28.6.2002: «Vi har ingen 

absolutt garanti. Men vi er rimelig trygge på at norske midler ikke er misbrukt». 

Hun uttalte seg i forbindelse med at historier begynte å lekke ut om at noe av de 264 

millioner kronene i Norge i løpet av fire år hadde gitt til statskassen i Mosambik var 



blitt ureglementert brukt (ikke akkurat overraskende, i et av verdens mest korrupte 

land!). I 2002 ble det også  kjent at den tidligere finansministeren i Zambia ble 

pågrepet, ved grensen mot nabolandet Kongo, mistenkt for plyndring av landets 

statskasse. I Uganda var et norsk firma involvert i en korrupsjonsskandale i 

forbindelse med utbyggingen av Bujugali Falls. Internasjonal presse slo opp 

hvordan SPLA i Sudan har skapt nødhjelpssituasjoner og kledd kvinner i bark og 

elendighet for å få mat, blant annet fra Norge, som de siden kan selge, mens norske 

organisasjoner har holdt munn. I Kamerun sprakk nyheten om at kirken der, som 

er blitt støttet av NORAD gjennom norske kristne organisasjoner, har hatt en 

korrupsjonsskandale i millionklassen, osv. Og mens Chabals og Daloz’ berømte bok, 

Africa works. Disorder as political instrument, om uhjelpens rolle for resirkulasjon av 

korrupte eliter er fullstendig oversett i norsk offentlighet, har den sørpolitiske 

ledelsen i Norge oppfattet det som tjenlig å insistere på at norske penger ikke er som 

andre lands penger. 

Den sørpolitiske eliten har på denne måten fraskrevet seg muligheten til å håndtere 
bistandens rolle som korrupsjonsfremmende (bistand har mange sider, dette er en 
av dem), siden dilemmaet avvises som reelt. Mot denne bakgrunnen blir det mulig å 
erklære seg selv som spydspiss i kampen mot et fenomen en selv delvis er ansvarlig 
for, ved at det defineres som et eksternt problem, skapt av andre. De frivillige 
organisasjonenes støtte til samarbeidende organisasjoner er i sin administrative set-
up liberal (retorikk om samarbeid, «sørmakt» og mottakerorientering gjør strenge 
kontrollregimer iverksatt fra «nord» vanskelig). Når fremtidens historikere vil 
analysere den voldsomme veksten i slike partnerskapsrelasjoner fra begynnelsen av 
1990-tallet og utover, vil de antakeligvis slå fast at den (i tillegg til å redde liv og 
bygge organisasjoner) førte til korrumpering av krefter i det sivile samfunn i mange 
land. Ved at det nasjonale Godhetsregimet avviser sin egen historiske rolle i 
utviklingen og den kontinuerlige reproduksjon av korrupsjon, har en ervervet seg 
en evig makttom, men meningstung og moralsk uangripelig posisjon i Norge: Vi 
fører an i kampen mot korrupsjon! 

Forestillingen om godhetens nasjonale institusjonalisering gjør det også vanskelig å 
få øye på de klientrelasjonene som har oppstått i forholdet mellom Den norske 
modellens praksis for ressursfordeling og eksistensen av innsidehjelpens og 
elitesirkulasjonens fordelingsmekanismer i Norge. 

________________________________________________________________________ 



Interessefrihetens interesse 

Den norske samaritan er ikke bare blitt fremstilt som makttom, men også som 
interesseløs, i bunn og grunn perspektivfri, eller mer presist: Sørsystemets beskrivelser av 
verden oppfattes som de beste beskrivelsene av verden, fordi interesser ikke intervenerer 
og hvor den maktløse omtanke dominerer. Disse forestillingen om den interesseløse, 
empatiske observatør gir fortolkningsautoritet av verden i Norge. Men hvordan framtrer 
denne interesseløsheten, og hva er konsekvensene av den? 

En gjennom av alle avisene/magasinene til et utvalg av de 12 viktigste organisasjoner 
som fikk støtte over NORAD/UD i tiårsperioden 1981 og 1991 og alle årgangene til alle 
avisene til de fem store frivillige organisasjonene i perioden 1991–2001 avdekker et helt 
slående trekk: Så å si ingen artikler berørte spørsmål om forholdet mellom 
organisasjonenes bistandsperspektiv og verdensbeskrivelser. En eller annen artikkel kan 
være oversett, men konklusjonen står fast: De norske organisasjonene, som altså 
inkluderer misjonsorganisasjoner, kirkelige organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner) 
har presentert en monolittisk beskrivelse av verden i den forstand at deres egne 
perspektiver, bakgrunn, interesser eller agendaer ikke spiller noen rolle for den verden de 
ser og videreformidler til sine lesere. Denne formidlingstradisjonene er blottet for 
selvrefleksjon – over observatørens rolle i den krysskulturelle praksis, og over 
observatørens rolle i det nasjonale danningsprosjektet. 

Det norske storting har flere ganger enstemmig vedtatt utviklingsstrategier de har 
hevdet gjelder for alle underutviklede land eller utviklingsland. I 1984/1985 vedtok 
Stortinget én og samme utviklingsstrategi for alle utviklingsland som de også mente var 
bekreftet av historisk erfaring. Mens de samme partiene i Norge kranglet om det meste, 
og Willoch-regjeringen måtte gå fordi det var uenighet om heving av bensinprisene var et 
velegnet virkemiddel i Norge, fant de samme stortingspolitikerne det naturlig å enes om 
én utviklingsstrategi for nesten 100 land og over halvparten av menneskeheten. Etter å ha 
dokumentert vesentlige endringer i bistandsstrategi (mens den offentlige forestillingen, 
produsert av forskningsmiljøet, hevdet at politikken hadde «ligget fast» hele tiden), var 
det naturlig å konkludere med at det som «lå fast», mens altså politikken endret seg, var 
den begrepsmessige og konseptuelle sikkerhet som de nye politikkene ble beskrevet med. 
Den sikkerheten pennen er blitt ført med må ha sammenheng med troen på evnen til å se 
verden slik verden er, i bunn og grunn interesseløs og til og med utenfor språkets 
historisitet. 

Da tidligere statsminister, utenriksminister og daværende leder av utenrikskomiteen, 
Thorbjørn Jagland i 2002 oppsummerte sin utenrikspolitiske visjon i Vår sårbare verden, 
plasserte han seg innenfor en dominerende idéhistorisk tradisjon da han beskrev Norge – i 
rollen som humanitær stormakt – som om landet i bunn og grunn står over 



interessemotsetningene i verden. Siden Norge (som land) beskrives som uten egne mål, 
vil individer som iverksetter norsk fredspolitikk på den globale arena også stå over 
interessemotsetningene i verden. Jagland skriver: «Vi har ingen spesiell historisk 
bakgrunn og heller ingen interesser som gir oss grunn til å velge side. Dermed er det også 
lettere å forstå begge sider.»266 Jagland insisterer på at Norge ikke har noen «spesiell 
historisk bakgrunn» som påvirker hvordan landets representanter stiller seg til ulike sider 
i en konflikt. Landet og dets representanter kan derfor operere nøytralt, og generelt 
skriver Jagland at Norge ikke har noen spesiell grunn til å velge side (som om ikke norske 
sørpolitikere har valgt side i Sudan, norske organisasjoner ikke har valgt side på Sri 
Lanka, og Norge ikke har valgt side i Midtøsten-konflikten – historisk og i dag!). Jagland 
konstruerer altså et sørpolitisk sjikt som er interesseløse og historieløse; de er følgelig 
ikke mennesker av kjøtt og blod, men (må være) engler. Når Jagland i samme bok gjør et 
poeng av at DNAs politikk i Norge burde være mer interessebasert, understreker han 
samtidig med kontrastens meningstyngde, forestillingen om det interesseløse i norsk 
sørpolitikk. Ideen om den interessefrie og makttomme aktør krever bestemte 
modelleringer av verden skal den kunne bli akseptert. Det er selvsagt også et argument 
mot at politikken bør diskuteres, for det som er interesseløst er konfliktfritt. 

Jagland sammenfatter den grunnleggende retoriske visjonen bak denne politikken: 
«Vi identifiserer oss gjerne med vår egen religion, kultur, tradisjon, men vi glemmer det 
viktigste – det at vi er en del av en felles menneskehet. Når dette står fremst, over alt 
annet, og alle andre uttrykk kommer etter det, kan vi oppnå det vi alle vil. Nemlig fred og 
forsoning. Fredsskaperne er her og alle steder, inne i hver enkelt av oss …»267 
Formuleringene er sympatiske, velmenende og konvensjonelle, og derfor talende. Men 
ved å nærlese teksten som tekst og talehandling trer meningsinnholdet tydelig frem: 
Jagland fremstiller seg selv som talsmann for en felles menneskehet, som om det er 
mulig, og som om det er mulig å oppheve talehandlerens subjektivitet, eller at 
konsekvensen av en bestemt historisk situering kan overvinnes ved hukommelse. 
Politikken han fremmer uttrykker ifølge ham selv eksplisitt alles vilje, eller som han sier; 
det «vi alle vil». Ved å etablere sitt Store vi opphever han alle som er uenig med ham som 
historiske subjekter; enten så forsvinner de fra jordens overflate eller så mener de egentlig 
ikke det de sier (islamske terrorister, for eksempel, eller haukene i Israels politikk). 
Denne kosmopolitiske narsissismen – tilsynelatende et blikk for verden, men han ser bare 
folk som er lik ham selv – eller slik han gjerne vil at omverdenen skal oppfatte seg selv, 
som en ikke-intrigenes, fredens mann. For hvor blir bombeaksjonistene på Bali av? Eller 

                                                      

266 Jagland 2002: 137. 
267 Jagland 2002: 175. 



de som, i tråd med den tyske filosofen Hegel, mener at krigen er av det gode, siden det 
foredler mennesket. Konsekvensen er at Jaglands prosjekt, som sammenfaller med det 
sørpolitiske prosjektet, ikke blir begrunnet som et villet prosjekt, eller som et mulig 
prosjekt blant flere. Ved å la det hvile på en konstruksjon om fellesviljen er grunnlaget 
for demokratisk, pluralistisk diskusjon opphevet, for hvem kan være mot det vi alle vil? 
Dette språket, som er så dagligdags at det er vanskelig å identifisere dets meningsinnhold, 
signaliserer både moralsk makt og stedfortredermakt: Jagland tilegner seg selv (og Norge) 
rollen ikke bare som Historiens øverste dommer og som alles talsmann, men også som 
den absolutte og abstrakte moralens vokter. 

En (førmoderne) forestilling om den nøytrale, interessefrie observatøren, lytteren eller 
aktøren er sentral i sørpolitikkens moderniseringsprosjekt. Det er også en slags 
konseptuell og politisk-ideologisk bautastein i dets nasjonale danningsprosjektet. 
Mistankens hermeneutikk vil fortolke det kommuniserte selvbilde om interessefrihet som 
bevisst spill for galleriet alle handlinger kan selvsagt mistenkes for å være noe annet enn 
det de gir seg ut for å være, men å fortolke den vedvarende insistering over tiår om 
interessefrihet som en ren maktstrategi, overser de menneskene innen det sørpolitiske 
systemet som er besjelet av interessefrihet som prinsipp. Siden det inngår i den norske 
samaritans definisjon av seg selv, kan den autentiske ikke prøve å være annet, som 
lojalitet til seg selv og, dermed også til Godhetsregimets kommunikasjon om sin 
distinktive godhet. Dette skaper grunnlag for en slags kollektiv fortrengning av sannheten 
om aktørenes og hele systemets interessebaserte makt. 

________________________________________________________________________ 

Altruismen – stedfortredermaktens forutsetning 

Den sterke og særegne diskursive tradisjonen i Norge som plasserer sørpolitikkens 
rasjonale innenfor en motsetning mellom altruisme og egeninteresse, avspeiler og 
influerer forestillinger om dens interessefrihet. 

Da sentrale representanter for stat og forskning møttes på Lysebu utenfor Oslo i 
1999 for å diskutere norsk sørpolitikk på et seminar organisert av NUPI og CMI, 
betalt av UD, la organisatorene vekt på hva sluttpublikasjonen også oppsummerte: 
distinksjonen mellom «verdibasert sør-politikk» på den ene siden og 
«interessebasert nord-politikk» på den andre. Denne distinksjonens plass i 
sørsystemets omtale av seg selv har hatt et retorisk liv uavhengig av hendelser og 
prosesser som har motbevist dens relevans. Argumentasjonen er slik: Innen det 
sørpolitiske systemet råder ikke egeninteressen; uegennytten er plassert i førersetet, 
og følgelig er det, innen sørsystemets språklige logikk, «verdiene» som rår. En kan 
snakke om verdier der hvor det er uegennytte, og siden norsk sørpolitikk er basert 



på motiver som ikke har med egennytte å gjøre, er den følgelig verdiorientert. Dette 
utlegges på følgende måte: «Sør-politikken er i høy grad verdiorientert. Den skal 
fremme menneskerettigheter, demokrati, fred, bærekraftig utvikling og 
grunnleggende humanitære verdier. Listen kan lett forlenges, f.eks. til å omfatte 
likestilling mellom kvinner og menn og bekjempelse av korrupsjon». Det er derfor, 
som det heter «verdiene som mer enn noe annet legger et helhetsperspektiv på Sør-
politikken». En årsak til distinksjonens dominans må være nettopp dette: Den har 
en systemmarkerende funksjon; den har historisk vært politikkfeltets 
forskjellighetsmarkør. 

Forskjellene mellom det sørpolitiske system og annen utenrikspolitikk eller andre 
politikkfelter går følgelig, i henhold til systemets kommuniserte selvforståelse, 
mellom «moral» og «realpolitikk». Innen denne argumentasjonsmåten 
sammenblandes uegennytte, verdi og altruisme, og oppfattes som identiske 
fenomener, og det snakkes uten forbehold om «den altruistiske Sør-politikken». 
Denne retorikken er blitt opprettholdt uten at det er forsøkt belagt at den norske 
sørpolitikken faktisk har vært eller er altruistisk (den overser bl.a. 
betydningsforskjeller mellom uegennytte og altruisme, og hvordan en kan måle 
egennytte/uegennytte i organisasjoners og forskningsinstitusjoners praksis. 
(Lodgaard et al. 1999: 4. Lodgaard, S., A. Ofstad, O. Stokke, G. M. Sørbø, 1999, 
Sør-politikkens plass i et utenrikspolitisk helhetsperspektiv. Sluttnotat, mai 1999, 
basert på en seminarserie organisert av Christian Michelsens Institutt og Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt i samarbeid med Planleggings- og Evalueringsenheten i 
Utenriksdepartementet). 

________________________________________________________________________ 
Sørpolitikkens motivasjon er å gjøre godt, og det eneste som kan hindre dette i å bli 

realisert er enten at det ikke har nok penger eller at aktørene ikke er innsiktsfulle nok, for 
departementale, personlige eller organisasjonsmessige egeninteresser intervenerer 
prinsipielt ikke. En ikke-systematisk gjennomgang av de 354 evalueringene som ble 
produsert av i perioden 1980–1989,268 og en systematisk gjennomgang av alle de 84 
evalueringsrapportene som UD har fått laget om norsk bistand og sørpolitikk i perioden 
1990–2001 viser et slående og idéhistorisk interessant trekk: Så å si alle reifiserer 
prosjektet om Den gode handling ved at svakheter ved prosjektene eller ordningene ikke 
fortolkes som resultat av interessekonflikter, systemkollisjoner eller strukturelle 
begrensninger (av språklig eller annen art), men i hovedsak som resultat av aktørers 
feilprioritering, manglende innsikt, ikke nok implementering av den rette politikken, 

                                                      

268 Se Brekke Bråten og Tvedt 1992. 



manglende samarbeid lokalt og lignende. Godhetsregimets diskurs har instituert ett 
unntak til denne regelen: Det private næringsliv er blitt oppfattet som å ha interesser som 
kan forhindre realiseringen av Den gode handling. Det har ført til at næringslivets 
talsmenn i sørpolitisk sammenheng har overtatt sørsystemets retorikk; det er næringslivet 
som kan institusjonalisere den beste handlingen (bærekraftig utvikling, partnerskap og 
lignende).269 

Å beskrive sørpolitikkens aktører som motivert av «idealisme» mens annen 
utenrikspolitikk (og særlig stormaktspolitikk) er motivert av «realisme» hviler på en 
rekke diskutable premisser. Geopolitiske overlegninger knyttes for eksempel kun til 
statsinteresse, til tross for at misjonsstrategier, iverksatt av det sørpolitiske systemet, 
oftest er geopolitisk orienterte. Det samme er i enda større grad tilfellet for de store 
hjelpeorganisasjonene. Det kan ikke være tvil om at norske misjonsorganisasjoner, 
Kirkens Nødhjelp gjennom sitt virke i det internasjonale kirke- og økumeniske miljø, LO 
i sitt internasjonale engasjement og lignende baserer mye av sitt arbeid på geopolitiske 
overlegninger. Realismen innenfor utenrikspolitikken kan oppfattes som en politikk som 
ikke skiller seg ut ved prinsipielt å være mindre verdibasert eller ved sin anormalitet eller 
ikke-moral. Mer fruktbart ville det være å snakke om moral eller verdier av en bestemt 
type, om en etikk som skiller mellom politisk etikk og personlig etikk og vurderer 
handlingens moralske verdi primært i form av konsekvenser og ikke intensjoner. Trekker 
en i stedet skillet mellom tilhengere av den «realistiske skole» og den idealistiske skole 
som utenrikspolitisk strategi – som et skille mellom konsekvensetikk og sinnelagsetikk – 
blir Godhetsregimets erobring av moralbegrepet tydeliggjort som maktstrategi. De fleste 
realister vil hevde at det å basere politiske beslutninger på isolerte og abstrakte moralske 
prinsipper vil ha uheldige etiske konsekvenser, og at en snarere bør søke optimalt 

                                                      

269 Se for eksempel hjemmesiden til Næringslivets Hovedorganisasjon og oppslaget om hva de 

kaller «Partnerskapskonferansen 2001». NHO skrev: «Frivillige organisasjoner har kunnskap 

og kontakter som er nyttig for bedrifter som skal etablere seg i utviklingsområder. 14. 

september 2001 inviterte NHO og NORAD til partnerskapskonferanse. 120 deltagere fra 

organisasjoner, forvaltning og næringsliv diskuterte hvordan man best kan tilrettelegge for 

gode partnerskap på tvers av sektorer.» Direktøren i NHO sa: «Vi mener at det er helt 

nødvendig at vi i norsk bistandspolitikk legger større vekt på utvikling av privat økonomisk 

sektor i utviklingslandene. Uten økonomisk, bærekraftig utvikling vil bistandsavhengigheten 

vedvare og kanskje øke.» (NHOs administrerende direktør Finn Bergesen jr. da han åpnet 

konferansen sammen med Tove Strand fra NORAD). Se 

http://www.nho.no/hovedweb/hovedweb.nsf/viewsearch?searchview=1&query=Partnerskaps

konferanse+2001. 



rasjonelle beslutninger og det maksimalt gode innenfor de moralsk akseptable alternativer 
som til enhver tid er tilgjengelige. Realistene kan f.eks. hevde at fred er et moralsk gode, 
men at forutsetningen for å oppnå det er maktbalanse mellom stater på en ellers anarkisk 
internasjonal arena, og at en sinnelagsetisk politikk øker faren for krig ved at kampen for 
de gode verdier vil øke faren for konflikt. 

Det kan ikke være tvil om at realistene her har et verdimessig og moralsk poeng: I 
makthaveres hender eller båret på skuldrene til aggressive nødhjelpere kan moralske 
prinsipper lett bli transformert til en korsfarerdoktrine, som fører til retorisk 
manipulasjon, offentlig dobbeltmoral og politisk ustabilitet. På den andre siden vil et 
rendyrket realismeperspektiv i liten grad ha blikk eller interesse for hvilke verdier som en 
bestemt utenrikspolitikk bør målbære, og vil lett fungere som legitimering av at makt er 
rett. Etter min mening er det både uhensiktsmessig og uspennende å analysere utviklingen 
av de to systemene som om skillet i praksis går mellom moral/amoral eller verdi/ikke 
verdi-basert, eller ta som utgangspunkt at sørsystemets praksis er kjennetegnet av at den 
er verdibasert. 

Dikotomiene «idealisme»/«realisme» og altruisme/egeninteresse samsvarer muligens 
med mange aktørers forståelse av sin egen situasjon, men tjener til å plassere både 
prosjektet og språket utenfor historien. Distinksjonenes begreper skiller ikke analytisk og 
derfor heller ikke empirisk mellom retorisk begrunnelse og praksis. Sørpolitikken 
beskrives ikke bare som et prosjekt hvor idealistiske motiver preger systemets diskurs om 
verden, men systemets beskrivelse av seg selv aksepteres. Resultatet er Godhetsregimets 
monopolisering av «verdi» og «idealisme». Sørpolitikkens abstrakte og universalistiske 
moralske prinsipper representerer en sinnelagsetisk tradisjon, og uttrykker som det 
selvsagt en interesse. Den almene vektleggingen av «verdi» og «moral» er nettopp det 
som ifølge systemet selv skiller det fra omverdenen. Verdiene og moralen er reservert 
aktørene innen det sørpolitiske system, dvs. de både tilhører og identifiserer 
Godhetsregimet. 

Det strategiske kommunikasjonsregimets beskrivelse av interessefrihetens dominans 
innenfor den norske modellens praksis strider mot lett observerbare forhold, selv om 
systemet kan ha flere aktører som ønsker å opptre interessefritt enn hva tilfellet er i andre 
systemer (i næringslivet og den tradisjonelle politikken, for eksempel), hvor verdien om 
interessefrihet ikke har samme verdi. Det er følgelig viktig å skille mellom aktørenes 
intensjonsunivers og faktiske maktutøvelse. Sørpolitikkens eliter har utøvet fundamental 
makt over nordmenns verdensanskuelser og kollektive identitet, over dominerende 
oppfatninger av samfunnsmessig normalitet og over distribusjon av moralsk kapital, ikke 
minst fordi aktørenes intensjoner om interessefrihet og godhet har vært troverdige, og er 
blitt oppfattet som autentiske Interessefrihet som kommunikasjonsstrategi har derfor gitt 



politisk-moralsk legitimitet i samfunnet, og en form for immunitet mot samfunnet (særlig 
i form av mistankens hermeneutikk). 

Neste avsnitt vil gå nærmere inn på denne dobbeltheten som bakteppe, renset for det 
offisiøse og vanens støv som har omhyllet det, for å gi klarere blikk for og forståelse av 
aktørenes selvbeskrivelse som maktesløse. Det er snakk om et system som har mer makt 
enn det vedkjenner seg, men hvor den sørpolitiske eliten likevel ikke har klart å utnytte 
denne makten bevisst og målrettet, grunnet de samme diskursive tradisjoner. Den faktiske 
maktutøvelse har vært begrenset av diskursens «godhet» og «interessefrihet», som 
samtidig har konstituert den særegne maktens basis. 

Universalismens nasjonale belønning og blinding 

Det gjenstår å stille et spørsmål som jeg nøler med å trekke fram: Hvordan har det seg at en nesten 

overalt kan høste et utbytte av å innordne seg det universelle? Jeg tror en sammenliknende antropologi 

ville oppdage at det finnes en universell anerkjennelse av anerkjennelsen av det universelle, at det er et 

universelt trekk ved sosiale virksomheter å verdsette de oppførselsmåter som har som sitt utgangspunkt 

en underordning, også en tilsynelatende sådan, under det universelle.270 

Dette synspunktet er fruktbart i en analyse av det norske sørpolitiske språk om 
menneskerettighetene. Gjennom vedvarende produksjon av seg selv som universalismens 
talspersoner har systemets aktører ervervet seg idémakt i samfunnet, og påvirket 
fundamentale begrepskategorier i den nasjonale dannelsesprosessen. Sørpolitikkens 
sjargong om menneskerettighetenes universalitet kan studeres som et eksempel på 
hvordan herredømme kan etableres i det universelles navn, men et slikt herredømme alltid 
vil være herredømme for bestemte ikke-universelle interesser.271 Folk som på bestemte 
tidspunkter i menneskehetens historie har hevdet å kjempe for universelle verdier er 
derfor idéhistorisk interessante. Beskrivelser av egne ideers universalisme er en av de 

                                                      

270 Bourdieu 1996: 145. 
271 I 1948 vedtok den nye verdensorganisasjonen, FN, som USA sto bak, erklæringen om de 

universelle menneskerettighetene, ved at FN, som den britiske politiker Winston Churchill sa 

det, «satte vestlige verdier i førersetet («enthroned Western values»). I løpet av få tiår ble 

denne tenkemåten nærmest en universell ramme for all utviklingsorientert debatt. Andre 

historiske eksempler kan være nasjonal-statlige eliter, for eksempel Frankrikes 

erobringskriger under Napoleon, oppbygging av det preussiske byråkratiet under Bismarck, 

det iranske presteskapets universalisme i Iran, Lenins og kommunistpartiets universalisme i 

Russland og senere Sovjetunionen osv. Disse eksemplene viser indirekte at universalisme 

som herredømmestrategi innebærer ulike former for herredømme.  



tydeligste indikatorer en kan få for å analysere eksistensen av samtidige 
verdioppfatninger med så stor makt at folk kan forledes til å tro (ikke bare tilsynelatende) 
at deres egne verdier er universelle, dvs. alles verdier.272 Menneskerettighetsideens raske 
utbredelse etter 1948 er nettopp et av de klareste uttrykkene for Vestens idémakt. 

Ethvert sosialt system som evner å etablere store utviklingsfortellinger om verdens 
utvikling som dominante utviklingsfortellinger, vil besitte stor makt – særlig sett i 
sammenheng med modernitetsdiskursen generelle utvikling. I et idéhistorisk perspektiv 
kan modernitetens epoke oppfattes som kjennetegnet av forsøk på å få ulike språkspill 
eller «små fortellinger» til å gå opp i en «stor fortelling» om samfunnsmessig utvikling og 
endring. Modernismen utviklet ulike Store fortellinger under Opplysningstiden i det 18. 
århundre og i det 19. århundre. En kan dele dem inn i to kategorier: de store spekulative 
narrativer og de store emansipatoriske narrativer. De spekulative refererer til troen på at 
kunnskap danner en ideell enhet, og en dag vil hele universet kunne forstås i form av én 
teori.273 Den emansipatoriske narrasjonen gir håp til folk om at historiens utvikling en dag 
realiserer frihetens rike eller det gode samfunn. Den strukturerer og rettferdiggjør 
historisk sosiale institusjoner, politiske praksiser, lov, etikk og tenkemåter i hverdagslivet 
og i relasjoner til andre folk. Avarter av disse retningene hadde også stor innflytelse i 
Norge fra midten av det 19.århundre (den nasjonal-demokratiske bevegelsens program og 
arbeiderbevegelsens utopier, f.eks.). I dette perspektivet representerer postmodernismen 
en periode og tilstand hvor dette forsøket er oppgitt – de ulike spillene oppfattes som så 
forskjellige at de kan ikke ordnes til eller underkastes én stor fortelling. De fleste 

                                                      

272 Den tidligere demokraten, nå republikaner og professor, Samuel Huntington, understreker 

også dette poenget. Han hevder at denne forestillingen ikke er annet enn et forsøk på å 

kamuflere Vestens og USAs egentlige innflytelse. Se Huntington 1996. 
273 Se for eksempel Lyotard 1991: 68. Når Lyotard snakker om metanarrativer, snakker han om 

historier eller fortellinger som antas å ha en omfattende generell relevans og som 

representerer en endelig og udiskutabel sannhet. Modernismen, hevder Lyotard, er 

kjennetegnet av troen på slike metanarrativer, mens i det postmoderne samfunn vil folk ikke 

akseptere slike metanarrativer. Postmodernisten Lyotard ser her mer enn det er empirisk 

grunnlag for å se: Det sørpolitiske systemets diskurser er et eksempel på at folk i det 

postmoderne samfunn både kan akseptere metanarrativer og gjøre dem bestemmende for 

fortolkninger av historien og seg selv. Moderniteten som erfaringsforform blir altså utfordret 

– ikke i seg selv av den krysskulturelle praksisens erfaringsform i møte med ikke-moderne 

samfunn, men av dens diskursive begrunnelse og legitimering i nasjonale handlingsplaner og 

nasjonale dannelsesprosjekt. Den postmoderne erfaringsforms usikre språkspill er blitt 

overmannet av uhjelpens sikre metanarrativer.  



idéhistorikere, litteraturvitere og kunsthistorikere vil være enig i at modernitetens 
moderniseringsfortelling ikke lenger dominerer litteraturen og kunsten og dagliglivet. 

I en slik situasjon vil fortellere av store fortellinger om historiens retning, som gir 
Meningen tilbake til historien, eller som gjenoppfinner Whig-historien, som engelske 
historieteoretikere vil si, eller som kan plassere Norge på historiens stige, ha innflytelse. 
Det sørpolitiske systemet har siden 1970-tallets minoritetsdiskurs om «tredje verden-
ideologien» hatt tilnærmet monopol på utforming av slike store fortellinger om 
utviklingen og verdens gang.274 Dette kapitlet vil vise hvordan disse fortellingene 
strukturerer og rettferdiggjør bestemte nasjonale institusjoner (den norske modellen, blant 
annet), bestemte politiske praksiser (Godhetsregimets fordelingspolitikk, blant annet), 
bestemte former for moralsk makt (blant annet forestillinger om hva som konstituerer 
Den gode handling og derfor også forestillinger om hvem som utfører dem) og 
dagliglivets forestillinger om verden, «oss» og «de andre» (for eksempel det nasjonale 
dannelsesprosjektets karakter). Det sørpolitiske system er alene om å organisere en stor, 
dominant fortelling som smelter sammen den spekulative fortelling og den 
emansipatoriske narrasjon i en mektig moderniseringsdiskurs, en diskurs om historiens 
retning som filtrerer verdens og Norges kompleksitet på fundamentale måter. 

Den mektigste av alle store fortellinger om utvikling og utviklingens forutsetninger i 
vår samtid er fortellingen om menneskerettighetenes marsj gjennom historien. Denne 
metanarrasjonen gir samtidig et talende eksempel på hvordan det sørpolitiske system har 
fungert som det internasjonale gjennombrudds ideologiprodusenter i Norge.275 Den første 
stortingsmeldingen om menneskerettigheter tok typisk nok opp nesten bare internasjonale 
forhold.276 Den første direktøren ved det UD-finansierte forskningsinstituttet, Institutt for 
menneskerettigheter, var for eksempel også personlig rådgiver til to utenriksministre. Det 
er, i tråd med nasjonale aspirasjoner på den internasjonale arena, omdøpt til Norsk senter 
for menneskerettigheter,277 stadfestet ved kongelig resolusjon i 2001. UD har som eneste 
departement etablert sekretariat for menneskerettigheter, og egne budsjettposter for arbeid 
for menneskerettighetene. Det var St.meld. nr. 21 (1999–2000), Menneskeverd i sentrum, 

                                                      

274 Se Tvedt 2002 for en analyse av tredje verden-retningens verdensbilder og selvbilder. 
275 Dette har hatt betydning for norsk forståelse av verden, som jeg også viste i Tvedt 2002, men 

det har også hatt en kanskje enda viktigere nasjonal betydning for det dominerende synet på 

integrasjon av innvandrere og flyktninger i Norge; de vil alle bli som «oss» bare det går litt 

tid.  
276 1977 ble det gitt en samlet fremstilling av norsk menneskerettighetspolitikk i 

stortingsmeldings form (St.meld. nr. 93 (1976–77)). 
277 Instituttet hadde i 2000 ca 60 ansatte engasjert på hel- eller deltid ved instituttet.  



typisk nok en tilråding fra Utenriksdepartementet, og ministeren for menneskerettigheter 
og utvikling som sto i spissen for å gjøre internasjonale menneskerettighetskonvensjoner 
til del av norsk lovgivning. En rekonstruksjon av sørsystemets oppfatning av 
menneskerettighetene innebærer følgelig å identifisere en meningsmakt som har hatt (og 
vil få) nasjonale konsekvenser (for lovverket, for vurdering av verdensutviklingen, for 
forståelsen av historien, for forståelsen av «forskjellighet», og ikke minst for oppfatninger 
om hvem som blir gitt legitimitet til å styre hvem). 

________________________________________________________________________ 

Universalismen og omverdenen. 

Da verdensstjernen Angélique Kidjo, fra Benin, for øvrig et naboland av Senegal (se 
boksen om Plan Norges TV-innsamling) var i Norge i forbindelse med 
Nobelkonserten, sto hun og så utover Oslo fra 11. etasje i SAS-hotellet: 

- Én, to, tre, fire, fem. Så mange kirker. Jeg er religiøs, men jeg går ikke i kirken. 
Er dette et katolsk eller protestantisk land? 

- Protestantisk. Og statsministeren vår er prest. 
- My God. Jeg kommer ikke til Norge igjen. Ikke hvis dere har en prest som 

statsminister (Dagbladet, 11.12.2002). 

Den regjeringen som igjen og igjen har understreket menneskerettighetenes 
universalisme har samtidig ett svært unikt globalt trekk: Ingen annen regjering i 
verden har to ganger hatt en lutherskordinert prest som statsminister og en 
misjonærdatter som utviklingsminister. Er det noen sammenheng med den 
universalistiske retorikken og det politisk-religiøse særtrekket? Er universalismen, 
for dem som kjenner det retoriske spillet, en måte å oppnå dobbel belønning på: En 
får tilgang på universalismens prestisje, og partielle interesser kan kamufleres som 
universelle? På den internasjonale arenaen, om det er i islamske «samarbeidsland» 
som Pakistan eller Bangladesh, i hindukongedømmer som Nepal, i buddhistiske 
stater som Sri Lanka, i ortodokse stater som Etiopia, i katolske land som Chile, er 
det få som er enige i (selv om de som mottar hjelp er kloke nok til ikke å utbasunere 
det). Norges insistering på å representere universelle verdier, men i Norge har det 
siden 1980-tallet vært offisiell politikk at det er slik. I et globalhistorisk perspektiv 
har denne dogmatiske universalismen vært nærmere hva en kan kalle en norsk 
statsideologi enn noen annen ideologi de siste tiårene. Angélique Kidjos utbrudd kan 
tydeliggjøre denne universalismens karakter og hvordan den trekker et slør over 
nasjonens særtrekk – som nasjonal ideologi og som det sørpolitiske systems 
dominerende selvbilde. 



________________________________________________________________________ 
Menneskerettighetene er i norsk sørpolitisk tradisjon grunnleggende blitt oppfattet 

som universelle i en helt spesiell forstand: som en «common pool of mankind».278 
Implisitt hviler den på en slags evolusjonær, biologisk utviklingsmodell. Omtrent som et 
embryo i en organisme ligger disse verdiene i samfunnets skjød. De er kanskje blitt 
skadet i et bestemt land på grunn av samfunns feilutvikling og kanskje i perioder truet av 
abnorme samfunnsformasjoner eller umoralske ledere. Men en kombinasjon av en 
selvregulerende mekanisme (historiens egen gang) og aktiv støtte til dem som kjemper 
for menneskerettighetene (gjennom sørpolitikken) vil føre til at disse verdiene realiseres, 
omtrent som Historiens realisering av sitt eget mål. Dette kognitive fundamentet ble norsk 
menneskerettighetspolitikk institusjonalisert på i løpet av siste halvdel av 1980-tallet.279 
De ideer som Norge søkte å fremme internasjonalt ble følgelig betraktet og er blitt 
betraktet som universelle ideer i denne forstand. Den sørpolitiske elitene har konsekvent 
avvist alle forestillinger om at det dreier seg om eksport av bestemte verdier som en 
ønsker å universalisere. 

Denne særegne tradisjonen (måten å begrunne universalisme på skiller seg tydelig fra 
begrunnelsene i FNs Menneskerettighetserklæring av 1948) mener med universalisme at 
et sett av verdier og ideer ligger skjult i alle samfunns utvikling,280 og at det bare er et 

                                                      

278 For dette begrepet, se Eide 1987. Den tidligere direktøren ved Institutt for 

menneskerettigheter har øvd sterk innflytelse på norsk menneskerettighetspolitikks 

begrunnelse, og var også rådgiver til utenriksministrene Thorvald Stoltenberg og Knut 

Frydenlund på disse spørsmålene. I Andreassen 1985 ble det fremmet tilsvarende 

synspunkter. Det fantes, ble det påstått, «historiske paralleller» til 

«menneskerettighetsutviklingen i Afrika, Asia og blant urbefolkningen i Amerika og 

Australia». Men: «Deres utvikling ble blokkert eller utsatt for sterke endringsprosesser på 

grunn av koloniseringen» (s. 20). Dette var den første menneskerettighetsårboken som ble 

finansiert av UD, og det eksplisitte formålet med den, som for serien som helhet, var å gjøre 

norsk menneskerettighetspolitikk mer effektiv i mottakerlandene. Dens begrunnelse av 

menneskerettighetene har derfor en spesiell status. Boken evaluerte Botswana, Kenya, 

Mosambik, Tanzania, Zambia, Bangladesh, India, Pakistan og Sri Lanka ut fra samme, 

identiske, abstrakte og ahistoriske målestokk.  
279 For en gjennomgang av deler av denne idéhistorien, se Tvedt 1990/2002. 
280 FNs menneskerettighetserklæring, vedtatt i 1948, argumenterer for menneskerettighetenes 

universalisme på en annen, og mer pragmatisk måte, enn hva norsk 

menneskerettighetstradisjon har gjort. Den anerkjent alles rettigheter og at rettighetene burde 

gjelde alle, dvs. den ville universalisere visse verdier og rettigheter, men uten å beskrive dem 



spørsmål om tid før alle forstår at disse verdiene er de beste for alle, slik at Historiens 
mening (menneskerettighetsrealisering) kan realisere seg selv. Det er altså en 
universalisme som forutsetter troen på en universell historie, slik de store 
utviklingsfortellingene som oppsto på 1800-tallet gjorde det og moderniseringsstrategiene 
etter 2. verdenskrig trodde på det. En gjennomgåelse av alle offentlige utredninger og ca 
400 av den sørpolitiske ledelsens taler i perioden 1994 til 2002281 viser entydig: Den 
nasjonale enigheten om den norske versjonen av menneskerettighetenes universalisme er 
absolutt, i den forstand at ingen distanserer seg prinsipielt fra den,282 og i den grad de 
snakker om menneskerettighetene på en sammenhengende måte, slutter de aktivt opp om 
den. 

En nærmere analyse av St.meld. nr. 21 (1999–2000) Menneskeverd i sentrum, som la 
grunnlaget for menneskerettighetenes inkorporering i norsk lovverk og samtidig skulle 
være statens oppdaterte rettesnor i verden, avdekker at meldingen på noen få sider 

                                                                                                                                                 

som menneskehetens «felles pool». Der FN-erklæringen argumenterte for et syn som hevdet 

at de grunnleggende menneskerettigheter, slik de er nedfelt i Verdenserklæringen, har 

gyldighet for alle mennesker i alle land, og ikke bare i den vestlige kulturkrets, har den norske 

tradisjonen oppfattet dem som «medfødte», eller som «a common pool», og derfor blir 

spørsmålet om «gyldighet» og eksport av verdier irrelevant.  
281 De mange talene den sørpolitiske ledelsen i løpet av tre tiår har holdt om 

menneskerettighetene har bidratt til å propagandere og opprettholde dogmet om deres 

historiske og geografiske universalisme, selv om ideen vektlegges ulikt og fremføres med ulik 

kraft av ministre fra ulike partier. Menneskerettighetene er også av den sørpolitiske ledelsen 

blitt omtalt som «medfødte», dvs. som rettigheter alle mennesker til alle tider er blitt født 

med, og dermed som det mest universelle av alt (tid og sted oppheves systematisk). Se f.eks. 

daværende politisk rådgiver for utviklings- og menneskerettighetsministerens tale 

«Menneskerettighetene 50 år – hverdagsrettigheter for alle?», Arendal Rådhus i regi av 

Akademi for Kirke og Kultur, 27.10.1998. 
282 Tidsskriftet til Norsk institutt for menneskerettigheter, Mennesker og rettigheter, har ikke 

(gått igjennom alle årganger 1991–2003) publisert én artikkel med en konkret analyse av den 

«norske universalismens» partikularisme eller av menneskerettighetsideenes historiske 

bakgrunn, oppkomst og dominans. Det er publisert mange artikler om hvordan 

menneskerettighetene kan fremmes, om hvordan de er i samsvar med og kan forenes med 

islam og lignende, men ingen artikler om menneskerettighetspolitikkens historiske fundament 

eller analyser som søker å historisere talehandlinger om menneskerettighetene. Dette er ikke 

resultat av en bevisst redaksjonell linje, men avspeiler forskningssituasjonen på feltet: Ingen 

arbeider med slike spørsmål, for hvordan kan det universelle historiseres?  



presenterer tre ulike, upresise og ikke-kompatible definisjoner av «universell». Hvordan 
dette gjøres har viktige konsekvenser for hvordan politikken begrunnes og også føres, og 
den menneskerettspolitiske elitens posisjon. 

Det heter: 

Begrepet «menneskerettigheter» […] gjenspeiler en meget gammel forestilling, nemlig at det eksisterer 

visse grunnleggende normer som skal beskytte mot vilkårlige overgrep fra myndighetenes side og sikre 

respekt for menneskeverdet, individets integritet, frihet, sikkerhet og livsutfoldelse, regulere den sosiale 

samhandlingen individene imellom og sikre fred, sikkerhet og den sosiale og økonomiske rettferdighet i 

samfunnet. Prinsipielt sett er menneskerettighetene ukrenkelige og universelle. 

Men det at det «eksisterer» en «meget gammel forestilling» om «visse grunnleggende 
normer» kan ikke brukes som argument for at menneskerettsideene er universelle. Det 
betyr jo bl.a. at de må ha oppstått på et bestemt tidspunkt og et bestemt sted («meget 
gamle» er ikke det samme som alltid, og må presiseres skal de gi mening. Men nettopp 
ved å unngå å tidfeste oppkomsten, kan inntrykket av «evighet» opprettholdes. 
Regjeringen unngår det den norske diskursen har søkt å unngå: å knytte ideene til Europa 
og den vestlige sivilisasjons historie). Rettighetene meldingen ramser opp er imidlertid 
ikke «gamle» i det hele tatt; meldingens rettighetsformuleringer er romerretten helt 
fremmed og ingen i arbeiderpartistaten snakket om «å regulere den sosiale samhandlingen 
individene imellom» som en rettighet (hva nå dette betyr?). Når meldingen på denne 
bakgrunnen insisterer på at «prinsipielt sett er menneskerettighetene ukrenkelige og 
universelle» er dette helt ulogisk, siden den nettopp selv har vist at de ikke er universelle. 
Meldingen prøver på nytt å begrunne den norske versjonen av menneskerettighetenes 
universalisme. 

Det heter: 

Ideen om visse iboende og ukrenkelige rettigheter knyttet til menneskeverdet er universell i den forstand 

at en finner den igjen i ulike tidsepoker, kulturer og normsystemer. Eksempelvis har ideen i ulike former 

og med ulikt innhold en viktig plass i de fleste store verdensreligioner, i antikkens Hellas og hos 

opplysningstidens sekulære filosofer. 

Her motsier meldingen igjen seg selv. Ingenting blir universelt selv om det finnes «igjen i 
ulike tidsepoker, kulturer og normsystemer». Det er det mange fenomener som gjør. Det 
som er universelt må finnes overalt, ellers kan det ikke være universelt. Det er ikke nok å 
finne verdiene «i de fleste store verdensreligioner», for implisitt må jo det bety at store 
verdensreligioner ikke har disse verdiene i sitt skjød, og da kan jo ikke verdiene være 
universelle. Og hva betyr det empirisk: Er det i Mosebøkene regjeringen finner 
rettighetsideene? I Koranen? Eller i Det nye testamente? 

Under punktet 3.3.4 Anvendelsen av menneskerettighetene står det: 



Menneskerettighetene er universelle. Det vil si at rettighetene gjelder for alle, uansett hudfarge, kultur, 

religion, statsborgerskap, kjønn, økonomisk posisjon, utdannelse eller annet, og uansett hvilket regime 

eller styresett de er underlagt. Dette fremgår av FN-pakten, og er senere bekreftet i Verdenserklæringen 

om menneskerettighetene, i FNs menneskerettighetskonvensjoner, og i en rekke internasjonale 

erklæringer og vedtak som for eksempel slutterklæringen fra Wien-konferansen i 1993. 

Her sier regjeringen at menneskerettighetene er blitt universelle ved at de gjelder for alle, 
som er noe helt annet enn å si at rettighetstanken alltid har eksistert. Regjeringen blander 
det historiske med det normative. Beviset for at de nå er universelle er at en rekke 
internasjonale organisasjoner har vedtatt å støtte dem. Men en verdi eller rettighet blir 
ikke universelle av at noen regjeringer vedtar dem. Regjeringen fortier også at en rekke 
islamske land har reservert seg, og trekker ikke noe skille mellom hva statsledere gjør i 
internasjonale fora og hva menneskene mener i de ulike samfunn. Og helt i samsvar med 
norsk menneskerettighetstradisjon: Istedenfor å trekke en distinksjon mellom hva som 
karakteriseres som universelle verdier og det som kan universaliseres, blandes dette 
systematisk (eller usystematisk) sammen. Derfor blir det også mulig å konkludere: 

Menneskerettighetene gjelder i utgangspunktet til enhver tid og i alle situasjoner. 

Universelle rettigheter gjelder eller gjelder ikke, og ved å snakke om «i utgangspunktet», 
vedgås det at de nettopp ikke er universelle. Å påstå at de «gjelder til enhver tid og i alle 
situasjoner» er en umulighet, men insisteringens gevinst utgjør et implisitt men prinsipielt 
argument for at menneskerettighetspolitikken kan løftes ut av den politiske verden – men 
hvor hen? 

Denne oppfatning av universalisme er altså ikke universelt gyldig. Den skiller seg 
også på fundamentale områder fra FNs menneskerettighetserklæring fra 1948. For å få 
fram den makten over folks verdensbilder og historien som ligger implisitt i 
sørpolitikkens dominans, kan sørpolitikkens «universalisme» sammenholdes med 
alternative perspektiver. Godhetsregimets strategi overfor ideer som kan rokke ved dets 
legitimitet har vært å fordømme dem som moralsk uforsvarlige. Idéhistoriske innsikter 
som enhver idéhistoriker vil slutte opp om er blitt avvist, og karakterisert som «farlige» 
og fordømt som «autoritære».283 Den sørpolitiske menneskerettighetsideologien har 

                                                      

283 Se Eide 1990. Tittelen på hans artikkel er for så vidt interessant, fordi den uttrykker hvordan 

enkeltpersoner som har formet menneskerettighetsdiskursen i Norge, fremfor å diskutere 

reelle dilemmaer i virkelighetens verden og sin egen beskrivelse av den, heller påtar seg 

rollen som talsmann både for Det store vi (i eget bilde er Eide synonym med «oss andre», 

dvs. han forveksler uttrykkelig egne ideer med alles ideer (eller nesten alles ideer)), Historien 

og Den gode moral: «Terje Tvedts bilder av oss andre», Forum for utviklingsstudier, 2, 1990.  



derfor ikke bare søkt å legge beslag på en bestemt rettsoppfatning og en interessebasert 
oppfatning av universalisme, men også på Den gode moral.284 

En må trekke skille mellom den norske versjonen av universalisme, og 
universalisering av bestemte ideer eller verdier. Universalisering av verdier foregår når 
aktører har kommet frem til at et verdisett eller en samfunnsform er så god og så mye 
bedre enn andre tilgjengelige alternativer, at det er rett å søke å spre disse verdiene og 
disse institusjonelle formene til så mange som mulig, til verden, dvs. til alle, og dermed 
gjøre dem universelle. Å erkjenne ideers og oppfatningers historiske feste er altså ikke 
det samme som å oppheve muligheten for at ideer kan eller bør universaliseres, eller at en 
fratar seg selv retten eller muligheten til å vurdere andres moral i forhold til sin egen. En 
må altså skille mellom universalisme i norsk menneskerettighetstenkning og standpunktet 
om at for å komme frem til holdbare moralske løsninger forutsetter det ideen om at 
verdier kan begrunnes som universelt fornuftige. 

Mot sørpolitikkens universalisme og moralske dogmatisme kan en hevde at det 
moralsk rette ikke kan oppdages, både av filosofiske og historiske grunner, og at svar på 
det universelt rette ikke ligger skjult i Historiens skjød eller i FNs konvensjoner,285 men 
at det må begrunnes av bevisst, handlende historiske subjekter (som dermed også må ta 
ansvar for sine valg og konsekvensene av dem). Et slikt syn gjør det også mulig å 
anerkjenne at mange – f.eks. radikale islamister og kristenfundamentalister – er imot 
menneskerettighetene, basert på sin egen moralske «universalisme»: De vil vise til 
Koranens eller Bibelens universelle overlegenhet.286 Det blir mulig å anerkjenne at mange 

                                                      

284 Jeg definerer her ideologi ikke som falsk bevissthet, men som et relativt helhetlig 

tankesystem som utgir seg for å være universelt interessefritt, men som er i samsvar med 

særinteressene til dem som fremstiller sine ideer som universelle. Det vi snakker om her er en 

ideologi i sin reneste og mest forførende form, hvor ideologene insisterer på at den ideologien 

de fremmer ikke er noen ideologi, men universelle verdier.  
285 Det finnes en stor og entydig historisk forskningstradisjon som har vist hvordan 

menneskerettighetene oppsto som et tilfeldig produkt av europeisk utvikling. I 

avkolonialiseringens kjølvann var det viktig for dem som sto bak 

Menneskerettighetserklæringen og arbeidet med å fremme den, at den ikke fremsto som 

universalisering av europeiske, vestlige verdier. Ved å ikle det partielle universalimens kappe 

lyktes USAs og Storbritannias ledere i både å svekke totalitære staters stilling og å styrke sin 

egen, samtidig som menneskerettighetstanken ble universalisert. Norske aktører har ikke 

oppfattet forsøk på å universalisere det partikulære som taktikk eller maktstrategi, men trodd 

på universalismens eksistens.  
286 Som jeg har antydet andre steder (Tvedt 2002), og som det er lett å dokumentere det store 



simpelthen vil være uenige i selve rettighetstankegangen, enten fordi Gud er suveren, og 
dermed står over folkesuvereniteten som er menneskerettighetsideens grunntanke, eller 
fordi menneskerettighetene er mer opptatt av individ enn stamme eller klan. Det er 
millioner av mennesker, ute i verden (og også stadig flere i Norge) som ikke vil bli som 
«oss», som ikke aksepterer menneskerettighetene, ikke fordi de ikke har hørt om dem, 
men fordi de er imot dem, på et for dem mer høyverdig moralsk grunnlag. Noen er imot 
ideen om at kvinner og menn har samme rettigheter (Koranen slår utvetydig fast at en 
kvinnes vitneforklaring er mindre verd enn mannens og at hun av heller ikke kan arve like 
mye som menn). Noen er imot at alle har samme rettigheter og samme verd (millioner av 
tilhengere av kastesystemet, slik det begrunnes i India, for eksempel). Andre er imot at 
alle har rett til arbeid (næringslivsledere og finansministre som mener at det skaper en 
overopphetet økonomi, osv.) Dessuten vil et slikt syn på menneskerettighetene kunne 
akseptere et ugjendrivelig faktum: «Alle», om de er kristne, hedninger og muslimer vil 
være uenige seg imellom og innenfor hver enkelt gruppe om hvilke rettighetsideer som til 
enhver tid skal ha praktisk forrang. Eller med andre ord: Menneskerettighetene er ikke en 
kompatibel samling av ideer som lar seg realisere uten politiske prioriteringer, og derfor 
er det også meningsløst å si at de gjelder prinsipielt overalt og til enhver tid. Det er også 
mulig innenfor et slikt syn på menneskerettighetene på et pragmatisk grunnlag å avvise 
rettighetspolitikkens forrang (om ikke rettighetstankegangen) som absurd mange steder 
på den afrikanske landsbygda, fordi det ikke finnes noen stat som kan garantere disse 
rettighetene. Slike empiriske fakta vil ikke slippe igjennom en språklig 
filtreringsmekanisme som er sydd tett sammen av ideen om rettighetsideenes iboende 
universalisme og dens idéhistoriske tvilling: troen på at en universell historisk utvikling 
vil nivellere verdiforskjeller. 

Handlingsplaner i andre land som begrunnes med at ideene de baserer seg på er 
universelle (slik islamske mullaer hevder om islam i sine fredagsbønner i moskeer i Oslo 
og slik norske sørpolitikere har hevdet om «menneskerettighetene vi kjemper for» på 
utallige internasjonale konferanser de siste tiårene) vil med nødvendighet kreve at 
konkurrerende verdihierarkier avvises. Disse ideene vil ikke ganske enkelt oppfattes som 
gale, men de må definitorisk bestemmes som partielle (dvs. underlegne) og i motstrid til 

                                                                                                                                                 

omfanget av, har tilhengerne av det universalistiske syn på rettighetene i flere tiår fortiet, for 

eksempel, hvordan sentrale islamske ledere har avvist at menneskerettighetstankegangen kan 

forenes med islam. Fortielsen har kanskje skjedd i Den gode hensikts tjeneste, men det er en 

fortielse som også har vært en viktig forutsetning for at definisjonsmaktens bærere har nytt 

godt av den makten det har gitt å forvalte menneskerettighetsideen og hvordan den skal 

forskes på i Norge. 



Allah – i moskésammenheng – eller til Historien eller til Gud, i norsk sørpolitisk 
sammenheng.287 

________________________________________________________________________ 

Universalismen som politikkens opphevelse 

Noen ganger lykkes politikere i å formulere i en one-liner et bestemt prosjekts 
hensikt eller en epokes dilemma. Daværende vikarierende utenriksminister Tom 
Vraalsen skrev i Aftenposten, 15.12.1990, at bistand ikke var så komplisert politisk 
som det var påpekt at den var: «Norge driver ikke politikk i Kenya. Vi bare 
kjemper for menneskerettighetene.» Dette er etter min mening en av Det 
internasjonale gjennombruddets mest interessante uttalelser. Det fanger inn en 
kjerne i det sørpolitiske systems kommunikasjon om seg selv til seg selv og 
omverdenen. Norges bistandsminister sa at Norge ikke drev politikk i Kenya, enda 
Norge over flere år hadde kritisert president Moi for å være diktator, i realiteten 
kansellert hans statsbesøk i Norge og i stedet slo ring om den kenyanske flyktningen 
i Norge, Koigi wa Wamwere, som Kenyas ledende opposisjonelle og forfulgte 
talsmann for folket. Noen måneder senere brøt Kenya de diplomatiske forbindelsene 
med Norge, fordi de oppfattet at Norge blandet seg aktivt inn i Kenyas politiske liv, 
mens norsk utenrikstjeneste beskrev seg selv som upolitisk, til tross for at den 
norske ambassadøren personlig stilte på rettsmøte i Nairobi, og neglisjerte 
domstolenes, konstitusjonelt sett, uavhengige stilling i Kenya. 

Hvordan var dette utsagnet mulig? Hvorfor trodde Norges 
bistandsminister/utenriksminister at dette utsagnet ville falle i god jord hos norske 
avislesere? 

Kampen for menneskerettighetene må ha blitt oppfattet som en kamp for ideer som 
sto over politikkens verden, dvs. for ideer som var udiskutabelt gode, dvs. som 
universelle eller normale. Norsk press ble ikke oppfattet som maktutøvelse (poenget 
her er altså ikke om denne maktutøvelsen var klok eller uklok utenrikspolitikk), 
men som en slags etisk forpliktelse overfor et universalistisk handlingsimperativ. 
Ved å insistere på at menneskerettighetsverdiene ligger skjult i alle samfunn, 
oppheves alle forestillinger om press innen dette perspektivet, fordi «press» betyr å 
skyve på det historien er svanger med. Så overmannet må ministeren ha vært av 
universalismen i norsk sørpolitisk diskurs at han opphevet politikkens vesen: å 
foreslå hvilke rettigheter som bør realiseres først og på hvilken måte (president 

                                                      

287 Jfr. analysen av norske journalisters dekning av Kenya i årene 1986 til 1990 i Tvedt 2002. 



Mois strategi førte til at Kenya ble moden for og klarte overgangen fra ettparti-styre 
til flerpartivalg og regimeskifte fredelig og konstitusjonelt og bedre enn de aller 
fleste andre afrikanske land). Menneskerettighetsverdiene må ha bli oppfattet som 
en kompatibel pakke med verdier, som prinsipielt gjelder samtidig, over alt til 
enhver tid. Og viktig for en sørpolitikk som var drevet av målsettinger om 
demokratibygging: Ministeren opererte (som det sørpolitiske systemet for øvrig) 
innenfor et univers hvor det ikke finnes noen motsetninger mellom 
rettighetstankegangen/den liberalistiske tradisjonen og den republikanske tradisjon, 
dvs. det har vært blind for spenningen mellom rett og demokrati, eller mellom 
solidariske holdninger og private rettigheter, og var derfor, viste det seg, ute av 
stand til å utforme en hensiktsmessig politisk dialog med Kenya. 

________________________________________________________________________ 
En konsekvens av å feste egne oppfatninger i det universelle eller i historien som 

abstraksjon, som en slags idé på marsj mot sin egen virkeliggjøring (St.meld. gir også en 
kort historikk over menneskerettighetens gradvise, nesten evolusjonære seiersgang 
gjennom moderne historien, en lite subtil utgave av Hegels og Marx’ historieteorier), er at 
den valgte politikken oppheves som et partikulært, normativt prosjekt, eller som konkret-
historisk påvirket. Kombinasjonen av en vedvarende politisk tenkning som, til tross for at 
den er sterkt normativ-ideologisk, eksplisitt avviser at egne verdier har et bestemt 
historisk og kulturelt feste, og en praksis som insisterer på at «den andre» skal følge ens 
egne verdier som altså ikke oppfattes som valgte verdier, men som universelle, skaper en 
særegen autoritetsstruktur og et særegent autoritetskrav overfor det norske samfunnet. 

Det sørpolitiske systemets diskurs har etablert fundamentale kognitive kategorier som 
også har skapt aktører, som i egne øyne kan operere som en slags overhistorisk dommer 
(av andre lands utvikling, men og over andre nordmenns oppfatninger og verdier) – på 
den mektigste av alle grunner – universalismens grunn. Det innebærer at det sørpolitiske 
systemet definitorisk fremmer ideer som er så normale som ideer kan bli. 

Resultatet er autoritært: Egne oppfatninger fremtrer ikke bare som umiddelbart 
moralsk høyverdige, men som naturlige. De er så normale at de ikke trenger noen 
normativ begrunnelse for å være handlingsstyrende − de er blitt naturaliserte. Et 
opprinnelig normativt begrunnet utviklingsmål er blitt omdannes til historisk subjekt – til 
standard for en utviklingsprosess som ikke lenger egentlig trenger normativ begrunnelse. 
Den diskursive dominans hviler i et ahistorisk, ikke-pragmatisk og i bunn og grunn 
uforpliktende mantra («MR» – som det heter i jargongen og i Utenriksdepartementets 
retorikk), som ikke tilhører politikkens verden, men har opphevet politikken. 
Universalismens retoriske dominans kan kanskje ha bidratt til å skape et system hvor 
aktørene har interesse av det universelle, men det sentrale her er hvordan denne ideen har 



overmannet norske tenkemåter på slutten av det 20-århundre (sekulære intellektuelle så 
vel som den lutherske kirkebevegelsens talspersoner).288 

Universalisme og misjonsNorge 

Aktører som kjenner dette spillets regler godt har erfart at det ligger et utbytte i retorisk å 
innordne seg det universelle, og har lyktes å forvandle ytterst partikulære prosjekt til 
universelle prosjekter. I norsk sørpolitisk historie finnes det neppe noe som bedre kan 
belyse dette trekket enn Norsk Misjonsråds Bistandsnemnd (BN). 

Norsk Misjons bistandsnemnd, etablert etter initiativ fra staten i 1982, er et 
institusjonalisert uttrykk for statens forøk på å løse sine kapasitetsproblemer, men også på 
hvordan det partielle kan forkle seg som det universelle, og dermed motta det universelle 
som belønning. Navnet i seg selv sammenfatter institusjonenes grensefunksjon mellom 
misjon og sørsystemet. På den ene siden har BN redusert statsforvaltningens arbeidsbyrde 
og samtidig gjort den sørpolitiske ledelsen mindre direkte ansvarlig for misjonens 
faktiske virksomhet. På den andre siden har BN strømlinjeformet prosjektsøknadene fra 
de 16 misjonsorganisasjonene som er medlemmer, slik at de maksimalt tilpasses det 
sørpolitiske systemets retorikk og krav.289 BN kan mest fruktbart oppfattes som en type 
dobbelt systemisk «gatekeeper» mellom to ulike kommunikative og sosiale systemer.290 

                                                      

288 Rådet for samfunnsforskning ga i 1988 ut et programnotat om menneskerettighetsforskning i 

Norge, og i 1999 ga Området for kultur og samfunn, Norges forskningsråd ut en rapport kalt 

Forskning om menneskerettigheter i Norge. Felles for dem begge var at de inneholdt mange 

gode ideer om hva som burde gjøres innenfor forskningsfeltet, men ingen oppfordret til 

forskning om hva som er det grunnleggende spørsmålet for å forstå hvordan en best kan 

fremme menneskerettighetene: maktaspektet i forholdet mellom samfunn og sivilisasjoner og 

internt i samfunn. Begge utredningene avspeiler en oppfatning om at «kampen for 

menneskerettighetene» så å si står over politikkens verden; fordi kampen for dem simpelthen 

er rett, og ved at det ikke er behov for å studere dens begrunnelse, stilte en også de som 

kjempet for menneskerettighetene over det som burde studeres. I et langt kunnskapshistorisk 

perspektiv kan en si at utredningene ønsket forskning om hvordan menneskerettighetene best 

kunne spres (dvs. på de misjonerende aspektene), men uten blikk på «misjonærenes» prosjekt 

(dvs. helt uten kontekstualisering av seg selv, det vil si blottet for selvrefleksivitet).  
289 Se for eksempel BNs hjemmeside: http://www.bistandsnemnda.no., for hvordan BN 

presenterer seg selv.  
290 Viggo Koch, i 2003 leder av Det Norske Misjonsforbund og medlem av Arbeidsutvalget i 

Frikirkens Globale Informasjon, kan være en typisk representant for den nye 

bistandsmisjonæren på norsk hjemmebane. Han beskriver Misjonsforbundets målsettinger 

http://www.bistandsnemnda.no/


Det sørpolitiske systemet er organisert rundt helt andre verdikoder enn misjonens. En 
gjennomgang av norsk misjons blader og informasjonsmateriell historisk og de siste 
tiårene gjør det fruktbart å bestemme den konstituerende verdikode innen norsk misjon 
som «hva fører til omvendelse og frelse/hva fører ikke til omvendelse og frelse». Denne 
verdikoden skaper grensene mot omverdenen (de ikke-frelste) og organiserer misjonens 
diskurs om seg selv, sin historie og fremtid. Det er den «evige» diskusjonen om hva som 
fører til omvendelse og frelse som har skapt og reprodusert de mange ulike 
misjonssamfunn og venneforeninger i Norge, og som også eksporteres til misjonsfelten 
som speilbilder av norsk misjonshistorie. Bistandsarbeid innenfor denne 
kommunikasjonen om verden er ikke og kan ikke være noe annet enn et mer eller mindre 
hensiktsmessig middel for å oppnå omvendelse og frelse. Norsk Misjonsråds 
Bistandsnemnds historiske rolle, ved å tilhøre misjonen og være eid av misjonsNorge, og 
samtidig formelt opptre som et av det sørpolitiske systems mest oppdaterte, retorisk 
strømlinjeformede institusjoner, er av kommunikasjonsstrategisk interesse og betydning. 
BN har overfor det sørpolitiske systemet klart å omskape misjonsNorges 
misjonsorganisasjoner – fra å være konservative bevegelser med synkende tilslutning til å 
bli mainstream utviklingsorganisasjoner som mottar store summer over statsbudsjettet – 
samtidig som BN har gjort det mulig for misjonsNorge og opprettholde sitt 
kommunikative system hvor diskursen fortsatt kan kretse ganske uforstyrret om hva som 
kan føre til omvendelse og frelse uten å skjele til sørsystemets retorikk og krav. 
Gjensidigheten i dette forholdet har bestått i at det sørpolitiske systemet på denne måten 
har kunnet opprettholde sin legitimitet og fortsette å produsere den samme 

                                                                                                                                                 

slik på deres hjemmeside:  

  «Vi vil utfordre og hjelpe menigheter til i fellesskap å virkeliggjøre det verdensvide 

misjonsoppdrag inntil Jesus kommer. Ut i all verden – fra lokalmenighetene i Norge – 

gjennom en felles misjonsvirksomhet; – forkynne evangeliet til frelse for alle folkeslag; – 

etablere og styrke lokale og nasjonale kirker som selv driver misjon; – ta ansvar for hele 

mennesket.» 

  Han beskriver arbeidet i «felten» slik: «Arbeidet er mangfoldig og spenner fra 

menighetsplanting og disippeltrening, til helse-, skole og nødhjelpsarbeid.» Målet er 

evangelisering. «Partnerne i Sør» er et annet ord for å støtte misjonerende kirkesamfunn med 

tilsvarende bibelforståelse. Koch er samtidig leder av styret i Norsk Misjonsråds 

Bistandsnemnd, fullfinansiert av NORAD. I denne sammenhengen er retorikken 

fattigdomsbekjempelse, og nå de marginaliserte gruppene, etniske minoriteter og lignende. 

For dette, se BNs hjemmeside (ibid.). 



selvrefererende kommunikasjon organisert om systemets verdikoder.291 BN har vært 
misjonens talerør innen det sørpolitiske systemet og legitimert sørsystemets betydning for 
misjonens målsettinger. BN har følgelig, ved sin doble «gatekeeper-rolle», samtidig 
opprettholdt sørsystemets konstituerende verdikoder og misjonsNorges helt ulike, 
konstituerende verdikoder. 

_______________________________________________________________________ 

Misjon og sørpolitikk: universalismen som forkledning 

Generalsekretæren i Norsk Luthersk Misjonssamband, Egil Grandhagen, sier når 
han snakker til misjonen: «Når folk spør hva vi driver med, så er svaret: Vi vil 
misjon. Dette er ikke noe diskusjonsgrunnlag. Dette er overordnet alt. Ingen 
oppgave kan sidestilles med å bringe evangeliet til hedninger og stammer over hele 
verden (se http://home.online.no/~obrennsa/femisj/samarb1.htm). 

Grandhagen har vært leder av den misjonsorganisasjonen som har fått mest penger 
over Utenriksdepartementets budsjett. Den har fått støtte hvert år siden 1963. Bare i 
perioden 1990-2001 fikk den rundt 240 millioner kroner i støtte fra 
Utenriksdepartementet og NORAD (basert på NORADs statistikkdatabase). 

Inntil midten av 1990-tallet hadde ikke kvinner stemmerett på NLMs 
generalforsamling. I 2003 tillater ikke NLM jenter og kvinner å bli valgt til ledende 
stilling i organisasjonen. NLM er imot kvinnelige prester og betrakter homofili som 
synd. Under den forrige Ap-regjeringen fikk ikke NLM støtte av 
Familiedepartementet til sitt arbeid i Norge fordi de var for udemokratiske. 
Generalsekretær i NLM sa i forbindelse med biskop Køhn-saken i 1998/1999 at 
NLM ikke hadde «noe medansvar for den vranglæren» Køhn, Stålsett og andre sto 
for: «De må selv bære ansvar for det overfor Gud og mennesker.» Han bekreftet at i 
henhold til Misjonssambandets regelverk skal en ikke samarbeide med kvinnelige 
prester, og NLMs forkynnere skal boikotte liberale prester som forkynner (Utsyn, 
3.3.1999). 

Slik omtales bistand (diakoni) i NLMs avis, Utsyn: «Diakoni, kristen omsorg skaper 
Kristusetterfølgere. Paulus skriver: «Ser du ikke at Guds godhet driver til 
omvendelse?» (Rom. 2).» Og videre: «Slik sett er diakonien også et middel, for Guds 

                                                      

291 NORAD finansierer hele driften av Bistandsnemndas sekretariat (selv om det er eid av 

misjonsorganisasjonene) og har fått årlige bevilgninger på rundt 4 millioner kroner. I tillegg 

får de 100 % støtte til andre initiativer. 



godhet kan drive mennesker til omvendelse og de gode gjerninger gir Gud ære og 
kan lede til sann tilbedelse. […] Diakoni vil aldri kunne være verdinøytral. Den er et 
mål og har et mål!» Utsyn publiserte en artikkel med overskriften: 
«Bygdeutviklingsprogrammer er en plogspiss for evangeliet.» (Programmet det var 
snakk om i Etiopia var så å si fullfinansiert av NORAD). Generalsekretærens sønn 
sa: «Når vi bygger skoler, er det noe myndighetene ønsker, og da er det helt naturlig 
for dem at vi underviser i kristendom. Når våre team er ute i felten, starter de med 
andakt, sang og bønn, enten de skal drive mobil helseklinikk eller de skal undervise i 
jordbruk eller husdyrstell. […] Det å drive misjon er noe veldig fint.» NLM sier: 
Bistand er evangelisering. Evangelisering er bistand. 

Under dekke av universalismen sender den norske stat ut kristenfundamentalister 
til alle verdenshjørner. Misjonsorganisasjoner representerer den norske 
universalismen i verden, og uten at det har vært noen offentlig oppmerksomhet eller 
diskusjon om det. Den universalistiske retorikken er blitt forvekslet med faktisk 
politikk. Et eksempel: Etter 40 år med norsk statlig støtte til misjonen har staten 
enda ikke tatt initiativ til en samlet gjennomgang av misjonens arbeidsmåte, og det 
er aldri blitt reist en prinsipiell diskusjon i Stortinget om hva det innebærer for en 
stat og la seg representere av konservative misjonsorganisasjoner. 

________________________________________________________________________ 
For det sørpolitiske system har denne tilsynelatende systemkonvergens bidratt til å 

opprettholde dets legitimitet som et Godhetsregime, opptatt av å hjelpe andre på de 
andres premisser. Det har vært blind for en praksis som strider mot systemets 
fundamentale universalistiske utviklingsfortelling, fordi det ville fremtvinge 
reformulering av grunnlaget for prosjektets idémakt. 

Bistandsepoken er misjonsepoken i norsk historie. Misjonens relasjon til staten er blitt 
radikalt endret i løpet av noen få tiår. Før staten begynte med utviklingshjelp opererte 
misjonsorganisasjonene helt utenfor statsadministrasjonen og uten statsstøtte. I løpet av 
1980-tallet og særlig utover på 1990-tallet er viktige deler av misjonsNorge blitt en del av 
det sørpolitiske systemet og helt avhengig av statsstøtte.292 Det er ikke giverglade 

                                                      

292 I én sum: Norsk misjon viser klar evne til omstilling i et oppdrag. Utfordringen for 

misjonsfolket fremover blir definitivt å holde oppe trøkket i bånn og økonomi også når 

forskjellige årsaker gjør at organisasjonene ikke kan informere om alt de gjør eller når det 

mangler misjonærer fra lukkede arbeidsområder til å varme opp hjertene. Da gjelder det at 

hjertene er varmet av evangeliet. I tillegg kan det samme folket utfordres så de er villige til å 

la omstillingene ute også få noe å si for tilsvarende utfordringer i partnerskap, diakoni og 

muslimmisjon i sitt eget land.  



strømpestrikkende kvinner i bygder på Vestlandet og Sørlandet som de siste tiårene har 
gitt misjonen penger og misjonærene underhold – det har intetanende norske 
skattebetalere gjort. 

Majoriteten av misjonsorganisasjonene som har trådt inn i det sørpolitiske systemet er 
ytterst konservative i de aller fleste livssynspørsmål. Like fullt fremtrer de i sørpolitisk 
sammenheng som garantister for det sørpolitiske systemets versjon av sine universelle 
verdier. De bruker i sørpolitisk sammenheng den samme retorikken om 
fattigdomsorientering, helsearbeid blant marginaliserte grupper, kvinner og barn som alle 
andre organisasjoner,293 og har slik bidratt til å legge et røykteppe over et av de mest 
markante særtrekk ved det sørpolitiske system og bistandens historie i Norge. 
Misjonsorganisasjonene har underordnet seg sørsystemets begrepsmakt, og framtrer 
derfor i sørpolitisk sammenheng som en av universalismens og normalismens bærere – og 
ikke som det de innenfor sitt eget kommunikative system ser på seg selv som: som 
«lysbærere» for sin oppfatning av Kristus i verden.294 NORAD og den sørpolitiske 
ledelsen har på sin side avvist at misjonen representerer noe særegent problem, fordi, sier 
de, misjonsorganisasjonene trekker et klart skille mellom bistand og misjonering. Det 
staten finansierer er bistand, og organisasjonenes egne verdier er derfor uten betydning. 
Siden det sørpolitiske systemets ledelse har forvaltet det sørpolitiske systemets profil, har 
de ikke interesse av eller interesse for å gå inn på områder som kan undergrave systemets 
fundamentale profilering av seg selv som et altruistisk, sivilisasjonsnøytralt og 
verdinøytralt prosjekt.295 

                                                      

293 Sagt av Wisløff, NLMs fører i årene etter krigen: «Og det kan heller ikke være tvil om at 

legemisjonen på mange vis åpnet vegen for misjonen. Ved spedalsksykehusene oppholder 

pasientene seg i lengre tid. Her er det store muligheter for evangelisering.»  
294 Fortellingen om menneskerettighetens universalisme synes å bli vanskelige å opprettholde 

uten overdrivelser og fortielser, siden den internasjonale «enigheten» om systemets 

universalisme utfordres innenfra – av USA – som i sin tid sto i spissen for ideen om 

rettighetenes universalisme. Ved at Bush-administrasjonen nå snakker om å spre «American 

values» mer enn universelle verdier (slik Frankrike tidligere har snakket om å spre frankofile 

verdier heller enn universelle verdier), om USA som Guds utvalgte stat, undergraves ikke 

bare de multilaterale institusjonene (ved at Washington insisterer på å handle på egen hånd) 

men også det «multilaterale» språket (som vil ha størst betydning i lengden), dvs. språket om 

menneskerettighetenes universalisme.  
295 Forestillingen om menneskerettighetenes universalisme synes å bli vanskelig å opprettholde 

uten overdrivelser og fortielser, siden den internasjonale «enigheten» om systemets 

universalisme utfordres innenfra – av USA – som i sin tid sto i spissen for ideen om 



Ved å kle en spesiell krysskulturell praksis – eller mer generelt en bestemt framferd – 
som er bestemt av særinteresse, i universalismens kappe (og glans) oppnås et dobbelt 
bytte: støtte til sitt eget partielle prosjekt og hyllest av det universelle prosjekt. 

Det sørpolitiske systemets universalistiske dogmatikk dominerer ikke bare systemet 
selv, men også omverdenen – «universalistene» har tatt makten over tradisjonell 
konservatisme og tradisjonell radikalisme (som hver på sine måter ikke lar seg forene 
med sørpolitikkens universalisme). Sørsystemet og det strategiske 
kommuniksjonsregimets universalisme er norske oppfatninger om menneskerettigheter, 
det vil si: De uttrykker ikke bare en sørpolitisk offisiell dogmatisme, men en nasjonal. Tre 
eksempler: En samlet norsk presse nærmet seg Kenya i dette perspektivet, og opphevde 
Kenya som et konkret land, plassert geografisk og i historien – universalismen skapte 
Kenya som speilbilde og speilbilde begrunnet universalismens på nytt.296 De mest brukte 
lærebøkene på ungdomsskoletrinnet beskriver rettighetene som universelle, uten 
motforestillinger eller presisjon. Innflytelsesrike forfattere og intellektuelle har produsert 
en rekke med talehandlinger fundamentalt merket av forestillinger om en universell 
historie og denne særegne ideen om forholdet mellom menneskerettigheter og 
universalisme.297 Denne tradisjonen har hatt konsekvenser for hvordan kampen for 
menneskerettighetene føres i verden, men også i Norge, for universalismens tvilling er 
blindhet for forskjellighet. Den har påvirket evnen til å reflektere over eget ståsted (for 
det universelle er ikke noe sted) og til å erkjenne eksistensen av historiske subjekter (om 
det er religiøse fundamentalister eller andre) som er imot at disse rettighetene realiseres. 

________________________________________________________________________ 

Universalisme og fikenblad 

I den sørpolitiske offentlighet taler Det Norske Baptistsamfunn universalismens 
språk. På deres egne landsmøter (se deres årsmøterapport for 2001) taler de sitt eget 
språk: 

«Vi ønsker at vårt utviklingsarbeid først og fremst skal være evangelisk arbeid, og 
dernest utviklingsarbeid på lengre sikt. Men vi er åpne for å hjelpe til ved spesielle 

                                                                                                                                                 

rettighetenes universalisme. Ved at George W. Bush og hans administrasjon snakker om å 

spre «American values» mer enn universelle verdier (slik Frankrike tidligere har snakket om å 

spre frankofile verdier heller enn universelle verdier), og om USA som Guds utvalgte stat, 

undergraves ikke bare de multilaterale institusjonene, men også det «multilaterale» språket.  
296 Se Tvedt 2002. 
297 Ibid. 



katastrofer. Ved den tidligere omtalte flomkatastrofe i Vietnam fikk vi være til 
betydelig hjelp for rundt 10 menigheter mot slutten av 2000 og begynnelsen av 2001. 

Vi gleder oss over at mange mennesker ble frelst ved hjelp av den humanitære 
hjelpen. Mennesker som fikk hjelp via menighetene i Vietnam, blant annet pakker 
av mat, ble glade over at de fikk hjelp av mennesker langt unna. De fortsatte å 
komme til kirkene, fikk høre evangeliet og ble døpt. 

En av våre samarbeidspartnere fortalte at de ikke hadde hatt noe numerisk 
framgang, men at de i 2001 fikk oppleve at 106 mennesker tok imot Jesus, ble døpt 
og tillagt menigheten. De mente selv at bistanden fra Norge var hovedårsaken. Det 
gir inspirasjon til fortsatt å satse på den type kristent arbeid.» 
(http://www.baptist.no/organisasjon/lm2002/Sak%2005.2002%20%20Rapport%202
001.PDF) 

Billy Taranger, generalsekretær i Det Norske Baptistsamfunn, var i første halvår av 
2001 leder for representantskapet i Det Norske Misjonsråds bistandsnemnd, 
fullfinansiert av NORAD, men eid av misjonsorganisasjonene. 

Pastor Strømmes Minnestiftelse har en sørpolitiske retorikk i søknader og på møter 
som er utpreget systemkonfirmerende: Alle mennesker har like stor verdi, 
menneskerettighetene gjelder prinsipielt over alt og til enhver tid, og lignende. 
Overfor sine private givere er retorikken annerledes enn overfor statens offentlige 
pengefordelere: Lederen hevder, og viser til Bibelen, at hjelp til medkristne er det 
viktigste for kristne. Som det heter: 

«Men Jesus kalte ikke alle mennesker for brødre: Den som gjør min himmelske fars 
vilje, han er min bror og søster og mor» (Matt. 12,50, sitert i Øistein Garcia de 
Presno og Jørgen Aass, 1999, Gi, lev, få. Det handler om mer enn penger (utgitt i 
samarbeid med Vårt Land), Noah-bok, Oslo: Genesis: 65. Boken blir mye brukt. Den 
står blant annet på listen over godkjent studiemateriell til Pinsevennenes Studieråd). 
Forfatterne skriver: «Omsorg for brødre og søstre i troen er viktigere enn 
filantropi» (s.s.). 

Eller med andre ord: Strømmestiftelsens leder programfester at organisasjonens 
hjelp går først og fremst til medkristne, dersom en må velge (og det må man selvsagt 
ofte i nødhjelpssammenheng) og graderer dermed liv eksplisitt – i skarp kontrast til 
den universalistiske bistandsretorikken. 

Organisasjonen fikk i perioden 1990–2001 nesten 325 millioner kroner i statsstøtte 
fra NORAD og Utenriksdepartementet. 

________________________________________________________________________ 



Utviklingens forvaltermakt 

Personer eller grupper i et samfunn som får andre til å tro at ens egne verdier eller 
handlingsplaner er normale, vil ikke bare øke sjansene for å få B til å handle i samsvar 
med As mål, men produserer seg selv som norm gjennom Bs bekreftelse av As 
normalitet. Det sørpolitiske systemet og den norske godhetsdiskursen har lykkes i 
etablere denne posisjonen overfor omverdenen og seg selv. Gjennom å beskrive sin 
krysskulturelle praksis som i bunn og grunn iverksettelse av normalisme har denne 
praksisens representanter trådt inn i rollen som normalitetens bærer (i en ellers kaotisk 
verden) og den normale utviklingens forvaltere.298 

Opp mot denne oppfatningen: at på grunn av utviklingshjelpens etiske grunnlag og 
fredspolitikkens godhet er politikkens grunnlag og hovedlinje rett og uproblematisk (jf. 
Stortingets enstemmige vedtak om én utviklingsstrategi for alle utviklingslandene (se 
Stortingsmelding nr. 36 (1984–85), er det gjennomføringen av den (dvs. evnen til å 
iverksette dens normalisme) som er problemet, kan en utenrikspolitisk realist siteres: 

The first lesson the student of international politics must learn and never forget is that complexities of 

international affairs make simple solutions and trustworthy prophecies impossible. Here the scholar and 

the charlatan part company» (Morgenthau, Politics among Nations). 

Gitt sørpolitikkens særegne kompleksitet (jf. diskusjonen i Del II om den 
rekonseptualiseringen av utenrikspolitikken som feltet fremtvinger), er en tilsvarende 
advarsel enda mer på sin plass på dette området. Men på grunn av det sørpolitiske 
systemets organisering og dens dominerende godhetsdiskurs er det, for å bruke Hans J. 
Morgenthaus terminologi, sjarlatanene som har dominert, eller for å presisere hans grove 
retorikk: i det sørpolitiske danningsprosjektet er det den sjarlatanske tilnærming til verden 
som har dominert.299 En gjennomgang av organisasjonenes aviser og uttalelser fra aktører 

                                                      

298 Normalismebegrepet er inspirert av fransk diskursteori. Den søkte å beskrive statistisk 

normalitet som en egen sosial og kulturell kategori, og normalitetforestillinger som resultat av 

en normalistisk diskurs og identitetspolitikk. Her anvendes det på helt andre områder av 

samfunnet, og bruken av det snus på hodet. 
299 Morgenthaus betegnelse passer ikke på kunnskapsrike UD-byråkrater, NORAD-ansatte eller 

organisasjonsarbeidere (mange har uttrykt oppgitthet over overfladiskheten i den offentlige 

diskursen), eller forskere som distanserer seg fra hele det sørpolitiske prosjektet eller feltet 

nettopp pga. sjarlatanenes dominans av det, men det kan være nyttig for å understreke denne 

bokens prosjekt: å identifisere og forstå det nasjonale danningsprosjektets karakter, dvs. den 

offentlige diskurs’ innhold. Også her gjelder det altså å trekke et analytisk skille mellom 

dominerende språk og enkeltaktørers oppfatninger.  



i den sørpolitiske ledelsen de siste 40 årene er en lang katalog over enkle løsninger og 
sikre spådommer, fremsatt i en åpenbar tro på at oppfatningene var rette, at de var så 
normale at de ikke behøvde å være bygget på inngående kunnskap om et lands historie, 
om bistandsrelasjonens mekanismer og lignende. Den sørpolitiske posisjon og dens 
verdensbilde i seg selv ga dem disse innsiktene. 

Normalismen har, som nevnt tidligere, en viktig historie å fortelle om sosiale 
prosesser på skoler, sykehus, asyl og fengsler siden begynnelsen av det 20.århundre.300 
Normalismebegrepet er blitt brukt som et stigma, som et middel for utestengelse av det 
gode selskap. Her anvendes begrepet på et mye videre felt – på en stor fortelling om 
verdensutviklingen – og det dreier seg ikke om statistisk normalitet eller om eksklusjon, 
men om det motsatte: Det er det unormale (dvs. representanter for et ekstremt unntak i 
verden, Norge) som insisterer på å representere normalen, og det normale (dvs. flertallet 
av folk i Afrika, Asia og Latin-Amerika) som ved å underkaste seg det unormale som det 
normale, bekrefter egen unormalitet.301 

Normalisme oppfattes i denne sammenheng som et nyttig begrep får å beskrive en 
nasjonal diskurs (med utgangspunkt i den nasjonale handlingsplanenes praksis og med 
betydning for det nasjonale danningsprosjektets praksis) hvor politikkens norm oppfattes 
som så naturlig, som så normal (dvs. universell), at den ikke egentlig trenger noen 
begrunnelse. Det kan fange inn hva som skjer i en nasjonal og stor meningsdannende 
prosess hvor et opprinnelig normativt begrunnet utviklingsmål omdannes til historisk 
subjekt – til standard for en utviklingsprosess som ikke lenger trenger normativ 
begrunnelse. 

Innenfor en teleologisk historieforståelse vil normalitet være en samfunnsutvikling 
som er i samsvar med den utvikling Historien har utpekt for menneskene.302 Den 

                                                      

300 Se f.eks. Canguilhem 1993 og Foucault 1979.  
301 Å definere sørpolitikken inn i denne normalismerollen, som en slags utviklingens forvalter, er 

ikke normalt. Det kan for eksempel sammenliknes med hva forskere beskriver som «an 

enormous sense of exceptionalism», i Sør-Afrika ut i fra deres unike historie (se Habib, A. 

2002), og utbredte, ikke-religiøse oppfatninger i USA om USA som en nasjon helt for seg 

selv.  
302 Med teleologisk historie menes ikke her, etter Bokmålsordboka, læren om det 

hensiktsmessige eller formålstjenlige. Det er snakk om et annet begrep på hva britene kaller 

Whig-historie, dvs. en historie hvor en nærmer seg samfunnsutviklingen ut fra en 

overbevisning om at Historien beveger seg mot et bestemt mål, eller med andre ord, at den 

har en mening. Dette er et syn på Historien som hadde stor oppslutning – særlig påvirket av 

Herder, Hegel og Marx på 1800-tallet, og ulike moderniseringsstrategier i bistandsepoken, 



sørpolitiske normalitetsbestemmelse av samfunnsutviklingen er ikke statistisk bestemt, 
som f.eks. en Gauss-kurve. Hadde den vært det, ville de «utviklede», dvs. den rike 
minoritet, vært det normales motsetning – dvs. avviket. Denne normaliteten representerer 
heller ikke en slags «gylden middelvei» mellom ulike utviklingsmodeller eller samfunn 
(Saudi Arabia, India, New York og Bergen). Normalitetens konkrete innhold har variert, 
og til tider har nettopp endringer i bistandens og sørpolitikkens slagord vært et kjennetegn 
ved bistanden som system.303 Normalismen har heller ikke øvd den samme innflytelsen 
hele tiden og på langt nær like sterkt i alle land. Som kjent ga for eksempel president 
Pompidou en svært partikulær begrunnelse for fransk bistand: Målet og poenget med den 
var å lære folk å snakke fransk, dvs. å spre den frankofile kultur til så mange land som 
mulig, ikke minst i kamp mot anglo-amerikanismen. Når ens egne verdier oppfattes som 
universelle, dvs. som det mest normalt tenkelige av det normale, og en samtidig agerer 
innenfor et offisielt utviklingsscenario for verden hvor det ikke finnes sivilisasjoner, er 
dette uttrykk for normalisme i moderne utviklingstenkning. For å spissformulere: 
Kolonistene spredte sivilisasjon, og erklærte det. Misjonærene spredte kristendommen, og 
prediket det. Bistandsnasjonen Norge sprer vestlige verdier, men sier det ikke. De sprer 
universelle verdier, dvs. normalisme. 

Det er bred enighet om at hva som konstituerer norm og avvik i et gitt samfunn er en 
sosial konstruksjon, som påvirkes av maktforhold, idémakt, tradisjon og lignende. Blant 
nuerne i Sør-Sudan har det vært og er det vanlig å gå uten klær. Å gå uten klær oppfattes 
som et tegn på motstand og avvisning, være seg mot engelske koloniembetsmenn eller 
mot Moderniteten, representert ved arabiske handelsmenn eller vestlige 
bistandsarbeidere. Blant nordmenn er det vanlig å gå med klær. Å gå uten klær i 
offentlighet oppfattes som protest eller galskap. Å gå med klær i Norge krever normalt 
ingen begrunnelse (med mindre en er på en nudiststrand), som det heller ikke har krevd 
noen begrunnelse å gå uten klær blant nuerne (med mindre en skal i misjonskirken). Et 
annet eksempel: I London har flere utesteder i mange år hatt som norm og krav at 
gjestene skulle gå med slips. Ved å avvise ikke-slipskledde personer i døra trakk 
etablissementet en distinksjon mellom seg selv og omverdenen. I noen år reklamerte 
mange av de samme utestedene med at det ikke var lov å gå med slips, slipsbrukere ødela 

                                                                                                                                                 

men som i dag er forlatt av det vitenskapsbaserte historikermiljøet. Dette innebærer ikke 

nødvendigvis en avvisning av Herder, Hegel, Marx eller moderniseringsstrategiene på andre 

områder. Norsk offisiell tenkning om menneskerettighetsideens universalisme er derfor et 

unntak, og det er dette unntaket som krever forklaring.  
303 Nettopp de stadige endringane i bistandspolitikkens og sørpolitikkens slagord er noe som 

systemets aktører er svært opptatt av, og også ser det lett komiske i.  



utestedets mondene rykte. Nå er slips igjen «in». Å gå med slips på Londons utesteder var 
lenge selvsagt, men plutselig trengte det legitimering. Selv om en viss type normer ikke 
omtales og derfor til en viss grad forblir «skjult» for samfunnets medlemmer, kan deres 
betydning for persepsjoner og kognitive kategorier derfor godt være omvendt 
proporsjonal med tausheten som omgir dem. 

Offentlige normer og avviksdiskusjoner er ofte opptatt av det uvanlige eller 
spektakulære, av bruddet med det vanlige. Det som er normalt, er samtidig det som ikke 
omtales. Det vil derfor være avvikene som har nyhetsverdi, og som derigjennom, forutsatt 
bestemte maktforhold i samfunnet, kan tjene til å fornye og befeste det normale. Også det 
sørpolitiske system har sine offerlam, som tildeles den samme rolle i systemets 
opprettholdelse og reproduksjon som lammene som ble jaget ut i ørkenen hadde i gamle 
jødiske tradisjoner. Ved at bestemte praksiser som bryter med systemets beskrivelse av 
seg selv, kollektivt fordømmes (et slikt tilfelle i norsk sørpolitisk historie er særlig det 
store Turkana-prosjektet som NORAD drev i Kenya, hvis storpolitiske bakgrunn og 
sosiokulturelle kompleksitet banaliseres av ettertidens erobring av det som et «skrekkens 
eksempel»), kan selvbilder av normalitet og læring lettere opprettholdes. 

I tråd med dette: Er det mulig å identifisere bilder av den ytre verden, av «den andre» 
og av «oss» som gjennomsyrer fundamentale kognitive og perseptuelle kategorier og 
filtre som har betydning for hvordan samfunnsmessige spørsmål som hva utvikling er, 
hvordan Historien utfolder seg, hva rettferdighet er, nasjonale selvbilder osv. oppfattes, 
og dermed hvordan medlemmene av dette samfunnet forstår sine omgivelser og 
utviklingens gang? 

På det sørpolitiske området har det utviklet seg og oppstått en uvanlig tankefigur: 
Kombinasjonen av en vedvarende politisk tenkning som til tross for at den er sterkt 
normativ-ideologisk av karakter avviser at egne verdier har et bestemt historisk og 
kulturelt feste og en praksis som insisterer på at andre skal følge ens egne verdier, som 
altså ikke oppfattes som valgte verdier, men som normaliteter. Dvs.: Det er snakk om et 
historisk fenomen som i egne øyne verken driver eksport av kapitalisme, Den 
skandinaviske velferdsmodellen, eller av norske, vestlige verdier, men av hva jeg vil kalle 
normalisme. Sørpolitikken eksporterer normalisme og via den krysskulturelle praksisens 
form kommer denne normalismen tilbake som et av de viktigste områdene hvor norske 
oppfatninger av grunnleggende samfunnsmessig normalitet og identitet manifesterer seg 
på og skapes på nytt. 

Innenfor dette politikkområdet er altså normer som historisk og opprinnelig var basert 
på subjektive valg og historisk situerte verdisystem, blitt transformert til objektive, 
udiskutable handlingskrav. Det er denne siste type normaliserte eller naturaliserte normer 
sørsystemet vegeterer på og som det kontinuerlig bekrefter gjennom ritualer og rutiniserte 
kommunikative kontraster. Det sørpolitiske prosjektet har evnet å forkle sitt partielle 



prosjekt som universelt og normalt. Det fremstår så å si som utviklingens forvaltere. Det 
har hatt betydning for nasjonalkorporatismens institusjonelle utvikling og fremstår som 
noe av dets politisk-ideologiske fundament.304 

Disse normalitetsoppfatningene (næret av forestillingen om å fremme universelle 
verdier) har konsekvenser for makt og demokrati – også i Norge. Den avviser den 
demokratiske og pluralistiske ideen om at universell enighet om ett enhetlig verdihierarki 
ikke er mulig. Den opphever verdikonflikter om disse verdiene i giversamfunnet selv. Det 
er oppstått et paradoksalt fenomen: Godhetsregimet baserer seg på en godhet som ikke 
begrunnes, og som ikke kan begrunnes normativt. 

Normalitetsdiskursen har betydning for hvordan Den norske modellen organiseres og 
for sørsystemets posisjon overfor omverdenen. Normalitetsmakten gjør det mulig for det 
unormale å maskere seg som normalt, og særinteressene å fremtre som almeninteressere. 
Normalitetsoppfatningenes sterke stilling kan oppfattes som nasjonalkorporatismens 
politisk-ideologiske tvilling, som dens fundament og produkt, ved at forskjeller i 
verdigrunnlag mellom organisasjonene, forskningssystemet og stat oppheves som 
relevante. 

Det kollektive «vi» 

Siden ingenting er selvidentisk, må kollektiv identitet i form av nasjonal identitet 
oppfattes som historiske konstruksjoner påvirket av differensielle forhold mellom stater 
og samfunnstyper eller sivilisasjoner. Det finnes en omfattende litteratur om hvordan 
hankinerserne, amerikanerne, araberne, kristne, muslimer, irene og baskerne har utviklet 
ulike identiteter og identitetsproduserende strategier. I tillegg vil ulike historisk perioder 
ha særegne identitetsproduserende diskurser. Nasjonale eller kollektive identiteter vil 
derfor alltid i en forstand være konstruerte, midlertidige, og under press. Identitet 
produseres og transformeres via historisk distinkte diskursive praksiser (romantikken på 
europeisk 1800-tall i Europa, mahdi-styrets nasjonskapende rolle i «the riverain Sudan», 
Sun Yat-Sen-perioden i Kina osv.). Enhver samhandlingsrelasjon mellom land, politisk-

                                                      

304 Gjennom kommunikasjonsregimets kommunikasjon om seg selv er normer blitt omdannet til 

noe som står over det normative, fordi de er normale. Et beslektet normativt-etisk spørsmål, 

som ikke vil forfølges her, er om normer som av aktøren selv ikke beskriver som bevisst 

normative valg blant andre mulige normative valg (de som mener at egne verdier er 

universelle eller almengyldige, kan selvsagt ikke velge andre verdier, fordi de da ikke vil 

være universelle eller almengyldige, uten å tre ut av systemets normative begrunnelse) bør 

omtales som normer overhodet. 



økonomiske systemer eller sivilisasjoner vil inneholde en rekke muligheter for definisjon 
av samhandlingssituasjonen (statlig konkurranse på en anarkistisk internasjonal arena, 
sivilisasjonsdialog, verdikonflikt, handelspartner/økonomisk motstander, giver/mottaker, 
utviklingspartner, land i verden osv.), fordi nasjonal identitet blir meningsfull bare 
gjennom sammenlikning med andre. 

Historisk-diskursive analyser har nesten utelukkende dreid seg om konstruksjon av 
ulike identiteter, eller forskjeller (som ikke forutsetter forestillinger om annerledeshet). 
Her settes søkelyset både på konstruksjon av forskjellighet og på nasjonal likhet, det vil si 
«den Andres» rolle i definering og redefinering både av distinktiv identitet og det 
kollektive «vi». De fleste sentrale teorier om nasjonalisme generelt viser en implisitt 
antakelse om «den andres» betydning, men forholdet mellom «den andre» og 
identitetsprosesser er lite utforsket internasjonalt og nesten ikke i det hele tatt i Norge. 
Det sentrale her er å forstå betydningen av «den andres» blikk generelt, men spesielt det 
jeg kaller «den betydningsfulle andre». I det internasjonale gjennombruddets periode var 
landene i Afrika, Asia, Latin-Amerika «den betydningsfulle andre», ikke som en realitet i 
og for seg selv, men som objekt for nasjonens realisering av seg selv som en 
solidaritetsmakt og fredsmakt på den globale arena. 

Med utgangspunkt i Anthony Smiths og Eric J. Hobsbawms kjente teorier kan to 
ulike modeller for utvikling av kollektiv identitet identifiseres, som hver for seg kan 
tydeliggjøre fenomenet jeg studerer. Smith forutsetter et historisk og kulturelt grunnlag 
for en kollektiv identitet, og fremhever historieskriving som identitetsskapende strategi.305 
Kontroll over utdanningssystemet er ifølge Smith helt avgjørende for å formidle den 
kollektive identitet til folket. Hobsbawm, på sin side, forutsetter ikke et historisk og 
kulturelt grunnlag, men derimot eksistensen av en elite som er i stand til å skape kollektiv 
identitet gjennom utforming av tradisjoner og symboler.306 Også han fremhever 
utdanningssystemet som avgjørende for å spre den «oppfunne» kollektive identiteten, en 
strategi som forutsetter kontroll over utdanningssystemet. Verken historieskriving eller 
utforming av tradisjoner og symboler er tilstrekkelige som strategi for 
identitetsproduksjon. Ideen om et nasjonalt fellesskap må formidles til det brede lag av 
folket, og her står, mener begge disse teoretikerne, utdanningssystemet sentralt. 

Denne analysen baserer seg på forestillingen om at norsk politisk tradisjon har vært 
preget av nære forhold mellom samfunn og stat og av en usedvanlig verdihomogenisk 
tradisjon. Dette historiske og kulturelle grunnlaget var likevel ikke tilstrekkelig for å 
skape det sørpolitiske systemets identitetsproduksjon, men det var antakeligvis en 
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forutsetning for det strategiske kommunikasjonsregimets styrke og gjennomslagskraft. 
Det sørpolitiske strategiske kommunikasjonsregimet har lykkes i å gjøre sitt verdensbilde 
til nasjonens verdensbilde gjennom et omfattende informasjonsarbeid overfor 
utdanningssystemet. Skoleverkets tilbud på gratishefter og annet undervisningsmateriell 
produsert av Den norske modellens aktører har vært omfattende, og samtlige sentrale 
lærebøker i videregående skole har adoptert det sørpolitiske systemets perspektiv på 
verden og Norges rolle i den. Der primordialistene oppfatter nasjoner som evige, 
naturlige og eldgamle fenomener som i seg selv ikke krever noen forklaring, der 
modernistene hevder at nasjoner er moderne fenomener som oppstod i overgangen fra et 
tradisjonelt til et moderne samfunn, der postmodernistene anser nasjonen som et moderne 
resultat av bevisst konstruksjon, i motsetning til modernistene, som mener at nasjonen 
oppstod som nødvendighet i overgangen mellom to samfunnstyper, og ikke nødvendigvis 
var planlagt av noen, og hvor de såkalte etnisistene inntar en prosessorientert 
mellomposisjon, er denne analysen ikke opptatt av nasjonal identitetsproduksjon som del 
av nasjonens etableringsfase, men av identitet og nasjonal danning i en helt annen 
kontekst: I en periode da nasjonens identitet reforhandles og reformuleres under press fra 
globale endringsprosesser. 

Spørsmålet blir: Hvordan er grenser og distinksjoner mellom «vi» og «de andre» blitt 
trukket under det internasjonale gjennombruddet? Og hvordan har det kollektive «vi» og 
den sørpolitiske diskursens universalisme og interessefrihet skapt spesielle forutsetninger 
for særinteresser (enkeltgrupper) å kamuflere seg som fellesinteresser? Eller med andre 
ord: «den betydningsfulle andre» og «Det store vi», hvordan har disse vært knyttet til 
hverandre i en komplisert identitetsproduserende prosess? 

En rekke studier har reprodusert forestillingen om at nasjonal identitet må være 
knyttet til en eller annen form for nasjonalisme. Her er jeg opptatt av produksjon av 
nasjonal mening og identitet i en ny verden som ikke er preget av det nasjonale 
gjennombruddets århundrer, men av det internasjonale gjennombruddets siste tiår. Å 
beskrive nasjonalisme som en erstatningsreligion er fullt ut mulig, men det er også mulig 
å snakke om internasjonalisme som en erstatningsreligion. Nasjonal identitetsproduksjon 
er ikke noe man har, men noe som velges, i en relasjonell prosess, bevisst eller ubevisst, 
over tid. Alle former av nasjonal identitet er selvsagt sosiale konstruksjoner, men de 
utvikles på basis av særegne erfaringsverdener som denne relasjonelle prosessen skaper. 
Identitet kan konstitueres gjennom tap (av for eksempel Sverige eller EU som 
identitetsprodusent) og gjennom gevinster (for eksempel den glans Oslo-prosessen ga 
Norge i verden), og i vekslingen mellom følelsen av tap og følelsen av gevinst, og i slike 
situasjoner vil nettopp hvem som defineres som «den betydningsfulle andre» bli sentralt. 



Allerede Jean-Jacques Rousseau mente, i Om ulikheter mellom menneskene, at den 
økende differensiering ville føre til økt avhengighet av andre, ikke bare økonomisk.307 
Han pekte på hva han oppfattet som en forfallshistorie: fra det selvstendige, frie 
naturmenneske til en tilværelse hvor mennesket lever så å si i «de andre», i deres 
omdømme, i deres ris og ros, etablert via ulike anerkjennelsesmekanismer. En kan si: Det 
moderne mennesket, omgitt av uro og skiftende relasjoner, blir stadig mer avhengig av 
«den andres» blikk. Den tyske filosofen G. W. F. Hegel utviklet et element av denne 
teorien, og hevdet at menneskets mest fundamentale behov var behovet for 
anerkjennelse;308 dvs. at den andres eksistens som sitt blikk var en forutsetning for «vår» 
eller «min» eksistens som menneske. og omvendt.309 Jean-Paul Sartre formulerte seg 
noen ganger som om «den andre» var helvete, fordi Den andre var jegets dommer, og 
minnet derfor alltid jeget om valgets og den eksistensielle kvalme. 

Martin Buber på den andre siden hevdet at menneskene er i sitt vesen ulike, og 
nettopp i dette ligger menneskehetens store muligheter. Men ulikheten er ikke alene 
tilstrekkelig. Den forutsetter grunnleggende likeverd. Ulikhet og likeverd kompletterer 
hverandre, og de er også logisk sett umulig å skille. Vi kan ikke meningsfullt snakke om 
ulikhet uten å forutsette likeverd og omvendt. Likeverd er også forutsetning for det 
autentiske møtet mellom «jeg» og «du». I dette møtet er «den andre» ikke bare et objekt 
for min erfaring. Han er et subjekt som er med på å skape mitt «jeg», på samme måte som 
jeg skaper dette «du».310 For Buber er jeg-du-relasjonen grunnleggende, for det er først 
når et menneske møter en annen at mennesket blir til et jeg. Han understrekte at du’et 
eksisterer før jeg’et, fordi jeg’et ikke konstitueres før møte med den andre. For Buber er 
alt virkelig liv et møte med de andre. Men, sier Buber, disse relasjonene mellom jeg og du 
står hele tiden i fare for å bli gjort om til «jeg–det»-forhold. Den andre står i fare for å bli 
objekt, det er ikke mennesket, eller du’et i seg selv som er det viktige, men dets 
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instrumentelle verdi. Buber stiller her et etisk krav – den umiddelbare relasjonen mellom 
jeg og du må hele tiden etterstrebes og gjenskapes. 

Til forskjell fra Buber mener Emmanuel Levinas at det ikke eksisterer noe symbiotisk 
forhold mellom «jeg» og «du» – «den andre» forblir en annen. Hans beskrivelser av 
møtet ender derfor aldri i noen endelig, gjensidig relasjon, men maner alltid fram den 
sprekken mellom dem som aldri lar seg overvinne. Dette er en asymmetri som for 
Levinas er positiv: den redder «den Andre» fra å bli slukt opp av Jeget og Jeget fra å gå 
under i oppblåsthet. 

Hvordan plassere det sørpolitiske «vi» i forhold til «den andre», belyst av disse 
teoriene? 

Gitt de store internasjonale endringsprosessene og Norges uklare rolle overfor Europa 
og USA er det åpenbart at «den andres», dvs. omverdenes blikk har vært viktig for 
hvordan nordmenn og norske politikere i møte med verden har oppfattet seg selv. Det 
interessante er at Norge, nettopp i den perioden da dets nære utenrikspolitikk var preget 
av et uavklart forhold til Europa og EU, skapte en «betydningsfull andre» som var 
kjennetegnet av at han var ikke-europeisk, men uten denne betegnelsen. Norsk 
offentlighet etablerte en bekreftelse på seg selv, ikke i Paris, Roma eller Athen, men i 
Colombo, Lusaka og i Turkana, og ikke i Afrika eller Asia, men i «sør», blant 
«utviklingsland» osv. 

Med Levinas kan en si at «den andre» eller «du» ikke har vært en fundamentalt 
Annen, men «oss» på et tidligere stadium eller samfunnsnivå, som «vi» var dem på et 
tidligere stadium (innenfor en historieteleologisk skala), eller senere, «likeverdige 
partnere i en felles utviklingsprosess». Overflatisk sett kan dette minne om Bubers 
symbiotiske forhold, men forskjellen kommer bl.a. frem ved at «duet» eller «den andre» 
ikke eksisterte forut for sørrelasjonens «oss». Den er konstruert av «oss», før «den andre» 
eller «du» bekreftet «oss» i møtet. Den sørpolitiske relasjonen organiserer et møte 
mellom «oss» og «den andre» som er inautentisk i Bubers likeverdsforstand. Det er uten 
den umiddelbarhet som er forutsetning for å unngå å transformere den andre til objekt. 

Mens «den andre» for Levinas representerte en annerledeshet og for Buber en ulikhet, 
representerer «den andre» i norsk bistandsdiskurs en forskjellighet som egentlig vil det 
samme som oss eller bør gjøre det samme som oss (bli overbevist om 
menneskerettighetene, om utviklingstankegangen, bli frelst og lignende, og som derfor 
verken er ulik eller forskjellig). Det sentrale punktet her er at «den andre» hele tiden har 
representert en forskjellighet, men uten annerledeshet. Den andre blir nettopp ikke Den 
andre som helvete i Sartres forstand. Han blir snarere en identitetsproduserende instans 
som konfirmerer «oss» som det utviklede land «vi» vil være (om vi ikke er med i det 
«europeiske fellesskap» er vi som del av nord del av det rike «nords» fellesskap); vil 
tilhører både «de som har klart det» og «de som kan lære det bort». 



________________________________________________________________________ 

Identitetsmakt og selvbilder 

Noen avisartikler fra 2002 og 2003 kan illustrere sørpolitikkens identitetsmakt. På 
midten av 1980-tallet sa daværende utenriksminister Knut Frydenlund at Norge 
ikke hadde tradisjon eller forutsetninger for å spille en viktig internasjonal rolle. Da 
var det akseptert visdom. I 2002 kunne vi lese i landets største aviser: 

Aftenposten rapporterte 1.4.2003 fra Kuwait, rett etter at krigen i Irak brøt ut, 
under overskriften: «Skal gi Basra rent vann.» Det dreide seg om to ansatte i 
Kirkens Nødhjelp som under krigen i Irak satt i Kuwait, uten å komme inn i Irak. 
De uttalte seg med stor sikkerhet: «Krisen både i Basra og Bagdad kunne vært 
avverget på forhånd, sier nordmennene som er på vei med vann til menneskene i 
Sør-Irak.» Aftenposten fortsatte uten ironi: «Medarbeidere fra Kirkens Nødhjelp er 
nå kommet til Kuwait for å skaffe rent drikkevann til hundretusenvis av mennesker 
sør i Irak …» Kirkens Nødhjelps medarbeidere kan sikkert bidra, men to personer, 
noen renseanlegg og noen få millioner kroner vil være en dråpe, uansett. Å hevde 
noe annet er bare mulig innenfor en diskurs hvor nasjonale begrensingen ikke 
finnes eller hvor det sentrale ikke er hva som skjer, men identitetsproduksjon. 

I september 2002 rapporterte NRKs korrespondent i Afrika at den norske 
utviklingsministeren egenhendig, ved sin tale, hadde snudd verdenstoppmøtet om 
miljø i Johannesburg, og «reddet» miljøet. Dette ble fulgt opp av avisene i dagene 
etter. VG hadde 3.9.2002 en artikkel med følgende overskrift og innhold: «Hilde 
hylles.» Hun, Norges minister, var «heltinnen i Johannesburg i går». Mark Malloch 
Brown, UNDPs sjef, ble sitert: «Hennes argumentasjon og personlighet snudde en 
konferanse som var i ferd med å gå feil vei. Nesten alene klarte hun å hindre noe 
som ville vært fatalt for toppmøtet» (det avisene eller NRK ikke nevnte var at 
Browns organisasjon fikk over en milliard kroner fra den samme norske 
utviklingsministeren i 2002, en økning på nesten 400 millioner kroner fra 2000, og 
penger organisasjonen selv sa i sine årsrapporter, som er tilgjengelig for alle, at den 
var helt avhengig av). Poenget her er ikke å bestride at Hilde Frafjord Johnson 
holdt en god tale og utstrålte vilje, men å prøve å forstå hva som foregår når en 
ubetydelig nasjons pressekorps skriver som om en ministers tale fra det samme 
perifere landet kan snu et verdenstoppmøte. Regjeringers holdning til så viktige 
økonomiske spørsmål avgjøres ikke av stemninger i en møtesal, men etter grundige 
konsultasjoner med hjemlandet, etter nøye overlegninger over nasjonale interesser. 



Under krigen i Afghanistan slo Aftenposten stort opp: «Amerikansk styrke i 
Afghanistan avhengig av eksperter for Norge. Norsk minerydding helt avgjørende. 
Uten de norske minerydderne kunne vi ikke vært her, sier major Bryan Hilferty i 
staben for den amerikanske operasjon «Enduring Freedom» i Afghanistan.» 
(14.5.02). Norge fremstilles altså som om landet spiller en avgjørende rolle i 
Afghanistan, mens russiske regjeringsrepresentanter i tiår har neglisjert norske 
forslag for å løse grenselinjespørsmålet i Barentshavet og de samme mediene 
forteller at norske representanter må stå på gangen i Brussel når avgjørelsene tas. 

Eksemplene kan indikere sørpolitikken som et felt for identitetsproduksjon. «Den 
betydningsfulle andre» har i flere tiår vært sørpolitikkens «den andre». Siden denne 
«andre» har varierende legitimitet (som styresmaktene på Sri Lanka, som i visse 
perioder har berømmet Norge som fredsnasjon og i andre perioder skjelte ut 
nordmenn som «nasjon av laksespisere» som er blitt «internasjonale bedrevitere» 
(VG nett, 3.6.2003), eller Peres og Arafat som priset Norgeskanalen i det ene 
øyeblikket for så å undergrave Oslo-prosessen i det andre, eller daværende 
utenriksminister Thorbjørn Jagland, som snakket om Bongo fra Kongo på 
Norgesbesøk da en av Afrikas ledende statsmenn var ventet på besøk til Oslo), er det 
ikke uvanlig at det er en amerikaner eller en engelskmann, dvs. en av «oss», som 
bekrefter «oss» på vegne av «den betydningsfulle andre». 

_______________________________________________________________________ 
Det er sagt: «primitive man has lived twice: once in and for himself, and the second 

time for us, in our reconstruction».311 Sørpolitikkens «den Andre» eksisterer ikke bare for 
seg selv, men også for «oss», som identitetsmarkør. Gitt at «den andres» blikk (bredt 
forstått) skaper «oss» og definerer «oss» generelt, har «den andre» som produseres 
innenfor den dominerende sørpolitiske relasjon og diskurs hatt stor innflytelse på 
nasjonale selvbilder. Måten «den andre» bestemmes på er fundamentalt konstituerende 
for hele det sørpolitiske prosjekt, men også for dets makt i Norge. 

Bistandsepokens mest sentrale distinksjon har trukket skillet i verden mellom 
utviklede land/utviklingsland eller underutviklede land. Det viser en gjennomgang av alle 
stortingsmeldingene om temaet og av kommunikasjonsregimets mest sentrale 
publikasjoner. Distinksjonen har vært dikotomisk, men det er viktig å understreke at den i 

                                                      

311 Gellner 1988: 23. For en opplysende kritikk av nyere teoretikere som synes å gi «de 

primitive» samme rollen, se Gellner 1988 og hans gjennomgang av antropologen Marshall 

Sahlins’ Stone Age Economics (1974), som er «eager to elist primitive man on the far left» 

(Gellner 1988: 31) og av den økonomiske liberalisten F. A. Hayeks The Three Sources of 

Human Values (1978). Se Gellner 1988: 26–34). 



perioder har vært langt fra urokkelig, i den forstand at det har vært mulig å krysse grensen 
mellom de to: De utviklede har kunnet bli utviklet (land under utvikling = 
utviklingsland). Forskjelligheten mellom «den andre» og «oss» ble følgelig oppfattet som 
en forskjellighet av en spesiell type, primært rotfestet i et teleologisk historieteoretisk 
perspektiv. Historiens retning er kjent innenfor denne dikotomien, og utviklingslandene 
ble et samlebegrep for alle land i verden som var ikke-industrialiserte, og som trengte 
utviklingshjelp og som ville bli utviklede bare de rette grepene ble tatt. Det puttet alle «de 
andre» i én sekk, negativt bestemt ut fra vestlig utviklingsnivå og forestillinger om 
utvikling. 

Det oppsto et bilde av verden hvor folk og land prinsipielt ikke ble fortolket på 
grunnlag av egne identiteter, tradisjoner og historie, men på grunnlag av deres kontrast til 
«oss». Begrepet ‘utviklingsland’ skapte ikke bare orden i et konglomerat av ulike land 
med ulikt utviklingsnivå og utviklingshistorier, det pekte også ut hele den ikke-
europeiske verdens framtid. Begrepsparets relasjonelle struktur bidro til å strukturere 
relasjonen på en historisk, bestemt måte hvor «vi» har representert «den andres» fremtid 
og veiviser. Dette var en rolle og som ble bekreftet som forbilde og norm av «den andre» 
ved at utviklingshjelp ble akseptert og var ettertraktet å motta. 

_______________________________________________________________________ 

Identitetsproduksjon og begreper til besvær 

Det sørpolitiske systems «den andre» hviler på bistandsrelasjonens todeling av 
verden, men kjennetegnes av stadige forsøk på å gi «den andre» nye betegnelser som 
er både tilpassede og som kan gi legitimitet til relasjonen og systemet. Språklige 
endringer vil derfor være windows-dressing, innenfor den samme relasjon. Et godt 
eksempel på språklig avmakt (overfor strukturelle relasjoner) og språklig makt over 
selvbilder kan være Bistandskommisjonens rapport. 

Den startet, dels som et resultat av kritikk av begrepene utviklingsland og den tredje 
verden, med følgende utsagn om hvordan verden skulle begrepsfestes: 
«Kommisjonen vil skrinlegge begrepene utviklingsland og den tredje verden». I 
stedet foreslo den at norsk politikk burde baseres på en «tredeling av verden – i 
lavvelferdsland, mellomgruppeland og høyinntektsland». Kommisjonen ville benytte 
«fellesbetegnelsen landene i sør på lavvelferdsland og mellomgruppeland». De 
konseptuelle ambisjonene til kommisjonen var større enn hva de maktet å 
gjennomføre. I kap. 1 sa de at begrepet var forlatt, i kap. 2 ble begrepet 
«utviklingsland» likevel brukt 27 ganger. I kap. 3 ble det brukt én gang, i kap. 4 tre 
ganger og i sluttkapitlet som oppsummerte deres forslag til ny, norsk sørpolitikk, ble 
det brukt seks ganger. Kommisjonens kommunikative produkt, som ble levert 



enstemmig og som fikk svært positiv mottakelse i høringer og av det politiske miljø, 
etablerte en begrepsmessig, offisiell sammensmelting av «utviklingsland» og «sør»; 
den første betegnelsen prinsipielt midlertidig, den andre prinsipielt permanent, det 
første historisk orientert, det andre astronomisk. Dikotomien er mer rigid, siden et 
land i «sør» aldri kan bli «nord» eller omvendt. Det er «East is East and West is 
West» i moderne utgave, men hvor distinksjonen, i motsetning til i Kiplings berømte 
dikt, er basert på forestilling om utviklingsnorm og ikke sivilisasjon. Verken 
tredelingen eller den spesielle «sør»-definisjonen har vunnet gjennomslag, og det 
gjorde den da heller ikke i deres egen rapport. 

«Sør» og «utviklingsland» brukes nå om hverandre, begge betegnelser er semantiske 
ryggsekker, som putter alle de mer enn hundre landene i én gruppe, definert av sin 
motsetning «nord». Det er én type begreper som det sørpolitiske systemet alltid har 
avvist, og det er den geografisk-kontinentale, til tross for at de er lettest å oppnå 
enighet om hva de dekker (men ikke uten problemer, se Tvedt 2002), de er mest 
beskrivende, de understreker mangfold og grunnleggende likeverd, og de 
identifiserer eget ståsted, men truer «den betydningsfulle andre» som sørsystemets 
produksjon av det kollektive «vi» hviler på. 

_____________________________________________________________________ 
Betegnelsene på relasjonen har endret seg: fra utviklingshjelp eller 

utviklingssamarbeid eller bistandssamarbeid eller partnerskap for utvikling, men 
begrepsbruken endrer ikke giver/mottakerrelasjonen på noen grunnleggende måte. 
Stortingsmeldinger, regjeringsdokumenter og utallige forskningsrapporter har i hele 
perioden og gjennomgående bestemt «den andre» fundamentalt som en negasjon, ikke 
bare som noe forskjellig fra «oss», men som et motstykke til «oss», og dermed bekreftet 
«oss» som relasjonens standard. I denne sammenhengen er det uten betydning at «den 
andre» som negasjonen er betegnet på ulike måter.312 

                                                      

312 Den eneste diskursen som historisk kan konkurrere er misjonsdiskursen. Heller ikke her kan 

«den andre» fortsette å være slik han er, ikke først og fremst fordi vi av økonomiske eller 

politiske egeninteresse trenger ham som en annen, men fordi «vi» skal frelse ham, omvende 

ham – for hans egen skyld. Fra Norge ble det før bistandsepoken sendt flere misjonærer i 

Paulus’ fotspor i forhold til folketallet enn fra noe annet land i verden. Men den norske stat og 

Utenriksdepartementet var ingen partner eller finansiell støtte spiller i dette. Bare Hans 

Egedes misjon til Grønland på 1700-tallet fikk litt penger. Norsk Luthersk Misjonssamband i 

Kina (og senere i Etiopia etter at de måtte forlate Kina i 1949), Santalmisjonen i India (og 

senere i Bangladesh når de ble tvunget til å trappe ned i India) eller Misjonsalliansen i Sør-

Afrika måtte klare seg uten skattepenger og uten at den norske stat hadde noen oppfatninger 



Makten til å bestemme hvem som skal representere «Sør» i Norge, er makten til å 
bestemme hvem som eksponeres i den norske debatten om verden som representant for 
den ikke-europeiske verden, dvs. hvis blikk skal bekrefte oss. Det «sør» som slipper 
gjennom de mektige filtrene til nord/sør-perspektivet uttrykker gjerne de interessene som 
de norske aktørene har gjort seg til talsmenn for (i motsetning til i diskusjoner om 
eldrereform, kvinnesak, rett til liv etc. innenfor en rent norsk sammenheng) – dvs. den 
andre bekrefter «vårt» prosjekt. 

Siden det er vel seks milliarder mennesker i verden, og ca. fire av dem lever i «sør», 
innebærer makten til å velge «den andre» som representant, å ha betydningsfull makt ikke 
bare overfor disse andre, men også overfor «oss». Ved å fremstille dem som kommer hit 
som «representanter for Sør» forstørres ikke bare vedkommendes posisjon til det absurde, 
men den som inviterer vil sole seg i den invitertes autoritet, skapt av den som inviterte, og 
vil kunne plassere seg i sentrum av det «vi» sør-representantens blikk produserer. NOU-
innstillingen hadde et avsnitt om informasjonsstrategi. Det het: «Sør’s egne perspektiver 
og interesser må vektlegges langt sterkere.» Den «representanten for «Sør» som rapporten 
publiserte innlegget til var enig med Bistandskommisjonen! Frikirkens globale 
informasjon har som overskrift på sin nettside i 2003: «stemmen fra Sør må ikke bli borte 
…».313 De stemmene de vil høre er ikke hedningene, kristne som er blitt muslimer og 
lignende, men nyomvendte og lignende, som naturlig er. Osv. 

                                                                                                                                                 

av hva de gjorde. Norge hadde da misjonen oppsto på 1800-tallet og frem til bistandsepoken 

ingen utenrikspolitikk overfor disse områdene. Den norske stat etablerte utenriksstasjoner så å 

si i kjølvannet av skipsfarten i disse landene, men mer som rederienes tilretteleggere enn 

deres herrer. Selv om både sjømenn og misjonærene var flittige brevskrivere (særlig de 

sistnevnte) fantes det ingen nasjonal samtale om den ikke-europeiske verden som involverte 

regjering, nasjonalforsamling, departement og organisasjoner og næringsinteresser slik en 

hadde i de fleste andre vesteuropeiske land på samme tid.  
313 Se http://www.globalinfo.no/ i 2003. De presenterer også en definisjon av Nord og Sør som 

sammenfatter uklarheten i et systems retorikk, men også de store konseptuelle konsekvensene 

begrepsparet har: «Begrepet Nord-Sør bygger på forståelsen av samhold i verden og felles 

ansvar for miljø og utvikling både i Nord som er den rike delen av verden og i Sør som 

inkluderer Afrika, Latin-Amerika og deler av Asia der fattigdommen er utbredt. Det handler 

om relasjoner der mennesker tar ansvar for hverandre i innsats for å bygge en felles framtid 

for å styrke menneskerettighetene og bekjempe fattigdom gjennom prosjekt og påvirkning i 

kampanjer mot gjeldsslaveriet, rettferdig fordeling av godene som mat, utdanning, vann, 

landområder, kampen mot overgrep av barna, kvinner og andre undertrykte grupper i 

samfunnet.» Ved å beskrive verden på denne måten beskriver misjonsorganisasjonene også 



Det finnes selvsagt andre bilder av verden, av «den andre» og «oss» enn det 
sørpolitiske bildet av «utviklede land/utviklingsland» eller «nord/sør. DNB Investor 
hadde følgende reklametekst: «Avkastning i en ny verden. Sett utenfra er verden delt inn i 
bransjer – ikke land.»314 BinOsama bin Laden og radikale islamister deler verden opp 
mellom umma og de vantro, norsk misjon mellom dem som tror på Kristus og resten, 
mens FIFA for eksempel deler fotballverdenen opp etter verdensdeler.315 

Grensen til «den andre» blir innenfor den sørpolitiske relasjon tendensielt absoluttert 
ikke bare av politikken (givere/mottakere, utviklede/ikke-utviklede, 
fredsmeklere/krigssituasjon), men av systemets fundamentale legitimeringsprosess og 
organisering.316 Diskurser om utviklingsland, og utviklede land eller on Nord og Sør 

                                                                                                                                                 

hvem som har legitimitet og dermed makt til å forvalte disse relasjonene. 

Medlemsorganisasjoner i denne organisasjonen som understreker betydningen av å høre 

stemmen fra sør er: Det Norske Misjonsforbund, Metodistkirken i Norge, Det Norske 

Baptistsamfunn, Pinsebevegelsen, Frelsesarmeen, Den Evangelisk-Lutherske Frikirke, De 

Frie Evangeliske Forsamlinger, Vennenes Samfunn, Kvekerne, Guds Menighet på Vegårshei, 

Faste observatører: Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn, Kirkens U-landsinformasjon. 
314 Aftenposten 19.12.2000 
315 Verdensmesterskapet i fotball er et mesterskap mellom land, gruppert ikke etter «nord» eller 

«sør», men etter kontinenter (stort sett, og med ett unntak, primært for å øke USAs sjanser til 

å få delta og dermed også øke sjansen for fotball til å bli populært i USA): Afrika, Asia, 

Australia og Oceania, Europa, Nord- og Mellom-Amerika, og Sør-Amerika. 
316 Basert på undersøkelser av taler holdt før våren 2000 kan følgende observasjoner gjøres: 

Utenriksminister Knut Vollebæk brukte begrepet sivilisasjon en gang i sine taler, og da i 

forbindelse med utvidelsen av NATO: Norge ville inngå i «et alliansefellesskap med tre 

sentral-europeiske land som har satt sitt sterke preg på europeisk historie, sivilisasjon og 

kultur» (Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget, 22. januar 1998.). Frafjord Johnson 

brukte begrepet også én gang, og da i et sitat av Dalai Lama: at det «tibetanske folk skal gis 

muligheten for genuin selvbestemmelse for å kunne bevare sin sivilisasjon og for at den unike 

tibetanske kultur, religion, språk og livsform skal kunne vokse og trives …». Andre offentlige 

dokumenter brukte også begrepet, men på svært ulike måter: Fra 1993 til våren 2000 opptrer 

begrepet i syv sammenhenger. Det betyr fundamentalt forskjellige ting i de syv offentlige 

dokumentene som er lagt ut på Odin, våren 2000. Det brukes som synonymt på 

menneskeheten i en sammenheng (NTNU), det knyttes til den vestlige sivilisasjon i en annen 

sammenheng (utvikling av opera), og «knuse all sivilisasjon» (sameopprøret), eller 

«sivilisasjon» som motstykke til det «lukkede samfunn» (Ytringskommisjonen), og endelig 

«moderne sivilisasjon» i motsetning til det tradisjonelle (NOU, 1966: 11-Kap. 3, Om 



tjener til å holde relativt fast og reprodusere forestillinger om «hvem vi er». Men selv om 
grensen trekkes omtrent samme fysiske sted (utviklingsland er stort sett det samme som 
«sør») har det betydning om den andre bare er utviklingsland eller er en arena hvor norsk 
freds- og menneskerettighetspolitikk får utfolde seg. Relasjonen organiserer viktige 
meningsskapende prosesser, som endrer seg – ikke hele tiden (identitet kan ikke være for 
flytende og altfor kontekstuell), men som endrer seg. Den sørpolitiske diskurs søker ikke 
tilbake i historien på jakt etter tapt identitet eller på jakt etter kultur og tradisjoner. 
Snarere kan en hevde at Nord/Sør-diskursen er en identitetsdiskurs som er fremadrettet, 
endringsorientert og dypt ikke-romantisk. 

Innenfor norsk sørpolitikk er de to partene, eller partnerne som det heter i sjargongen, 
gjennomgående blitt definert i forhold til en utviklingsteleologisk tidsakse – på den ene 
siden, giversiden, et «utviklet vi», og på mottakersiden, et «ikke-utviklet» eller 
«underutviklet andre». Sosiologen Erving Goffman snakker om distinksjoner eller 
stigmaer som normalt gjør den stigmatiserte «not quite human». Utviklingsland er et 
stigma, og som andre stigma refererer det til attributter som bekrefter normaliteten til den 
som stigmatiserer. I uviklingshjelpsrelasjonen er den stigmatiserte «andre» imidlertid like 
menneskelig som den stigmatiserende «vi», ikke minst fordi «vi» selv har vært som dem. 
Med andre ord: Det «oss» som oppsto innenfor denne oppfatningen var ikke mer 
menneskelig eller bedre enn den andre, eller annerledes enn «den andre». Forskjellen lå i 
utviklingsnivå og at visse verdier hadde materialisert seg kraftigere her enn «der».317 En 
dominerende representasjon ble utviklet som forente og differensierte på samme tid. 318 
Verden – dominerte så vel som dominerende – ble underkastet utviklingssentrismens 
perspektiv, men med ulike konsekvenser og på forskjellig måte. 

Det sørpolitiske systemet organiserer under statens ledelse en relasjon mellom «de 
andre» og «oss» som har skapt en stor nasjonal fortelling om det solidariske fredslandet 
Norge.319 Gjennom kontroll over «sørs» representanter i Norge skapes det på rituelt vis 

                                                                                                                                                 

minerallovgivning). Regjeringen og storting bruker ikke begrepet. Men det gjør heller ikke 

bistandsNorge. I Bistandsaktuelt (undersøkelse opp til januar 2001) er ikke ordet nevnt mer 

enn to ganger, en av dem av meg selv og en annen gang av en filmskaper.  
317 Denne tenkemåten har også dominert den intellektuelle tradisjonen, se f.eks. analysen av Dag 

Solstads Arild Asnes 1970 og Jan Kjærstads romantrilogi Erobreren, Forføreren og 

Oppdageren i Tvedt 2002.  
318 Den norske diskursen skilte seg dermed radikalt ut fra hva Jacques Derrida påstår er det 

typiske idéinnhold i dikotomiens enheter: at utviklingsland er irrasjonelle, og at det er som det 

de er motstykke til oss, som dermed fremstår som de «rasjonelle» (Derrida 1992: 9–11. 
319 Dette er en identitetsproduksjon som er under press fra flere hold, men det behøver ikke 



nasjonale forestillinger om Norge som verdens samvittighet, og de som representerer 
systemet fremstår derfor også som moralens sinnbilder i Norge. 

Noen politikker (som helsepolitikken eller kommunepolitikken) snakkes om som 
enkelte regjeringers politikk eller enkelte partiers politikk, men sørpolitikken omtales 
konsekvent som «vår» politikk. Hva betyr det, og hvordan skal «Det lille vi»s evne til å 
fremstå om «Det store vi» fortolkes? Ved at sørpolitikken vedvarende omtales som «vår» 
politikk uansett hvor den iverksettes, og de valgte politikerne på Stortinget samtidig så å 
si aldri har diskutert den konkret (det dreier seg ikke bare om politikken i bestemte 
konfliktsituasjoner, er dette et særlig paradoks som må fortolkes. 

Denne oppdelingen av verden mellom «vi» og «de andre» og den svært omfattende 
tradisjonen denne språkbruken og talehandlingspraksisen er influert av, må være en årsak 
til at når politikere, aktivister, journalister og forskere snakker om sørpolitikk, snakkes det 
som regel om «vår» politikk. Førsteperson flertallsformen av pronomenet «vi» har 
fullstendig hegemoni når det gjelder hvordan Norge agerer på den internasjonale arena.320 

                                                                                                                                                 

svekke dens betydning. Da Norge arbeidet for en plass i Sikkerhetsrådet ble tre punkter 

prioritert: Å arbeide med de underliggende årsakene til konflikt og krig, styrke FNs evne til å 

planlegge og gjennomføre fredsoperasjoner; og legge særlig vekt på spørsmål som gjelder 

fred og sikkerhet i Afrika. Det er å overdrive å si at Norge har kommet med noe særlig nytt av 

verdi i denne sammenhengene. Og i løpet av det året Norge trer ut av Sikkerhetsrådet, i 2003, 

vil Norge terminere alle norske bidrag til fredsoperasjonene i Afrika, eller så snart personalets 

kontraktsperiode utløper. Norge deltar i 2003 nesten bare i militære operasjoner ledet av 

andre aktører, det vil si, USA, og i NATO-sammenheng. I 1995 hadde Norge 1700 mann 

under FN-kommando, mens det ved inngangen til 2003 var 57 personer som tjenestegjorde 

under FN-flagget. Til gjengjeld sendte Bondevik II-regjeringen 6 F16-fly og 140 norske 

offiserer og soldater til en militær operasjon i Afghanistan, ledet av USA. Og i Kosovo var 

om lag 800 norske soldater stasjonert, direkte underlagt NATO-kommando. Men dette har en 

forhistorie: På samme tid som Norge mer aktivt enn noensinne promoverte seg selv som den 

humanitære stormakten vedtok Stortinget 28. november 1994 å sette NATO-medlemskap 

over FN-medlemskapet når Norge er tvunget til å velge mellom NATO og FN (se Egge 

Grung 2002. 

  Oljefondets og diskusjonen om etiske retningslinjer er et annet spørsmål. I begynnelsen 

av januar 2003 ble det klart at Norge i hemmelighet forhandlet om markedsadgang for norske 

tjenester med over 50 land, inkludert land i «sør». Poenget her er ikke hemmeligholdet UD 

omhyllet forhandlingene med, men det kan tydeliggjøre den ideologiske karakteren til 

Godhetsregimets retorikk.  
320 Jan Kjærstads artikkel «Elleve tvillingtanker, elleve måneder etter» (Aftenposten, 24.8.2002) 



Det sørpolitiske systems kommunikasjon om seg selv i verden og i Norge er en 
kommunikasjon som systematisk taler på «alles» vegne. 

Maktspråkets førstepronomen er «vi». Det er viktig i denne sammenheng at den 
selvforståelse som sørsystemets ledende aktører uttrykker, også propaganderes som 
nasjonens selvforståelse (jfr. Bondeviks 2000-års tale). Det er «vi» som handler, og «vi» 
som skal huskes, overfor omverdenen og i verden. Det har gitt det sørpolitiske system og 
dets fanebærere stor potensiell symbolsk og normativ makt i Norge. På andre 
politikkområder er ikke dette vanlig; i helsesystemet snakkes det om enkelte regjeringers, 
byråkraters eller partiers politikk. Og disse politikkområdenes deltakere trekker 
distinksjoner mellom politikere, helsebyråkrater, leger, sykepleiere, pasienter når 
politikken kommenteres. Ved å snakke om «vår» sørpolitikk, skapes det et inntrykk av at 
denne politikken står over den ordinære politikkens uenigheter om verdier og 
prioriteringer, og at de sørpolitiske aktørene følgelig også står over den politiske 
hverdagens kiv og motsetninger og maktkamper. 

Den norske modellen representeres i felten stadig oftere av en norsk misjonær som er 
sendt ut av en konservativ lavkirkelig misjonsorganisasjon. En viktig og voksende del av 
det sørpolitiske system dreier seg om stadig mer statlig støtte til norsk misjonsvirksomhet 
i land i Afrika, Asia og Latin-Amerika – ikke minst i land hvor utenlandsk misjon ikke er 
tillatt. Misjonsorganisasjonene representerer Det store vi i verden mens de i Norge 
representerer en svært liten minoritet. Dette skjer uten at norsk offentlighet er klar over 
det, og uten at det – selv etter nesten et par generasjoner som offisiell norsk politikk – er 
blitt kritisk diskutert i norsk offentlighet.321 Dette er en form for maktutøvelse som bryter 

                                                                                                                                                 

er interessant i dette perspektivet. I denne kommentaren til en av Norges mest innflytelsesrike 

forfattere forekom pronomenet «vi» 46 ganger; «vi» mener, «vi» tenker, «vi» føler osv. Han 

skriver hva «vi» alle tenkte 11. september, hva «vi» mener om islam og hva «vi» har lært det 

siste året. Denne bruken av det kollektive «vi» er som regel forbeholdt fortolkninger eller 

orienteringer i verden. Ved på denne måten å gjøre «Det lille vi», dvs. i denne sammenhengen 

seg selv, til «Det store vi», retusjeres ikke bare verdipluralismen i det norske samfunnet men 

stereotypier og kunstige skiller mellom dette «oss» og «de andre» opprettholdes.  
321 I verdiundersøkelsen foretatt i 1999 (4000 intervjuet) om hva folk ville bruke mer ressurser 

på, svarte mer enn 80 prosent at de ville bruker mer ressurser på skole helsevesen og 

eldreomsorg. Aller nederst på denne prioriteringslisten lå kirken. Bare seks prosent av de 

spurte mente at kirken og annen religiøs virksomhet burde få mer ressurser enn i dag, mens 

32 prosent mente det burde brukes mindre penger på dette. NMI laget også en verdiindeks. 

Likestilling oppnådde 79 prosent støtte. Ikke-religiøsitet oppnår hele 75 prosent. Fordelingen 

mellom par-verdiene ikke-religiøs og religion er henholdsvis 84 prosent mot 16 prosent. Det 



med de fleste definisjoner av makt. Den kjente maktdefinisjonen om makt som As evne 
til å påvirke Bs oppfatninger og handlinger ved å endre Bs kunnskaper og holdninger 
eller få B til å se sine kunnskaper og holdninger i samsvar med As perspektiv passer ikke. 
Det er snarere snakk om en maktutøvelse hvor B utnytter As tro på sin egen evne til å 
påvirke Bs kunnskaper og holdninger eller få B til å se sine kunnskaper og holdninger i 
samsvar med As perspektiv, og på denne måten snur maktrelasjonen på hodet. 

Statens sørpolitiske representanter har systematisk vurdert organisasjonene innenfor 
Godhetsregimets retorikk, og ut fra om de samstemmer med det samme systemets 
herskende retorikk i Norge: «Misjonsorganisasjonene har blitt proffere når det gjelder å 
søke midler etter at de samordna seg i Bistandsforum (sic!)» sa Hans Jacob Frydenlund, 
informasjonsleder hos utviklings- og menneskerettighetsminister, Hilde Frafjord 
Johnson.322 Og videre: «De er profesjonelle når det gjelder å skille bistand fra 
forkynning.» NORAD har gjentatte ganger understreket at de ikke er opptatt av om 
misjonsorganisasjonene driver evangeliseringsvirksomhet. «Vi har bedt organisasjonene 
tydeliggjøre sitt verdigrunnlag. Samtidig støtter ikke NORAD misjonsorganisasjonenes 
evangeliseringsarbeid. Det er deres bistandsvirksomhet vi støtter.»323 Det kristne 
dagbladet Dagen hadde et intervju med NORADs ansvarlige i 2002 rett etter at 
generalsekretæren i Bistandsnemnda hadde pekt på mulighetene som lå i det statlige 
systemet for å styrke misjonens arbeid. Også han sa at NORAD støtter ikke 
evangeliseringsarbeid: «Vi finansierer ikkje misjon, men utviklingsarbeid.»324 

Enkeltpersonene som gestalter sørpolitikken blir oftest beskrevet som om de handler 
på vegne av Norge eller «oss», enda deres virksomhet i større grad enn aktiviteter i Norge 
kan skje helt i skjul for norsk offentlighet, og styrt av motiver som ikke behøver å 
samsvare med offisiell norsk politikk. Kirkens Nødhjelps politikk for å støtte lutherske 
krefter på Afrikas horn under tørkekatastrofen der kunne maskere seg og maskerte seg 
som «vår» nøytrale humanitære innsats i en av de mest omfattende nødhjelpsoperasjoner 
ledet av noen norsk organisasjon. Norsk Folkehjelps støtte til de sultende i Sør-Sudan ble 
også omtalt som en del av «vår» politikk, maskerte seg som nasjonal, nøytral 
nødhjelpspolitikk, men innebar systematisk støtte til geriljaen i regionen og er i store 
perioder blitt betalt av den amerikanske regjeringen i samsvar med deres politiske mål. 

                                                                                                                                                 

er derfor grunn til å tro at mange ikke ville ha akseptert den førte politikken overfor 

misjonsorganisasjonene om de hadde kjent til den.  
322 Klassekampen 10.03.2000. 
323 Erling Eggen, fungerende avdelingsdirektør for Avdeling for sivilt samfunn, NORAD, til 

Bistandsaktuelt, 3.2000. 
324 Dagen 21.2.2002. 



Pastor Strømmes Minnestiftelse framtrer i norsk offentlighet som operatører på vegne av 
«våre» verdier, men skriver til sine medlemmer og givere at det viktigste for dem er støtte 
til venner i troen. Jan Egelands arbeid som FN-megler i Colombia framstilles som «vår» 
politikk (enda han jobbet for FN), mens Egeland som statssekretær avviste at Norge 
hadde noen interesse av å arbeide i Colombia i 1995,325 men etter at han fikk FN-jobben 
økte bevilgningene radikalt 

Siden diskursen foregår i et tilsynelatende makttomt rom, kan enhver politikk lett 
forkle seg eller posere som «vår» politikk, ikke minst siden den kritiske offentlighet stort 
sett har internalisert politikken som «vår» politikk, og dermed identifisert seg med det 
sørpolitiske «vi». Det er også et «vi» de fleste vil tilhøre, eller identifisere seg med, fordi 
det er godt, rettferdig og samtidig apolitisk og moralsk høyverdig. Det hevdes: «Vi» må 
være synlige på den internasjonale arena. Men det er jo ikke «vi» som synes der, eller blir 
mottatt med rød løper, men enkeltpersoner. Er det diskursive kravet om «synlighet» på 
nasjonens vegne enkeltpersoners ønske om internasjonal anerkjennelse, eller fører det til 
fordeler også for andre som bor i Norge. Er det f.eks. noen faktisk sammenheng med 
sørpolitisk synlighet og fremme av norsk næringsliv, eller er det snarere omvendt: Blir 
det lettere eller vanskeligere for norsk næringsliv å investere i fotsporene til 
fredsforhandlerne i Midtøsten, Sri Lanka, Sudan og Guatemala, eller blir det lettere eller 
vanskeligere for norske akademikere å samarbeide med akademikere der. Ingenting så 
langt tyder på at det er noen positiv sammenheng mellom disse forholdene, så hvem er 
«vi»? Derfor er da heller ikke politikken begrunnet med dette, men med en 
moralargumentasjon som insisterer på at denne politikken er mer moralsk enn annen 
politikk fordi den hjelper andre, men samtidig er den faktisk også mer nasjonalt effektiv, 
fordi den mer enn noen annen politikk fremmer Norges interesser internasjonalt, ved at 
«dører åpnes» – for eksempel i Washington og Moskva. Det norske sørpolitiske systemet 
har altså rett og slett opphevet motsetningen mellom altruisme og egennytte, men ikke i 
virkeligheten (det er umulig), derfor er det en diskursiv strategi som ber om å få både i 
pose og sekk (altruistens penger og anerkjennelse og utenrikspolitikkens prestisje). Hvor 

                                                      

325 Se «Referat fra det 107. møte i Katastrofeutvalget, tirsdag 21. februar 1995, der Egeland som 

statssekretær avviste at Norge burde bruke mer penger i Colombia. Han sa: «Egeland minnet 

deretter om at Norge ikke kunne være tilstede i alle land/konflikter og viste til Colombia hvor 

det ville være mer naturlig at de latinske land var hovedbidragsytere». Fem år etter var de 

norske bevilgningene over 50 millioner årlig (se NORADs statistikkdatabase). Hovedårsaken 

var at Jan Egeland, nå som FNs representant i landet, brukte sine forbindelser i UD til å heve 

det norske støttebeløpet radikalt, og uten at Colombia i mellomtiden var blitt et viktigere land 

for Norge, selv om det var blitt et viktigere land for den tidligere statssekretæren.  



moralsk politikken er vil diskuteres nedenfor, og hvor effektiv den har vært for å fremme 
norske interesser er det ingen som vet, og det er også for tidlig å si (det en kan slå fast er 
at den ikke har vært så effektiv som de sørpolitiske lederne har hevdet). 

Den dominante moralske og kulturelle kapital dette «vi» har, har ikke oppstått av seg 
selv, men gjennom tiår av bestemte måter å trekke grenser mellom «oss» og «den andre» 
på. Den «betydningsfulle andre» er blitt konstruert og reprodusert, innenfor en 
dominerende hjelper/mottakerrelasjon, i et dominerende språk. Dette nye nasjonale eller 
kollektive «vi» etableres i «medie-alderen» gjennom den fascinasjon som utgår av TV-
innslag og avisreportasjer om Norge og nordmenn som bistands- og fredsaktør på den 
globale arena. I marxisten Antonio Gramscis beskrivelse av hegemonisk makt i Italia i 
mellomkrigstiden sto kirken i sentrum for analysen. Han beskrev sammenhengen mellom 
dens makt og folks fascinasjon over de høytidelige messene, de storslåtte kirkebyggene, 
og presteskapets praktfulle antrekk, alt høyt hevet over dagliglivets trivialiteter. Det 
sørpolitiske systemets makt skyldes fascinasjon over Den norske samaritan på langt-
unna-steder; dramatiske nødhjelpsoperasjonene i andre land; hjelpearbeiderens mot og 
jordnærhet; ikke de storslåtte byggene og de vakre klærne, men noe enda viktigere: en 
konkret kroppsliggjøring av den udelelige moralske handlings mulighet i vår tid i en 
kontekst fjernt fra det trygge, rutinepregede livet i egen hverdag. Ved å oppleve det 
unormale mot bakgrunn av Den norske samaritans moral, bekreftes «vår» godhet – som 
normalitet, men han eller hun blir oss; dvs. «Det lille vi» blir «Det store vi». Dette «vi» er 
altså det sørpolitiske systemets konstruksjon av et slags nasjonalt kollektiv, og det 
muliggjør minoritetsinteresser og særinteressers kamuflering som fellesinteresser, mens 
de oppfattes av fellesskapet som alles interesser. 

Dannelsesprosjekt og nasjonalkorporativismen 

Jeg har ikke i denne boken reist tvil om at det norske sørpolitiske systemet har iverksatt 
storslåtte handlinger og har reddet titusener av liv. Den betviler heller ikke at Den norske 
modellen består av mange folk som ønsker å gjøre gode ting for verdens fattige og som 
har gjort mange gode ting for verdens fattige. Fortolkningen avviser heller ikke 
oppfatninger om at dette samme systemet har iverksatt storslåtte, tåpelige handlinger som 
har hindret utvikling og fremmet korrupsjon. 

Men det er ikke en vurdering av det sørpolitiske systemets rolle for utvikling av 
verden jeg har vært opptatt av, men hvordan dets nasjonale danningsprosjekt har vært 
med på å påvirke det internasjonale gjennombrudd i norsk historie. Det er i denne 
sammenheng det er viktig at Den norske samaritan historisk har inntatt og er blitt gitt en 
posisjon av maktpolitisk uangripelighet. Fremstilt som en kombinasjon av 1) moralsk 
overlegen (altruist) og 2) politisk ukontroversiell (tilhenger av de universelle 



rettighetene), og 3) uten ansvar for lands utvikling (den konsekvente konsekvensetikkens 
fravær), er det blitt etablert en unik figur, uten nasjonale forløpere eller paralleller. 
Sørsystemets enkelthandlinger, enkeltprosjekter eller enkeltpersoner kan selvsagt 
kritiseres og er blitt kritisert, men denne kritikken har som regel fungert som et slags 
renvaskingsrituale (ikke renselsesrituale!). Offentligheten som diskursiv kontrollinstans 
har abdisert, fordi den samme offentlighet i overveiende grad har delt systemets 
oppfatninger av seg selv som sinnbildet på makttomhet og interesseløshet. Det som har 
utspilt seg er et moderne eksempel på et svært gammelt fenomen: Den som poserer og 
blir posert som god og maktløs, stiller seg selv og blir stilt utenfor og over samfunnets 
debatt om seg selv. 

Ved å innhylle hele prosjektet i en spesiell universalistisk retorikk, ved å oppfatte 
prosjektets prosjekt som i realiteten en form for normalisme på norsk, og ved å ikle den 
daglige politikken og ressursfordelingspolitikken i Norge en tilsynelatende uangripelig 
moralsk retorikk, er det skapt et ideologisk grunnlag for et nasjonalkorporativt system og 
en vedvarende begrunnelse – ikke for systemets eksistens, men for dets funksjonsmåte. 



Del IV: Det internasjonale 
gjennombruddets 

samfunnsorganisering 



Avslutning: Det internasjonale 
gjennombrudd og 

nasjonalkorporativisme 
Jeg kunne kalt dette avslutningskapitlet Den norske samaritans maktkabinett eller 
Godhetsregimets innsidehjelp – godhetstyranni og stigmatisering. Titlene ville ha 
understreket et viktig poeng: Boken er en fortelling om utviklingen av et helt nytt område 
av norsk samfunnsliv med fascinerende særtrekk. Slike overskrifter kunne kanskje også 
understreke at politikkområdet er teoretisk spennende, og tydeliggjøre at boken har søkt å 
frigjøre diskusjonen av feltet fra grepet til den sørpolitiske godhetsdiskurs, og samtidig 
understreke at det nesten ikke er blitt studert utenfor dets egen kommunikasjon om seg 
selv. Haken ved denne typen kapitteloverskrifter ville imidlertid være at det sørpolitiske 
systemets betydning for Norge som helhet ikke ville ha kommet godt nok frem. De ville 
ha vært nærsynte. De ville også ha underkommunisert at analysen har reist spørsmål ved 
og på viktige områder falsifisert generelle beskrivelser av det moderne samfunn og norsk 
samfunnsutvikling. 

Overskriften ble derfor den som nå står: Det internasjonale gjennombrudd og 
nasjonalkorporativisme. Den gjenoppretter og forsterker oppmerksomheten mot to 
overordnede forhold som rammer inn hele bokens problemstilling. 

For det første: Sørpolitikkens organiserer makt over nasjonens internasjonalisering, 
over institusjonelle, politiske og identitetsproduserende svar på globaliseringen av 
verdenspolitikken. Det dreier seg altså ikke om makt over globaliseringskonsekvenser i 
almenhet eller globalisering av økonomien primært, men over Norges rolle i 
verdenspolitikken. I en historisk periode da en spissformulert kan si at Sveriges 
internasjonale profil knyttes til Volvo og Nobel og EU, Finlands til Nokia og Alto og EU, 
Danmarks til Bang & Olufsen og Tuborg og EU, mens Norge har oljen, EFTA og knytter 
sin internasjonale «state branding» til Nobels fredspris, og altså utviklings- og 
fredspolitikk på den globale arena, er dette makt av betydning. 

Boken har vist at de nasjonale konsekvensene av dette – til tider – entusiastiske og 
banebrytende nasjonale løftet for å hjelpe fattige afrikanske kvinner ved vannposten eller 
nepalske barn i skyggen av Himalaya, eller for å bringe islamske fundamentalister og 
afrikanske krigersoldater til forhandlingsbordet, kan beskrives som et av de mektigste 
fenomener i det internasjonale gjennombruddet i norsk historie. Det er tegnet et 
sammensatt og omfattende bilde av hele det sørpolitiske system og de milliarder av 
kroner det forvalter: politikere, hundrevis av byråkrater og journalister, tusenvis av 



eksperter og organisasjonsmedlemmer og forskere. Jeg har også vist at for å forstå dette 
systemets nasjonale historiske tyngde og språklige og institusjonelle vekst og 
maktmekanismer, nytter det ikke å begrense perspektivet til Norge. 

Bare et bredt sivilisasjonshistorisk perspektiv har kunnet få frem at den institusjonelle 
og språklige makten til det norske sørpolitiske systemet er grunnleggende påvirket av at 
den norske stat debuterte som forandringsagent i Afrika, Asia og Latin-Amerika da den 
vestlige sivilisasjonen dominerte verden i en grad som ingen annen sivilisasjon tidligere 
hadde gjort. Som del av et omfattende internasjonalt system har det norske sørpolitiske 
systemet og dets elite fungert som importør av systemets utviklingstankegang og 
institusjonelle ordninger, og som en til tider effektiv kanal for internasjonal politisk 
terminologi til den nasjonale politisk-institusjonelle arena. Forestillingen om 
stedfortredermakt på vegne av «de fattige i sør» har vært grunnleggende for systemets 
kommunikasjon om seg selv som makttomt, og forestillinger om egen verdier som 
universelle verdier en forutsetninger for særinteressers kamuflering som nasjonale 
fellesinteresser. Samtidig er det den offisielt sanksjonerte toenigheten mellom Den Gode 
Hensikt og utilitarismens handlingsforpliktelse på den globale arena, som har iscenesatt 
Godhetsregimets ledende aktører som forvaltere av norsk identitet i globaliseringens 
tidsalder. Den norske modellens funksjonsmåte kan heller ikke forstås fullt ut uten å 
forstå hvordan den er blitt brukt som redskap for å fremme enkeltaktørers karrière 
innenfor det internasjonale bistandssystemet. 

Det andre leddet i overskriften retter søkelyset mot at denne studien har vist at det 
sørpolitiske prosjektet i usedvanlig grad fremstår og oppfattes som et nasjonalt 
anliggende. Det viser til at forholdet mellom samfunnsinstitusjoner er blitt korporativt 
organisert på nye måter, og hvordan det sørpolitiske system har organisert et strategisk 
kommunikasjonsregime som har etablert en stor fortelling om verden og Norges plass i 
den. Boken har identifisert innholdet i et nasjonalt dannelsesprosjekt som både avspeiler 
Den norske modellens betydning og gir nasjonalkorporativismen ideologisk legitimitet. 

Et nasjonalkorporativt system 

Et hovedpoeng i boken er altså at det storslåtte målet om å skrive landet inn i 
verdenshistorien som en fredsnasjon og en solidaritetsnasjon har hatt viktige 
innenrikspolitiske konsekvenser: en ny korporativ samfunnsorganisasjon. Den norske 
modellen har under statens ledelse organisert store deler av organisasjonsNorge og 
forskningsNorge som den offisielle sørpolitikkens aktører og redskaper, i et nasjonalt løft 
for å fremme fred og utvikling internasjonalt. Denne modellens eksistens og posisjon 
viser at det er for tidlig å avsi korporativismens dødsdom i Norge. Tvert imot en 



avkorporativisering, slik forskningen hevder er tilfellet i samfunnet for øvrig, er det i 
løpet av noen tiår utviklet en tung, institusjonalisert form for nasjonalkorporativisme. 

Det er ikke nasjonens politiske liv generelt som er blitt korporativt, men politikken 
for å gjøre Norge til en humanitær stormakt som er organisert korporativt. Derfor bruker 
jeg ikke begrepene nasjonal korporativisme, men begrepet nasjonalkorporativisme. 
Boken har i empirisk detalj vist hvordan forholdet mellom organisasjonssystemet, 
forskningssystemet og statssystemet er svært tett og er blitt stadig nærere, samtidig som 
pluralisme nivelleres og demokratisk åpenhet og kontroll svekkes. Den har også trukket 
en distinksjon mellom den norske modellen og hele det sørpolitiske system for å få frem 
at modellen utgjør hva en kan kalle den institusjonelle likedannings fluepapir. Boken har 
dokumentert nettverkenes makt og elitesirkulasjonens karakter. Den har avdekket 
innsidehjelp som et udemokratisk virkemiddel for forfordeling av offentlige midler, og 
antydet at elitesirkulasjonens karakter svekker både omverdenens innsyn og sjansen for at 
de beste beslutningene blir tatt. 

Studien har altså demonstrert at denne modellens fremvekst og nasjonale betydning 
må fortolkes i et internasjonalt og sivilisasjonshistorisk perspektiv, men den må også 
forstås på bakgrunn av den unike dobbelte begrunnelsen systemet hviler i og næres av. 
Den norske modellen profileres internasjonalt som en norsk merkevare, mens dens 
nasjonale legitimitet hviler på forestillingen om dens internasjonale, universelle nytte. 
Denne begrunnelsen peker samtidig, og fra to meningsproduserende utgangspunkter, mot 
det sørpolitiske kommunikasjonsregimets betydning for modellens posisjon og aktørenes 
relasjoner. I tillegg hviler denne samfunnsmodellens legitimitet og innflytelse på hele 
systemets historie – som en sammenveving av to ulike, men relaterte systemer organisert 
som kommunikative fellesskap basert på ulike retoriske verdikoder. Det nye «sørpolitiske 
systemet» hviler på to innbyrdes motsetningsfylte normhierarkier eller verdidikotomier: 
«utvikling»/«ikke utvikling» (bistandstradisjonen) og «fremmer»/«ikke fremmer Norges 
anseelse» (utenrikspolitikktradisjonen). Denne historiske dualismen og tvetydigheten har 
bidratt til å skape og opprettholde uklare autoritetsstrukturer (siden 1990, for eksempel, to 
ministre for sørpolitikk), og uklare ansvarsforhold mellom statsetater og organisasjoner 
og embetsverket, med store konsekvenser for sørpolitisk makt og hvordan 
fordelingskorporativismen praktiseres. 

Jeg har vist at Den norske modellen, både som historisk fenomen og som offisiell 
merkevare, bør fortolkes som en institusjonalisering og en politisk-ideologisk 
konfirmering av disse to ulike tradisjonenes integrasjon. Dette tobeinte systemet, med 
dets helt spesielle kombinasjoner av gjensidige overlappinger og monopoliserte rom og 
konkurrerende fortolkningsskjemaer om verden, har skapt særegne muligheter for 
intensjonale aktørers evne til å gjennomføre sine hensikter. Dyktige aktører har kunnet 
konvertere symbolsk og politisk kapital fra det ene feltet (utviklingshjelp på 



«mottakernes» premisser) for å gjøre seg mer gjeldende på det andre feltet 
(utenrikspolitikk og fredsarbeid for å tydeliggjøre Norges rolle), og omvendt, og har 
hentet nettverkskapital fra det statlige systemet og moralsk kapital fra de ikke-statlige 
organisasjonene. Overfor omverdenen eller den norske befolkning «henter» den mer 
vanlige utenrikspolitikken legitimitet fra tradisjonell bistandsaktivitet der det er 
hensiktsmessig og vanlig u-hjelp «henter» legitimitet fra argumentet om at det fremmer 
Norges politiske mål om fred- og konfliktløsning. Denne sammensmeltingen, drevet frem 
av staten og den sørpolitiske ledelsen, har gitt utvidet handlingsrom til et økt antall 
utenrikspolitiske aktører, og påvirket Den norske modellens interne fordeling av makt og 
autoritet. På dette området er altså ikke statens rolle i fordelingspolitikken blitt mindre, 
slik det har skjedd på mange andre områder i globaliseringens kjølvann, men den er blitt 
mer sentral. 

To utviklingstrekk er utvetydige: Skillet mellom hva som er kalt det «sivile samfunn» 
og staten er blitt stadig mer flytende og utydelig. Statsforvaltningen har «kolonisert» 
institusjonene, mens organisasjonene på sin side har «invadert» den utenrikspolitiske 
arena, og Den norske samaritan, som systemets typehelt, har som gjenytelse for tap av 
uavhengighet fått en sentral, nærmest opphøyd nasjonal posisjon. I samfunnsforskning 
generelt snakkes det gjerne om «velferdspluralisme» for å beskrive en utvikling hvor det 
offentlige i stadig større grad kjøper velferdstjenester av frivillige organisasjoner. Men 
som jeg har vist: På det sørpolitiske området har ikke den økte bruken og kontraktering av 
aktører utenfor statsapparatet bidratt til økt pluralisme. Det har vist seg ikke å være noe 
enkelt en-til-en-forhold mellom antall aktører og meningsmangfold, og enhver slik 
relasjon opererer innenfor særegne meningsproduserende sammenhenger. På grunn av 
godhetsregimets fordelingsmekanismer og den mektige nasjonale diskursen det har 
organisert om verdensutviklingen og Norges rolle – hvor den sterke men utydelige 
forestillingen om godhet er etablert som den dominerende måleenheten på den sosiale 
virkelighetens problemer – har denne utviklingen skapt mindre meningspluralisme i 
Norge. 

Den norske modellens stadig mer sentrale posisjon som landets internasjonale 
merkevare har økt dens nasjonale tiltrekningskraft og makt over resten av samfunnet. Det 
er en samfunnsorganisering som, gitt dens posisjon og automatiske vekst, garanterer 
aktørene mer forutsigbar tilgang til systemets ulike former for ressurser (særlig finansielle 
ressurser, men også ulike typer moralsk kapital). Samtidig har nettopp modellens rolle 
som en stadig viktigere nasjonal merkevare gjort det politisk mer nødvendig for den 
sørpolitiske ledelsen å få alle aktørene til å snakke med «én stemme» internasjonalt. 
Siden, som jeg har vist, stadig større deler av samfunnet føler seg avhengig av dette 
systemets ressursallokeringer, vil opphør av positive sanksjoner (dvs. av tilgang til ulike 
typer ressurser) fra det sørpolitiske systems ledelse kunne ha store konsekvenser ikke 



bare for den enkelte person som søker om ressurser til en bestemt aktivitet, men for den 
sårbare institusjonen personen tilhører. Den parallelle forsterkning av modellens 
sentralitet og popularitet har økt risikoen ved å uttrykke uenighet med sørsystemets 
konkrete politikk eller med systemets fundamentale kommunikasjon om seg selv, fordi 
dissonans kan oppfattes som å true nasjonens interesser – av de ressursallokerende elitene 
– og institusjonens interesser – av allokeringens mottakere. 

Hva så med Stortinget og partipolitikkens rolle som korporativismens motstykke, som 
er vel anerkjent på andre områder? Generelt snakkes det om en tiltakende 
stortingsaktivisme når nyere norsk politisk historie skal sammenfattes. Det viser seg at på 
det sørpolitiske feltet er situasjonen heller motsatt. Stortinget har i liten grad vist interesse 
for den konkrete krysskulturelle praksisen og politikken i de ulike land. Det har primært 
vært opptatt av bistandsbudsjettets totale størrelse, av hva som ofte er blitt kalt 
«skammens grense» eller grensen for moralsk anstendighet. Dets historiske rolle har vært 
å reprodusere Godhetsregimets fundamentale retoriske figur om seg selv, og å vedta 
rammebetingelsene for dets utvikling. 

På dette området er det også forkjært å oppfatte Stortinget som om det spiller på en 
krympet bane, slik det ofte hevdes at det gjør på en rekke andre samfunnsområder. 
Snarere enn at banen krymper, vokser den radikalt og hele tiden. Stortinget mangler 
oversikt over alle spillerne og hvilken konkret strategi som lønner seg i det ene eller andre 
landet. De politiske partiene har, som vist, i flere tiår vært en del av det sørpolitiske 
systemet selv; de har mottatt penger fra NORAD og UD, og dermed underkastet seg den 
sørpolitiske ledelsens kriterier for hva som er «god politikk» på måter som ville vært 
utenkelig på andre områder. Gjennom det såkalte Nasjonale demokratisenter har partiene 
inngått en relasjon med statsforvaltningen hvor statsforvaltningens byråkrater skal 
avgjøre hvor mye penger et bestemt parti skal få, etter en byråkratisk vurdering av partiets 
kompetanse og prosjektets godhet. Partiene har altså gjort seg til en del av Den norske 
modellen under statsapparatet og den sørpolitiske ledelsen. 

De statsstøttede organisasjonene har på et vis overtatt partienes rolle, også i måten de 
refererer til seg selv på – ikke som målbærer av velgernes eller ulike gruppers interesser 
vis-à-vis staten eller overfor hverandre, men som målbærere av fellesinteresse. Det har 
oppstått et system hvor ingen representerer seg selv, men alle representerer alle, eller Det 
store vi, dvs. Den abstrakte humanisme – ikke i Norge – men i verden. Systemets 
deltakere har felles interesse i å skape inntrykk av åpenhet, pluralisme og accountability, 
men hvor hemmeligholdelse, mangel på accountability og konvensjonalismens dominans 
er det typiske. Her hersker ikke markedets usynlige hånd, men den synlige hånden til hva 
jeg vil kalle fordelingskorporativismen og rådgivningskorporativismen. Den norske 
modellen svekker den frie meningsutveksling og hemmer utvikling av pluralisme i 
samfunnet, og utgjør en institusjonell forklaring på Den norske samtalens homogenitet. 



Mens samfunnsforskere i Sverige mener at svensk korporativisme svekkes i kjølvannet av 
internasjonaliseringen, særlig ved at de en gang så sterke interesseorganisasjonene og 
staten selv driver lobbying overfor Brussel, kan en se Den norske modellen som en 
nasjonal motreaksjon i Norge. Det er selve manifestasjonen av det kollektive «vi», av 
Norge – i verden og i konkurranse med verden (inkludert EU, Sverige og lignende.).326 

En monologisk samtale 

Uansett hva som har vært hensikten med det sørpolitiske systems statsfinansierte 
kommunikasjonskampanjer, har det organisert antakeligvis den mest omfattende, 
langvarige og kostnadskrevende informasjonskampanjen i norsk etterkrigstid. Store deler 
av organisasjonsNorge har deltatt i dette arbeidet (i de siste retningslinjene fra 
UD/NORAD ble det nedfelt som en forutsetning for å få penger fra staten til sitt arbeid), 
og også de politiske partiene og ungdomsorganisasjonene har lenge drevet 
informasjonsarbeid støttet av det sørpolitiske prosjektet til støtte for det sørpolitiske 
prosjektet. Den historiske analysen av diskursens karakter har avdekket at aktørene har 
brukt stort sett de samme argumentene i sin verdensbeskrivelse og i sin beskrivelse av 
den norske politikken som har vært gjeldende politikk på det aktuelle tidspunktet. For å 
omformulere Jürgen Habermas: På den ene siden hviler det sørpolitiske systemet på en 
form for tvangløs makt, på den andre siden organiserer langt fra noen herredømmefri 
kommunikasjon. Kombinasjonen av sørsystemets almene posisjon i samfunnet og at det 
parallelt med sin offisielle og elitebaserte karakter fremtrer som motstrøms (dets 
offentlige samtale bryter for eksempel med det intimitetstyranni som sies å prege og 
forflate det moderne samfunn), har bidratt til at de verdens- og selvbeskrivelser det har 
produsert og organisert fundamentalt har påvirket hele nasjonens danningsprosess under 
det internasjonale gjennombruddet. Samtalen har imidlertid stort sett vært monologisk, 
hvor de sentrale offentlige forestillingene er blitt inkarnert, nærmest uten motstand, i 
institusjonelle og begrepsmessige strukturer som igjen har formet praksis og tenkning på 
grunnleggende måter, også langt utenfor det sørpolitiske systemets egne grenser. 

Denne informasjonskampanjen har noen viktige trekk som har gjennomsyret den, og 
som har hatt store konsekvenser: Den har opphevet eksistensen av sivilisasjoner og ikke 
hatt et språk for å forholde seg til for eksempel ulike religioners utviklingsoppfatninger 
og menneskerettighetsoppfatninger. Den har puttet alle land i Afrika, Asia og Latin-
Amerika i én hatt, enten som utviklingsland eller «sør», og dermed redusert evnen til å 
forstå og analysere de avgrunnsdype forskjellene mellom land som Saudi Arabia og 
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Nepal, eller Botswana og Brasil. Den har oppfattet utvikling som det normale, som 
Historiens naturlige gang, og mangel på utvikling som en anomali. Den har 
gjennomgående oppfattet verdiene som bistandspolitikken hviler på som nøytrale eller 
normale, og har for eksempel systematisk beskrevet og oppfattet menneskerettighetene 
som en menneskehetens «common pool», som en idé alle vil utvikle dersom de får utvikle 
seg fritt, eller endog som en medfødt idé, og har bestemt avvist å betrakte dem som et 
tilfeldig produkt av en komplisert idéhistorie med en bestemt sivilisasjonshistorisk feste. 
Den har opphevet maktdimensjonen i politikken, både den makten giveren besitter som 
gavens fordeler og utviklingsspråkets mester. Den har fokusert på sinnelagsetikkens 
betydning for å oppnå fred og utvikling, og systematisk nedtonet konsekvensetikken med 
konsekvenser for systemets innlemmings- og utestengningsmekanismer. Den har etablert 
et dikotomisk skille mellom «de andre» og «oss», hvor den andre defineres i kraft av 
hvem han ikke er (utviklet, nord og lignende), og hvor «vi» gis kollektive egenskaper 
som systematisk reduserer uenigheter og verdipluralisme innen denne vi-konstruksjonen. 
Den har, kort sagt, gjennom sin involvering av hundrevis av journalister og hundrevis av 
forskere i titalls blader og hundrevis av publikasjoner omkring sin systeminstrumentelle 
info-kampanje paradoksalt skapt en diskurs og en diskursiv situasjon og en 
kunnskapssituasjon med tilnærmet monopol på nasjonens dannelsesprosess. 

Det er etablert en relasjon mellom aktørene som innebærer at jo mer ambisiøs norsk 
politikk blir på den internasjonale arena, jo viktigere blir det å få støtte, penger og 
redskaper til denne politikken, og jo mindre pluralistisk vil den norske samtalen om 
verden og verdensutviklingen bli. Den norske dannelsesprosessen er på helt 
grunnleggende vis blitt knyttet opp til og bundet fast til ett dominerende perspektiv: det 
sørpolitiske prosjektets nytteperspektiv. 

Til sammen har altså disse trekkene ved den sørpolitiske diskurs utøvd en 
fundamental makt over nordmenns mest fundamentale verdensanskuelser, oppfatninger 
av verden, persepsjoner av seg selv, av samfunnsutvikling og moral. Den har gitt opphav 
til og rom for ulike institusjonelle allianser og danning av ulike typer nettverk, og det har 
oppmuntret bestemte kommunikative strategier, både overfor systemets omverden og 
internt. Sørdiskursen har skapt utvidet handlingsrom på den diplomatiske scene for norsk 
freds- og menneskerettighetspolitikk (dette er nettopp ett av argumentene for at Norge 
kan spille en rolle som humanitær stormakt). Ved at den har kunnet foregå 
bemerkelsesverdig isolert fra ordinære makt- og næringsinteresser i samfunnet, har 
individuelle aktører så å si «fritt» kunnet skape seg sitt eget maktkabinett (og 
internasjonale karrièrestiger innenfor et nytt internasjonalt elitesjikt), utenfor den 
ordinære politikken, samtidig som den fundamentalt påvirker internasjonaliseringen av 
Norge og kollektive identiteter og perseptuelle mønstre i vår tid. Men – og det er viktig i 
vår sammenheng og det er analysert som et typisk trekk ved den gode maktens 



forkledning – det er en makt som sjelden identifiseres med makt, fordi hele samfunnet 
aksepterer den, og ligger under for den, noe som både har svekket 
samfunnsmedlemmenes evne til selvrefleksjon og fortolkning av verden og det 
demokratiske kravet om kritisk innsyn og debatt. 

Differensiering og nasjonale selvbilder 

I globaliseringens epoke, kjennetegnet bl.a. av press mot etablerte kollektive identiteter, 
er nasjonal identitetsmakt relevant og viktig. Sørpolitikken har fått en dominerende 
innenrikspolitisk posisjon på samme tid som Norges forhold til Europa og EU har vært 
permanent uklar og nasjonalt splittende. Den fikk en fremskutt plass i den perioden da 
den bipolare verden falt sammen, og da Norge ble en oljestat og en oljerentenistsstat og 
fikk råd til å holde seg med et relativt stort bistandsbudsjett. 

Et nasjonalt selvbilde som en av verdens oljesjeiker, sammen med prinsene i Arabia, 
har ikke vært attraktivt, ikke minst siden de fattige landene i verden taper atskillig mer på 
høye oljepriser enn Norge totalt setter av til bistand. Her kommer sørpolitikken inn som 
nasjonens selvrefererende «redning». Det er et politikkområde som både kan basere seg 
på en relativt stor grad av nasjonal enighet (det folk vet og får vite filtreres gjennom den 
sørpolitiske eliten siden folks direkte erfaring er begrenset), pengene er mange nok til at 
hestene ikke bites, det plasserer Norge mellom eller sammen med både USA og EU, og 
det gir et selvbilde en ikke bare kan leve med, men være stolt av. Jeg har også vært 
opptatt av konsekvensene av en annen særegenhet: Hva er følgene for den nasjonale 
mentale tilstand når statens og systemets ledere «brander» seg selv internasjonalt og i 
Norge som de uegennyttige representanter for denne solidaritetsnasjonen? 

Sørpolitikken når sjelden avisoverskriftene, men gjør den det, er det som regel for å 
fortelle hvor viktig Norge er på Sri Lanka, i Sudan, i Midtøsten, i Afghanistan, eller hvor 
viktig norsk hjelp er. Boken har vist at makten til å bestemme og definere «den andre» og 
dermed også «oss» er en makt av stor formende kraft i en historisk periode kjennetegnet 
blant annet av reforhandlinger av kollektiv identitet. I tilknytning til og til dels organisert 
av den sørpolitiske ledelsen har sentrale relasjonelle fortolkninger av «den andre» og 
forestillingene om det norske og det norske «vi» blitt reformulert. Den sørpolitiske 
diskurs har skapt selvbilder av stor formende betydning og på fundamentale måter 
innvirket på identitetsproduksjon de siste tiårene, men også påvirket grunnleggende 
verdensbilder og tilgjengelige tolkningsmodeller for å analysere verdensutviklingen. 

Boken viser også hva det innebærer for identitetshåndteringen at det er etablert en 
modell og en diskursiv stil hvor retorikken og selvbekreftelsens praksis bygger på og 
fører til at Det gode og Det sanne reifiserer hverandre. Det gode er sant, og derfor ekstra 
godt, og det sanne er godt og derfor ekstra sant. Ved at det er etablert et stort og effektivt 



kommunikasjonsregime som forvalter både Det gode og Det sanne er det produsert et 
sosialt system som uten den sjenanse som ellers gjør seg gjeldende i det moderne, 
illusjonsløse samfunnet, har propagandert systemets godhet og hvor systemets øverste 
ledelse og aktører har propagandert sin egen godhet (en bistandsminister er «god», en 
utenriksminister er utenriksminister, en leder i Norges Røde Kors er «god», mens en leder 
i LO er «maktmenneske»). Denne propagandaen er, som jeg har vist, ikke sjelden helt 
absurd i forhold til hva som faktisk har skjedd på ulike nivåer innen det sørpolitiske 
systemet, men det at den likevel aksepteres og blir trodd, vitner om disse forestillingenes 
makt og den makt de som utnytter dem, kan besitte som nasjonens sinnbilde på seg selv. 

Det er blitt utviklet et nasjonalt idylliserende danningssystem under Godhetsregimets 
beskyttende og skyggende vinger. Den norske modellen kan oppfattes som en 
internasjonalisert og ubestridt variant av Det norske hus, men nasjonalt fungerer den 
snarere som Den norske varmestuen i globaliseringsprosessen, en varmestue hvor verdens 
ondskap, kaos og utvikling filtreres gjennom Den norske samaritans perspektiv – 
gjenkjennbart og selvbekreftende (det er her snakk om en form for identitetsproduksjon 
som vegeterer på at sannheten er farlig mens feiltakelsen er systemnødvendig). Friedrich 
Nietzsche snakket om at mennesket bare kan trives innenfor sin horisont. I så fall: Er det 
sørpolitiske systemet et system som har produsert en skjør nasjonal identitet, som ikke 
kan opprettholdes og næres uten store nasjonale myter og forstillelser? 

Det har oppstått et system hvor en slags kollektiv dobbel gevinst er garantert 
kontinuerlig: Gjennom bistandssystemet er Norge de «ikke-utvikledes» rettleder og 
gavmilde giver. Gjennom utenrikspolitikken er Norge «de stridbares» fredsskaper og 
tilrettelegger. Systemet skaper en identitetsstruktur i kraft av å være dobbelt insisterende 
– ved at hva som gjøres på det ene feltet kan konverteres til legitimitet på det andre feltet, 
osv. En legitimitet som er knyttet til moralsk status og gir moralsk makt, og som dermed 
kan unnslippe politikkens kiv og strid. 

Som det underforstått vil ha gått frem i bokens teoretiske perspektiv, analytiske 
tilnærminger og struktur, reiser analysen spørsmål ved eksistensen og relevansen av selve 
«den parlamentariske styringskjeden» på dette politikkområdet.327 Den består ifølge 
litteraturen av: 1) det suverene folk, som danner grunnlaget for all politisk autoritet, 2) 
den lovgivende forsamling, som fastlegger de grunnleggende regler for samfunnslivet, 
som har den bevilgende myndighet, og overvåker forvaltningen, 3) den utøvende makt, 
regjeringen, som leder forvaltningen, forbereder saker for den lovgivende makt, og setter 
dennes makt ut i livet, og 4) det administrative apparat, med departementene som 
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statsrådens sekretariat, og som ivaretar rådgivende og iverksettende funksjoner.328 
Forestillingen om denne styringskjeden vil banalisere sørpolitikkens vesen; her er ikke 
folket suverent siden det er underkastet den lovgivende forsamlings og den utøvende 
makts informasjonskampanje om langt-unna-steder for å skape oppslutning om egne valg. 
Den lovgivende forsamling har ikke overvåket forvaltningen på andre områder enn det 
forvaltningen selv har ønsket overvåkning av. Den utøvende makt utøver makt, sjelden på 
vegne av Stortinget, fordi Stortinget ikke vet hva regjeringen konkret gjør på Afrikas horn 
eller i Nepal, eller hva det selv ønsker å gjøre på Afrikas horn eller i Nepal. Det 
administrative apparatets rolle er langt fra begrenset til en rådgivende og iverksettende 
funksjon, og det ubyråkratiske byråkrati gir saksbehandlere og enkeltaktører i Den norske 
modellen usedvanlig stor makt. 

Den norske modellens historie og utvikling representerer også, som boken indirekte 
har vist, en utfordring til tesen om at det foregår en generell utdifferensiering av nye 
sosiale systemer, som Niklas Luhmann og Pierre Bourdieu hevder på hver sin måte, i det 
moderne samfunn. Her er det snarere snakk om at ulike utdifferensierte systemer (som 
forskning og frivillighet) har «gått opp» i et større system, ikke bare med nasjonale 
ambisjoner, men som er erklært å være nasjonens merkevare i globaliseringens tidsalder. 
Det sørpolitiske feltet kan dermed brukes som utgangspunkt for å diskutere på nytt både 
generelle moderniseringsteorier om samfunnsutvikling generelt og teorier som knytter 
identitetsproduksjon og forhold til «den betydningsfulle andre» til bestemte og 
avgrensede historiske perioder (særlig nasjonalstatenes fremvekst). 

Maktens former 

Gjennom en analyse av en rekke makt- og autoritetsformer og hvordan det sørpolitiske 
systemets språk, verdensbilder og politikk har erobret viktige deler av det offentlige rom, 
har boken vist at det sørpolitiske systemet har ervervet seg en ganske ubestridt posisjon 
som Det godes vokter, og blitt tildelt forvalterrollen av det offisielle prosjekt å skrive 
Norge inn i historien som solidaritetens og nestekjærlighetens land. Sørsystemets 
talsmenn og ledelse har fått og er blitt tildelt moralsk autoritet og meningsmakt, generelt 
ikke som individer per se, men som aktører knyttet til posisjoner i det sørpolitiske 
systemet. Det er utviklet en form for instituert autoritet som kan overføres fra den ene 
aktøren til den andre innen systemet, som igjen både reflekterer og forsterker en 
systemmessig fleksibilitet som gir handlingsrom og makteffektivitet. 
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Begrepet det nasjonale godhetsregime er fruktbart, og har åpnet opp og fanget inn 
politikkområdets særegne institusjonelle og språklige maktmekanismer. Retorikken om 
det sørpolitiske prosjektets universelle verdier og at aktørene på samme måte er 
interesseløse og makttomme, representerer konstituerende verdier i danningsprosjektet og 
utgjør samtidig en nærmest uuttømmelig kilde til legitimitet og legitimitetservervelse i en 
verden ellers fylt av konflikt og interessemaksimering. Den autoriteten det innebærer å 
kunne representere handlinger som avkrefter modernitetens dilemmaer, kan være en 
grunn til at det sørpolitiske systemet har en mobiliseringseffekt som få andre politiske 
prosjekt i samfunnet har. Det sørpolitiske kommunikasjonsregimet har vært så vellykket 
nettopp på grunn av de samme språklige kategorienes normative mangetydighet. De har 
utgjort systemets enorme legitimitets- og autoritetsreservoar. Dets begrepsverden har 
derfor også gitt rom for ulike typer sær- eller egeninteresser til å kamuflere seg som 
almeninteresse. 

Sørpolitikken og det internasjonale gjennombruddet har reaktualisert forholdet 
mellom språk og historie. Epoken har vært misjonsepoken i norsk historie – den norske 
staten har med retorikk om universalisme og nøytralitet finansiert fundamentalistisk 
evangeliseringsvirksomhet som aldri før. Norske organisasjoner har, mens de selv og 
omverdenen har beskrevet dem som nøytrale, humanitære organisasjoner, spilt 
storpolitiske roller i mange land. Perioden har organisert et storstilt prosjekt for utvikling 
og demokrati i andre land, men organisert nasjonalkorporativisme i Norge. Den norske 
modellen fremstilles av dets arkitekter som en symbiose mellom stat, organisasjoner og 
forskning, og organisasjonene som representanter for det sivile samfunn, mens mange av 
de store organisasjonene i virkeligheten er blitt ledet av statsbetalte byråkrater og 
politikere, osv. Boken har også vist hvordan det sørpolitiske systemets kommunikasjon 
om verden beskriver seg selv som og oppfattes som dialogisk, mens den i realiteten er 
hierarkisk og monologisk. Eller med andre ord: Det kommunikative systemets 
vektlegging av prosjektets godhet og ideenes universalisme har fungert som kamuflasje 
av herredømmets kommunikasjon. 

Jeg har søkt å blottstille denne periodens og sørpolitikkens danningsprosjekt: ved å 
historisere dets kategorier og termer; ved å analysere det som et produkt av bestemte 
verdenshistoriske prosesser og et nasjonalt kommunikasjonsstrategisk godhetsregime; og 
ved å beskrive det med begreper utenfor dets eget begrunnelsesunivers. 

Denne tilnærmingen har vært nødvendig, også fordi det dominerende språket, og Den 
norske modellen som har produsert det og er blitt påvirket av det, ikke bare har 
overmannet systemaktørene og omverdenen, men også den sørpolitiske eliten. Den 
norske modellen og dens ledende aktører er både blitt produsert og beskyttet av det 
sørpolitiske systemets språk. Jeg har slik vist makten til en statsfinansiert diskursiv 



tradisjon som, fremfor å produsere begreper og perspektiver for å forstå verden og Norges 
rolle i den, har søkt å legitimere systemet overfor seg selv og omverdenen. 

Boken har vist at de politikere har hatt rett, som indirekte har hevdet at et ikke-
fungerende demokrati på utenrikspolitikkens område har vært en forutsetning for den 
norske politikken med å skape demokrati og fred i verden (se boks 1). Spørsmålet er, som 
en annen studie må besvare, vil en liten gruppe av sørpolitiske aktører – som ikke først og 
fremst befinner seg i de lukkede rom, men innenfor lukkede tankefigurer – kunne handle 
klokt i verden, all den stund de synes å være overmannet av systemets eget nasjonale 
produkt: danningsprosjektets autoritet. 



Et rop om distinksjoner – et etterord 
Dette etterordet er skrevet som en bevisst konsesjon til et stadig mer omseggripende trekk 
ved norsk offentlighet: Forskjellen mellom forskning og synsing og forskning og politikk 
blir hele tiden søkt opphevet. Særlig kommer dette til uttrykk i det vedvarende kravet om 
at forskeren må tydeliggjøre sitt ståsted. Med ståsted menes ikke at forskeren må 
tydeliggjøre problemstilling og fortolkningsperspektiv, begrunne metode og 
problemstillingens relevans, men at forskeren må fortelle verden sine synspunkt på de 
spørsmålene som utforskes. Dette er ikke et krav uten grunnlag i et samfunn hvor det ikke 
er uvanlig at forskere fungerer som salgsrepresentanter for produkter eller for 
finansinstitusjoners interesser. Men det må også – ikke minst i forhold til et 
nasjonalkorporativt system hvor forskningen programmatisk er omgjort til den 
dominerende politikkens fortsettelse med andre midler – være viktig å trekke skiller 
mellom hva som er forskning og hva som søker økt legitimitet under navnet forskning. 

Ved å avkreve forskeren sitt standpunkt forutsetter omverdenen at forskning foretas i 
en situasjon hvor fasit er gitt eller funnet – for forskeren (eller oppdragsgiveren). Den 
ambivalens som god forskning ofte er kjennetegnet av, aksepteres ikke. Forskningens 
bærende begrunnelse anerkjennes ikke. Forskning som refleksjon undergraves, for kravet 
kommer over alt fra: Har du ikke bestemt deg for hva du mener er det beste for det 
fenomenet du undersøker, må du bestemme deg for hva du mener, for da først får 
forskningen verdi. Ved å redusere utforskning av samfunnets kompleksitet til et spørsmål 
om forskerens mening slipper leseren eller lytteren å ta stilling til utvalg og innsamling av 
empiri, til teori, til begrepsbruk, til argumentasjonsrekker o.l. En kan umiddelbart, uten å 
gå omveien om å forsøke å forstå hva forskeren har å si om en virkelighet han eller hun 
har brukt tid, kanskje år eller tiår på å finne noe ut om, omskapes det til en meningsdebatt 
i ett eller annet debattprogram. Her blir alle gitt samme grunnlag for å uttale seg om alt, 
fordi alt simpelthen oppfattes som meninger som brytes mot meninger. Forskning 
bekreftes på nytt, av omverdenen, prinsipielt som politikkens eller moralens fortsettelse 
med andre midler. Distinksjonene mellom vitenskapssystemet, det journalistiske 
systemet, det politiske systemet utviskes (også av forskningsmiljøene selv, i sin 
underdanighet overfor den politiske makten og mediemakten), og alt blir til alt – dvs. ofte 
til ingenting. 

Dette problemet er, som denne boken analyserer, særlig fremherskende på det feltet 
som er tema for studien. Som jeg har vist: I Norge har enigheten om de fundamentale 
spørsmålene i norsk freds- og utviklingspolitikk av ulike grunner vært så kompakt at 
vitenskapelig utforskning av disse oppfatningenes idémessige og sosiale grunnlag stort 



sett ikke er utført, og i den grad den er det, er forskningen blitt oppfattet som 
undergraving av selve prosjektet, beskrevet som politisk farlig og moralsk forkastelig, 
eller den er møtt med taushet – som om systemdilemmaene glir over ved en viljesakt. 
Den uro som forskning om systems funksjonsmåte alltid vil skape, blir møtt med 
ordensopprettholdende strategier og en av de mest brukte er kravet om at forskeren skal 
komme «med alternativer». Som om det er forskningens oppgave eller som om forskeren 
besitter noen privilegert viten om det (forskningen kan derimot vise alternative 
handlingsveier som ikke er benyttet). 

Boken har først og fremst søkt å etablere en analytisk tilnærming som gjør det mulig å 
omskape sørpolitikkens historiske hendelser og retoriske myter til erfaring, ved å etablere 
et språk som er mer velegnet for distansert refleksjon. Jeg har prøvd ut en rekke 
tilnærminger og begrepsknipper for å få fatt på kompleksiteten i og betydningen av det 
sørpolitiske systemet som kraft i nyere norsk historie, og har organisert boken om dem 
jeg fant mest forklaringsdyktige. Jeg har ikke vært ute etter å kritisere enkeltpersoner eller 
enkeltorganisasjoner, men har søkt å gi mening til utsagn og praksiser gitt den 
systemkonteksten og det språket de har operert innenfor. Jeg har ikke vært ute etter å 
kritisere nødhjelpsaksjoner som har reddet liv eller universitetsansattes bistandsarbeid på 
nedslitte universiteter i utkanten av Sahara. Analysen dreier seg ikke om det enkelte 
prosjekt eller den enkelte aktørs intensjoner, men om Den norske modellen og Det norske 
danningsprosjektet. Om en distansert og empirisk analyse av dette temaet vil bidra til å 
gjøre norsk freds- og utviklingspolitikk mer rasjonell, mer effektiv, mer i stand til å 
fremme universalisering av universaliserbare verdier, til å fremme fred og rettferdighet og 
hva politikerne mener er i nasjonens interesser, gjenstår å se, og er en grunnleggende 
annen sak. 

Jeg underkaster meg imidlertid her delvis denne konvensjonen for å kunne 
understreke tematikkens tematikk. Det er altså en taktisk konsesjon, for å understreke 
denne bokens karakter. Det er som forskning den må vurderes – og ikke om den målbærer 
rette eller gale «ideer». Jeg strekker meg langt for å unnslippe en enda en situasjon som 
ville ha bekreftet systemets mest narsissistiske sider: hvor leserne i stedet for å tenke over 
empiri jeg har samlet og presenterer, strukturer jeg etablerer og analyser og talende 
historier jeg forteller, reiser en debatt om boken er for eller imot fredspolitikk, bistand 
eller Kirkens Nødhjelp. Etterordets form og innhold må forstås innen den konkrete 
politiske kontekst og konseptuelle tradisjon boken er skrevet og blir publisert. 

Derfor altså disse bekjennelser (skrevet med ambivalens): 

1. Jeg er for at Norge skal drive freds- og utviklingspolitikk, men er opptatt av hvordan 
politikken utformes og hva den innebærer både «på langt-unna-steder» og i Norge. Det 
nasjonalkorporative systemet og den universalistiske godhetsdiskursen hemmer snarere 



enn fremmer en opplyst offentlig debatt om muligheter og begrensinger i norsk politikk, 
og det kan ikke være tvil om at politikken så langt ikke på noen måte har ført til resultater 
i samsvar med ressursbruk og forventninger. 

2. Jeg mener at Norge, både i form av penger, ekspertise og historiske erfaringer har mye 
å tilby ikke bare fattige land, men den internasjonale politiske arena. Det er nettopp dette 
forholdet som bl.a. gjør det viktig å analysere hvordan språklige og institusjonelle 
maktmekanismer i systemet foregår, fordi kanskje innsikt i dette kan skape grunnlag for 
en mer rasjonell diskusjon om hva Norge kan bidra med og eksportere av verdier. 

3. Jeg mener det ikke minst på dette området, gitt den retorikken sørpolitikken er omgitt 
av og dets betydning for den nasjonale danningen i det internasjonale gjennombruddet, at 
folk og storting informeres om hva som skjer, og at det ikke systematisk feilinformeres 
eller holdes i uvitenhet om politikkens fallgruver, dilemmaer og svarte hull, for å bevare 
ryktet om godheten i Det gode prosjekt. 

4. Jeg mener at hensynet til den offentlige debatt og hensynet til demokratiets kjerne – at 
alt skal kunne diskuteres og stilles spørsmål ved – krever at politikken på dette feltet 
underkastes uavhengig, distansert forskning slik andre områder av samfunnet blir satt 
under offentlig kritikk. Det er uakseptabelt at systemet beskytter seg selv eller blir 
beskyttet av dets omgivelser, basert på en forestilling om at fordi prosjektet er «godt», bør 
det gjelde spesielle regler for «de gode menneskene». 

5. Jeg mener at det norske dannelsesprosjektet under det internasjonale gjennombruddet 
har forsterket tankefigurer som gjør det vanskeligere å forstå verdensutviklingen og 
Norges plass i den – ikke minst de religiøse, politiske og økonomiske kreftene som 
arbeider mot de målene denne politikken har satt: demokrati, mer rettferdighet, 
likestilling og lignende. I en turbulent verden har det skapt et språk som stenger for en 
nødvendig selvrefleksjonsprosess, fordi dette språket er ute av stand til å trekke grenser 
mellom den norske og europeiske arven som bør føres videre og den som bør avvises. Det 
nasjonale godhetsregimets fremstilling av seg selv har derfor ikke skjerpet, men svekket 
sansen for hva som bør være politikkens moralske grunnlag. Den norske 
«universalismen» gør at verden ikke kan forstås, historiske subjekter ikke erkjennes, og 
ens egen plass i verden ikke begripes. Det er følgelig viktig at dette nasjonale prosjektet 
ikke søker å oppheve vekten av ens geografiske og historiske plassering ved hjelp av 
(reifiserende) retorikk om universalisme og stedfortredermakt, men instituerer en 
læringsprosess som gjennom besindighet og selvrefleksjon kan skape grunnlag for å 
forstå noen av denne situeringens konsekvenser. 6. Innsidehjelp og elitesirkulasjon er 
ikke i seg selv mer moralsk høyverdig enn «inside trading» – fordi det gjøres i «Det 
godes tjeneste», og det er ikke mindre ødeleggende for opplyste, rasjonelle beslutninger, 
fordi det foretas av Den norske samaritan. Makt korrumperer – ikke minst i et miljø av 



innforstått og selverklært godhet, hvor kriteriet på fullverdig deltakelse er anerkjennelse 
av og propaganda for prosjektets godhet. 

Etter i stor grad å ha vært intellektuelt fredet i flere tiår, trenger det sørpolitiske system – 
ikke dyneløfting i stor skala, men en intellektuell gjennomluftning i nasjonal skala – ikke 
bare av hensyn til systemet selv, hva det får utrettet og dets omverden, men også fordi det 
er et system, som idet det kommer i samfunnets kritiske søkelys, vil utfordre mange 
konvensjonelle oppfatninger om det moderne samfunn. 



Kilder og data 
Det empiriske området for denne studien omfatter forholdet mellom radikale brudd i 
norsk politikk overfor omverdenen og verdenshistoriske endringsprosesser i tiårene etter 
2. verdenskrig; kontinuitet og brudd i norsk diplomatisk praksis; oppbyggingen av et 
sørpolitisk system med en kompleks institusjonell arkitektur; etablering og utviklingen av 
et strategisk kommunikasjonsregime og et innflytelsesrikt dannelsesprosjekt og forholdet 
mellom et nasjonalkorporativt system og enkeltaktørers handlinger. Leseren er brakt fra 
NORADs folkemøter (i Bergen) til «De lovløses land» i Himalaya; fra politikernes taler 
på Løvebakken og byråkraters notater på Victoria terrasse; fra forskningsinstitusjoners 
hemmelige men godt betalte spill i Midtøsten til misjonærer på statslønn i Etiopia og i 
Vietnam; og fra ukjente journalister på oppdrag for organisasjoner til kjente journalister 
på statens bevertning i Afrika. Men søkelyset har hele tiden vært forholdet mellom stat, 
organisasjoner og forskningsinstitusjoner i Norge, og i større sammenheng: det forholdet 
mellom stat og samfunn dette systemet har organisert. 

Med flere statsetater, fra Utenriksdepartementet til NORAD til Norges forskningsråd, 
godt over 200 organisasjoner (hvis medlemmene av paraplyorganisasjonene medregnes), 
titalls forskningsinstitusjoner, hundrevis av journalister, og titusener av aktører som har 
handlet og samhandlet på svært ulike og komplekse måter både i tid og rom, er det 
åpenbart at mengden data om det fenomenet jeg har søkt å rekonstruere utviklingen av og 
å forstå, er overveldende. Et alment problem innen historie- og samfunnsforskningen satte 
seg igjennom med tvingende nødvendighet: En måtte i utgangspunktet begrunne valg av 
datatyper og empiriske felt, ut i fra en bevisst bestemmelse av studiefeltets karakter og 
studiens nysgjerrighetsorientering. Troen på at kildene taler for seg selv: at forskeren bare 
kan sette seg ned og lese kilder uten forutgående teoretisk og begrepsmessig refleksjon; at 
virkeligheten på denne måten så å si tvinger seg på observatøren, blir på dette 
politikkfeltet ikke bare naiv (kildemengden er altfor overveldende, så et tilsynelatende ad 
hoc-utvalg – som selvsagt vil avspeile forskerens teoretiske oppfatninger, selv om de ikke 
gjøres tydelig – vil aldri bli dekkende), men vil ende opp som forskning som fungerer 
som en reifikasjon av prosjektets selvlegitimering. 

For å tydeliggjøre det kildematerialet som ligger til grunn for analysen i denne boken, 
er det for oversiktens skyld, og for den intersubjektive etterprøvbarhetens skyld, samlet 
og gruppert i henhold til organiseringen av boken i to hoveddeler. Det er dernest plassert i 
ulike kategorier ut fra kildetype og relevans. En slik gjennomgang kan vanskelig gjøres 
spennende, men det er heller ikke poenget. Eksersisen kan for «utenforstående» virke 
kjedelig, men det er identifisering av kildetyper og gjennomgang av dem som er 



utforskningens kjerne (her passer det med en innskutt historie – for de uinnvidde: Jeg 
arbeidet nesten ett år i arkivet til det britiske utenriksdepartement, som ligger ved Kew 
Garden, London. Arkivet åpnet kl. 09.30. Kl. 08.45 hadde køen allerede dannet seg foran 
oppgangen til den brede trappen med det blå teppet. Presis kl. 09.30 hver dag dro en 
arkiv-funksjonær bort det røde og hvite båndet som stengte trappen. Da småløp folk opp 
trappene, gamle menn med stokker og unge damer med lange kjoler: Alle ville komme 
først til pulten og mappene sine, for hva ville kildene avdekke i dag! Utforskningens 
spenning avdekkes ikke i kildeoversikter, men det er slike oversikter som gjør den 
rasjonell). Beskrivelsen her gjøres i opposisjon til samfunnsforskning og 
historieforskning som ikke forklarer leseren hvilken type kildemateriale som er blitt 
analysert og hvorfor, men som oppfatter det som tilstrekkelig å vise til de kildene 
forfatteren har sitert i teksten. For moderne historieforskning og samfunnsvitenskap er 
dette utilstrekkelig, siden det potensielle kildetilfanget i svært mange tilfeller vil være 
overveldende og mye større enn det noen enkeltforsker eller forskergruppe kan få kontroll 
over. Et enkelt sitat fra et enkelt dokument forteller derfor egentlig ikke noe om et 
fenomen eller en bestemt historisk prosess, men bare at dette utsagnet ble produsert på et 
bestemt tidspunkt og at forskeren NN av en eller annen grunn fant det formålstjenlig å 
sitere akkurat dette, blant «en million» andre muligheter. 

Kildetypenes karakter avspeiler at forskningsoppleggets design måtte tilfredstille flere 
behov; fange inn aktørmangfoldet og mangfoldet i praksisformer; kunne brukes for å 
oppdage eventuelle mønstre og mekanismer i relasjonen mellom de ulike aktørene og i 
systemets funksjonsmåte og hvordan disse har endret seg over tid; være offentlig 
tilgjengelig for å gjøre forskningen intersubjektivt etterprøvbar og for å kunne etablere en 
vitenskapsdiskusjon basert på alment tilgjengelig empiri. Jeg endte opp med følgende 
brede kategorier: Dataene måtte kunne si noe om primært Det nasjonale 
dannelsesprosjektets praksis og De nasjonale handlingsplanenes praksis som offentlige 
foreteelser. Kildetypen og kildemengden måtte være rik og omfattende nok innenfor 
samme felt til at de kunne gi grunnlag for å eventuelt identifisere og analysere strukturelle 
trekk ved institusjonelle relasjoner og språklige mønstre, samtidig som en måtte kunne 
oppdage den spektakulære hendelsen og den individuelle aktør. Kildene måtte som 
hovedregel være av offentlig karakter, siden jeg har vært opptatt av et bestemt sosialt 
systems virke over tid på den offentlige nasjonale arena og i relasjon til denne offentlige 
arenaen. Dette var også en måte å håndtere problemer med kildetilfang som bestemmes 
av forskningseksterne tilfeldigheter eller perspektiv (noen partiledere, som Thorbjørn 
Jagland, avviste for eksempel innsyn i Ap-regjeringens dokumenter om sørpolitikk, mens 
Jan Petersen, Høyre, sa ja til innsyn. For å forhindre at fremstillingen ble påvirket av 
Petersens liberale og Jaglands mer restriktive holdning, bestemte jeg meg for å ikke å 
bruke denne kildekategorien i det hele tatt). 



I tillegg til offentlig og tilgjengelig skriftlig kildemateriale har jeg basert analysen på 
seks relativt omfattende spørreskjemaundersøkelser utført over en periode på ti år (se 
«Den norske modellen i tall» – eller Tvedt 2003c – for en statistisk presentasjon av noen 
av disse dataene). Jeg har i svært liten grad basert meg på intervjuer, av fire grunner. For 
det første: Det norske godhetsregimets beskrivelse av seg selv har vært så dominerende at 
aktørene i begrenset grad vil kunne frigjøre seg fra dette språkets historisitet (tidligere 
aktørers og sin egen) når de blir bedt om å reflekterer over sine erfaringer. For det andre: 
Det er et system som i usedvanlig grad kan vegetere på en form for samtidsimperialisme 
overfor fortiden, på grunn av målenes utydelighet, den selverklærte læringsevnens 
systemlegitimerende betydning og den fysiske og kunnskapssosiologiske avstanden til 
systemets primære legitimeringsarena. For det tredje: Den populære forestillingen om at 
«vi har lært» og «vi var dummere før», bidrar (ikke-intendert) til å bekrefte de til enhver 
tid herskende ideenes gyldighet som gyldig herskende. For det fjerde: Det er vanskelig å 
unngå at fremstillingen farges av dem som intervjues. Men viktigst: Intervju er en svært 
vanlig metode innen det sørpolitiske forskningsfeltet, grunnet en kombinasjon av 
tidspress, brukerrelevans (det er jo særlig «brukerne» som intervjues) og forskernes bruk 
av forskningens praksis som nettverksstrategi, men i forhold til skriftlige kilder er de ikke 
intersubjektivt etterprøvbare på samme måte. 

_______________________________________________________________________ 

En humanitær stormakts kongehus 

Uansett hvor mye avisene skrev om det, var det historisk og konstitusjonelt uviktig 
at kronprinsparet valgte å flytte til England høsten 2002 og bo der ett år. Det som 
derimot (uavhengig av intensjon) var av stor historisk og symbolsk betydning var at 
både H.K.H. Kronprinsen og Mette-Marit Tjessem Høiby skulle studere 
utviklingsspørsmål – gjennom denne handlingen bekreftet kongehuset så å si 
nasjonens nye, internasjonale profil. Kronprins Haakon Magnus skulle ta en ettårig 
mastergradstudie (Master of Science, Development studies) ved London School of 
Economics and Political Science (LSE). Mens kronprinsesse Mette-Marit skulle ta 
eksamen ved London School of Oriental and African Studies, ikke om afrikansk 
eller arabisk historie, men om utviklingsarbeid og utviklingsspørsmål. Hva er mer 
naturlig at en stat med ambisjoner om å være en humanitær stormakt også har et 
kongehus som nettopp har studert dette temaet? 

Kronprinsparet har også opprettet sitt eget humanitære fond, som bryllupsgavene 
fra det norske folk skulle finansiere: 



22.8.2001 erklærte Slottet i en pressemelding: «H.K.H. Kronprinsen og Mette-Marit 
Tjessem Høiby har i dag oppnevnt styret til Kronprinsparets Humanitære Fond. 
Fylkesmann Ann-Kristin Olsen (leder), trygdedirektør Dagfinn Høybråten, forsker 
Henrik Syse, forsker Dan Banik og hoffsjef Lars Petter Forberg.» 

________________________________________________________________________ 

Den norske modellen 

Forholdet mellom staten og organisasjonene er blitt studert på basis av data om noen 
sentrale strukturelle variabler: overordnet politikk (alle stortingsmeldingene om 
spørsmålet), former for og mengden av økonomisk støtte (alle statlige overføringer, slik 
de er nedfelt i NORADs database frem til 2002 og spørrreskjemaundersøkelser til både 
utvalg av og alle organisasjonene i 1993 og 2003), alle avtaleformene og 
sanksjonsregimene (alle retningslinjene i NORAD og DUH/UD-systemet fra 1963 til 
2003), og nettverksrelasjoner (innsamlet oversikt over styrerepresentasjoner i et utvalg 
organisasjoner og spørreskjema om kontaktformer, 2001). 

Over utviklingen i NORAD er særlig alle årsmeldingene konsultert, den 
administrative oppbygging og utvikling i UD er identifisert på basis av deres 
telefonkataloger (som det ubyråkratiske byråkratiet de er, har UD ingen oversikt over sin 
egen kaotiske, administrative historie), på basis av ministerens redegjørelse til Stortinget 
om utviklingspolitikken (den første redegjørelsen om nødhjelpspolitikken ble først 
foretatt under Bondevik I, til tross for dens store politiske og finansielle betydning), og på 
basis av diverse St.prp. Analysen av strukturelle og institusjonelle trekk ved de frivillige 
organisasjonene er basert på innsamling av en rekke ulike datatyper. Innsamling og 
fortolkning av sentralt, skriftlig dokumentasjonsmateriale for årene 1989–1992 fra 83 av 
de 87 organisasjonene som i 1992 var registrert som bistandsorganisasjoner ved 
NORADs Kontor for private organisasjoner og alle de som arbeidet for UD-midler i 
samme periode (for mer beskrivelse av dette materialet, se Tvedt 1992). For disse 
organisasjonene er offisiell målsetting sammenliknet med statens målsettinger, 
organisasjonens totale budsjett for arbeid i Asia, Afrika og Latin-Amerika i forhold til 
annen aktivitet, og statsstøttens betydning for organisasjonenes økonomi i forhold til 
egenfinansiering, organisasjonenes totale prosjektportefølje og antall ansatte (både i 
Norge og internasjonalt). For å forstå hvordan organisasjonene taklet forholdet mellom 
bistand og nødhelp og UD og NORAD i en omskiftelig, ekspansjonsperiode og en 
omorganiseringsperiode av det norske organisasjonslandskapet er analysen basert på mer 
utfyllende studier av et utvalg på ni organisasjoner i perioden 1981 til 1993: Kirkens 
Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Landsorganisasjonen i Norge, Det Norske 



Misjonsselskap, Pastor Strømmes Minnestiftelse, Latin-Amerikagruppene, Fellesrådet for 
det sørlige Afrika (skiftet navn til Fellesrådet for Afrika), Norges Blindeforbund og 
Norges Handikapforbund. Analysen baserer seg også på en analyse av årsrapporter, 
strategidokumenter, og evalueringsrapporter fra disse organisasjonene i perioden 1981 til 
2001. 

For å kunne rekonstruere forskningsfeltets relasjon til staten og UD/NORAD/DUH, og 

utviklingen i forskningens definisjon av sin kommunikative situasjon og forskningsprofil, 

har jeg gått igjennom alle stortingsmeldinger og komité-innstillinger med relevans for 

temaet, helt frem til Hilde Frafjord Johnsons presentasjon av Utenriksdepartementets 

forskningsstrategi i 1999. I tillegg til de aller første og de aller siste regjeringsutspillene 

har jeg konsentrert analysen om 1980-tallet, siden det var det tiåret relasjonen endret 

karakter (Departementet for utviklingshjelp, St.meld. nr. 63 (1982–83), Om Norges 

samarbeid med utviklingslandene i 1982. Departementet for utviklingshjelp, St.meld. 

nr. 23 (1983–84), Om Norges samarbeid med utviklingslandene i 1983. Departementet 

for utviklingshjelp, St.meld. nr. 74 (1984–85), Om Norges samarbeid med 

utviklingslandene i 1984. Departementet for utviklingshjelp, St.meld. nr. 36 (1984–85), 

Om enkelte hovedspørsmål i norsk utviklingshjelp. Departementet for utviklingshjelp, 

St.meld. nr. 34 (1986–87), Om hovedspørsmål i norsk utviklingshjelp. Tilleggsmelding til 

St.meld. nr. 36 (1984–85). Departementet for utviklingshjelp, St.meld. nr. 66 (1986–87), 

Om Norges samarbeid med utviklingslandene i 1986. Departementet for utviklingshjelp 

(3. plankontor), Oversikt over DUHs støtte til forskning i 1986 (no date). Hole, A. Skisser 

til organisering av utviklingsforskning, september 1984 (mimeo). Innstilling fra en 

komité oppnevnt etter initiativ av det 33. norske rektormøte: Ikke-europeiske studier i 

Norge 1969–1982, februar 1978. Innstilling til Universitetsrådet, Om behovet for et 

nasjonalt utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning, innstilling avgitt 24. april 

1986, Bergen/Oslo/Trondheim/Tromsø/Ås, april 1986. Kultur og 

vitenskapsdepartementet, Forskning om sikkerhets og fredsspørsmål og internasjonale 

forhold, (NOU 1985: 17, (Midgaard-utvalget). Kultur og vitenskapsdepartementet, 

St.meld. nr. 60 (1984–1985), Om forskningen i Norge. NORAD, Innstilling fra NORADs 

forskningsutvalg, Oslo, oktober 1975, (Gisvoll-utvalget). Norges Allmennvitenskapelige 

Forskningsråd, Samfunnsvitenskapelig forskning av betydning for utviklingsland, 

utredning på grunnlag av en konferanse desember 1979. Utenriksdepartementet, Norsk 

innsats for utviklingsforskning – Styring og styrking, Innstilling fra en uformell 

arbeidsgruppe oppnevnt av Utenriksdepartementet (Garbo-utvalget). 

Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 8 (1978–79), Om Norges samarbeid med 

utviklingslandene i 1977. Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 14 (1982–83), Om Norges 



samarbeid med utviklingslandene i 1981, St.meld. nr. 42, Om u-landsorientert 

utviklingsforskning. Jeg har også gått gjennom årsrapportene fra de sentrale frittstående 

forskningsinstituttene (1995–2002 og alle NUFU Annual Reports frem til 2002. 

Jeg har fokusert på forhandlingene mellom DUH, NORAD og forskningsmiljøene på 
midten av 1980-tallet om bakgrunnen for etablering av de ulike forskningsprogrammene 
(gjelder diskusjonen mellom DUH og NAVF om forskningsprogrammene «Kvinner og 
utvikling», «Teknologioverføring fra i-land til u-land» og 
«Forskerrekrutteringsprogrammet». Disse var viktige i endre relasjonene mellom 
forskning og stat på feltet, og utviklingen etterpå har bare innebåret en forsterkning av 
den linjen som da ble valgt. De DUH-finansierte forskningsprogrammene mht. 
utlysningstekster, kontrakter mellom forskningsrådene og brukerdepartementet, kriterier 
for prosjektutvelgelse og forskerdeltagelsen i programmene etc. er kartlagt og 
gjennomgått. 

For å få fatt på feltets finansieringshistorie og graden av avhengighet av 
bistandsdepartementet/utenriksdepartementet i forhold til støtte fra 
forskningsrådene/universitetene, har jeg gått gjennom forskningsrådenes 
forskningskataloger som ble utgitt på 1980-tallet og summert opp den totale støtten basert 
på tildelinger til hvert enkelt prosjekt, og årsmeldinger og regnskaper for 
Bistandsdepartementet/Utenriksdepartementet fra hvert år fra 1964 til 1990. NAVFs 
Utredningsinstitutt, Research relevant to developing countries, Oslo, 1975, (Studies in 
Research and Higher Education 1975: 1). NAVFs Utredningsinstitutt, Humanistisk 
forskning, Prosjektkatalog 1981, Oslo, 1982. NAVFs informasjonstjeneste for 
forskningsprosjekter, Humanistisk forskning i Norge, prosjektoversikt 1985–1986, 
Bergen, 1987. NAVFs informasjonstjeneste for forskningsprosjekter, 
Samfunnsvitenskapelig forskning med støtte fra NAVF, Prosjektkatalog 1985, Bergen, 
1986. Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråds informasjonstjeneste for 
forskningsprosjekter: Humanistisk forskning med støtte fra NAVF, Prosjektkatalog 1985. 
Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Forskningsråd, NTNF-prosjekter 1985. Norges 
Allmennvitenskapelige Forskningsråd, NAVF Data 1986. Norges Allmennvitenskapelige 
Forskningsråd, Samfunnsvitenskapelig forskning av betydning for utviklingsland, 
utredning på grunnlag av en konferanse desember 1979. Norges Allmennvitenskapelige 
Forskningsråd, NAVF Data 1982. Norges Allmennvitenskapelige Forskningsråd, NAVF 
Data 1985. Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Forskningsråd, Prosjektkatalog 1986. 
Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 81 (1962–63), Årsmelding og regnskap for Norsk 
Utviklingshjelp for 1962. Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 82 (1964–65), Årsmelding 
og regnskap for Norsk Utviklingshjelp for 1964. Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 64 
(1968–69), Årsmelding og regnskap for Norsk Utviklingshjelp og Direktoratet for 
utviklingshjelp for 1968. Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 69 (1969–70), Direktoratet 



for utviklingshjelp, Årsmelding og regnskap for 1969. Utenriksdepartementet, St.meld. 
nr. 54 (1970–71), Direktoratet for utviklingshjelp, Årsmelding og regnskap for 1970. 
Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 61 (1971–72), Direktoratet for utviklingshjelp, 
Årsmelding og regnskap for 1971. Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 60 (1972–73), 
Direktoratet for utviklingshjelp, Årsmelding og regnskap for 1972. 
Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 34 (1973–74), Årsmelding og regnskap for 
Direktoratet for utviklingshjelp for 1973. Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 55 (1974–
75), Årsmelding og regnskap for Direktoratet for utviklingshjelp for 1974. 
Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 63 (1975–75), Årsmelding og regnskap for 
Direktoratet for utviklingshjelp for 1975. Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 95 (1976–
77), Norges samarbeid med utviklingslandene i 1976. Utenriksdepartementet, St.meld. 
nr. 73 (1963–64), Årsmelding og regnskap for Norsk utviklingshjelp for 1963. 
Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 31 (1961–62), Melding og regnskap fra Fondet for 
Hjelp til Underutviklede Land for tidsrommet 1. april 1960 til 31. mars 1961. 
Utenriksdepartementet, St.meld. nr. 12 (1962–63), Melding og regnskap fra Fondet for 
Hjelp til Underutviklede Land for tidsrommet 1. april 1961 til 31. mars 1962. For senere 
år har jeg brukt årsrapporter fra forskningsinstitusjonene selv og årsapporter fra Norges 
forskningsråd om instituttsektoren. 

For å kunne beskrive feltets faglige profil og faktiske nysgjerrighetsorientering i dens 
formative periode har jeg (sammen med to kolleger) søkt å registrere all 
utviklingsforskning og alle evalueringsrapporter produsert i Norge i perioden 1980–89 (se 
Tvedt, Brekke og Bråten 1991 og Tvedt, Brekke, Bråten 1992). Bibliografi-arbeidet kartla 
norsk forskning om Afrika, Asia, Latin-Amerika, Oceania og såkalte Nord-Sør-spørsmål 
fra 1980–89. For å kunne registrere hovedoppgavene i alle disipliner gjennom hele tiåret 
ble følgende kilder gjennomgått: a) universitetenes årbøker, b) datautskrifter (av svært 
ujamn kvalitet) universitetene har utarbeidet, særlig for årene etter at årbøkene sluttet å 
komme ut, c) oversiktene over samfunnsfag som jevnlig blir publisert i Tidsskrift for 
samfunnsforskning og oversiktene over historieoppgaver i Historisk tidsskrift, d) 
institutter og enkeltpersoner ble kontaktet direkte der metodene ovenfor ikke ble oppfattet 
som tilstrekkelig effektive (f.eks. når det gjaldt fagene kristendom/religion, 
jordbruksoppgaver fra NLH, arkitektoppgaver ved NTH osv.) og e) tidligere oversikter 
laget ved enkelte universiteter, som Tvedt, Terje, 1986, Development studies and 
research at the University of Bergen, Bergen: Center for Development Studies og Rådet 
for internasjonal virksomhet ved Universitetet i Oslo, 1986, En oversikt over forskning og 
undervisning ved Universitetet i Oslo (mimeo). Alle aktuelle norske tidsskrifter ble 
gjennomgått for hele perioden og saumfart med henblikk på artikler innenfor feltet (blant 
de norske kan nevnes Historisk tidsskrift, Nytt Norsk Tidsskrift, Tidsskrift for 
samfunnsforskning, Norsk geografisk tidsskrift, Antropolog-Nytt, Samtiden, Syn & Segn, 



Sosialøkonomen, Statsvitenskapelig tidsskrift, Sosiologi i dag, Tidsskrift for norsk misjon, 
Forum for utviklingsstudier og Internasjonal politikk, Mennesker og rettigheter, 1991 til 
2002, er gjennomgått med hensyn til hvilke spørsmål innenfor 
menneskerettighetspolitikken som er fokusert/ikke tatt opp. c) over RSF/RHF/NORAS’ 
årlige kataloger over forskningsprosjekter og NORDREC-katalogene fra 1981, 1984, 
1987 og 1990. I Tvedt et al. 1992a finnes en samlet oversikt over evalueringsrapporter 
begått i perioden 1980–89. Sammenholdt med dataene i Tvedt et al. 1991a gir disse 
bibliografiene et relativt heldekkende bilde av norske utviklingsforskeres aktiviteter på 
1980-tallet, og som grunnlag for å analysere forskningens nysgjerrighetsorientering er 
dataene tilstrekkelige. Den baserer seg også på en samling og identifisering av alle 
hovedoppgaver skrevet om Sudan (36 hovedoppgaver), Guatemala (34 oppgaver), 
Etiopia/Eritrea (28 oppgaver) og Sri Lanka (45 oppgaver) (det vil si i noen av de 
områdene hvor Norge driver fredsmekling) fra 1990 til 2002, et materiale som indikerer 
forskjellen i bredden mellom studentenes nysgjerrighetsorientering og det sørpolitiske 
kommunikasjonsregimets dannelsesprosjektets snevre fokus. 

Siden denne undersøkelsen er opptatt av relasjonen mellom aktørene i Den norske 
modellen har jeg identifisert og analysert data fra institusjonaliserte møteplasser mellom 
de ulike aktørene. Jeg har gått igjennom referat fra alle møtene i Katastrofeutvalget over 
en periode på 24 år for å analysere i hvilken grad refleksjoner, diskusjoner eller konflikter 
har kommet til syne mellom de ulike aktørene og staten, og hvordan de ulike aktørene har 
håndtert modellens modell. Jeg har også brukt to offentlige møteplasser som 
utgangspunkt for skildringer av forholdet mellom aktørene. 

Primærkilder er også benyttet i oppsummeringer av situasjonen i andre land; som alle 
evalueringsrapportene produsert om NGOer i Sverige, Danmark og Finland, og en stor 
del av dem som er blitt produsert av regjeringene i Nederland og Storbritannia om samme 
tema. Grunnen til at denne forskningsstrategien har vært nødvendig er at det ikke er gjort 
tilsvarende analyser i andre land. 

Det nasjonale danningsprosjektet 

Diskursanalyse blir gjerne beskrevet som en slags sosiologiens språkpsykologi, dvs. at 
den beveger seg fra det eksplisitte og det bevisste til det underliggende og skjulte 
gjennom å undersøke distinksjoner og forbindelser som ikke gir seg til kjenne eller lar seg 
kjenne direkte, men som likevel er til stede under kommunikasjonens overflate. Min 
analysemåte analyserer snarere talehandlinger slik de foreligger som tekst (om enn i ulike 
former: reportasjer, stortingsmeldinger, fjernsynsprogrammer og lignende), og søker å få 
fram talehandlingenes historisitet ved sammenlikning og ved å identifisere hva de 
inkluderer og ikke nevner, hva de vektlegger og marginaliserer. Slik kan tekstenes bud og 



bilder identifiseres, og dermed også deres potensiale som instrument for makt og 
elitedannelse i Norge, samtidig som den empiriske analysen, i motsetning til mye annen 
litteratur om «det norske» eller «nasjonale mentaliteter» eller idéhistoriske trekk, blir 
intersubjektivt etterprøvbar. En metodisk forutsetning er at en studerer talehandlinger som 
er kommunikativt sammenliknbare over tid. 

Denne delen baserer seg på en langvarig forskningsinteresse, men som oppsto ganske 
plutselig: Da jeg arbeidet som FN-arbeider i Sør-Sudan i 1985, ble jeg i folkemøte med 
flyktningene akutt klar over at de ordene som strømmet ut av min munn (jeg var, som 
nyutdannet, med hovedfag i historie, ansvarlig for sosialhjelp til 200 000 mennesker på 
Vestbanken av Nilen «integrert utvikling» for ca. 80 000 mennesker på Østbanken av 
Nilen) var de samme ordene som strømmet ut av andre bistandsarbeideres munn, og 
ordene var like dogmatiske og mistilpasset den konteksten de ble uttalt i. Det ble rett og 
slett helt nødvendig å prøve å forstå dominerende talehandlingers historisitet og 
dominanshistorie, og får å etablere en viss distanse til herskende, men umulige 
verdensbeskrivelser og selvbilder. Det kildematerialet som denne analysen baserer seg på, 
er altså ikke et kildemateriale som er studert bare i den tiden jeg har arbeidet med denne 
boken. 

Er en opptatt av nasjonale dannelsesprosesser må kildetilfanget bestå av 
intellektuelles beretninger, romaner, musikk, dikt, og offentlige politiske ytringer og 
private samtaler. Denne boken har vært opptatt ikke av dannelsesprosessen i 
alminnelighet, men av et bestemt nasjonalt dannelsesprosjekt: det sørpolitiske. Dette gjør 
det mulig å snevre inn kildetilfanget, men det er fortsatt nødvendig å rubrisere det. Det er 
bare politikere valgt av folket i valg som med en viss legitimitet kan sies å representere 
det moderne samfunnet som helhet. Offentlige dokumenter kan derfor nyttes for å studere 
samfunns perseptuelle filtre og kognitive kategorier, og hvordan de endres over tid og 
innenfor ulike kommunikative relasjoner. Slike offentlige meldinger er spesielt 
interessante som kilde om de blir tema eller objekt for offentlig samtale, diskusjon og 
aksept. Bistandsmeldinger kan fortolkes som et kommunikativt produkt, som et slags 
minste felles multiplum for hva bistandsNorge og norske politikerne mener eller er blitt 
enige om å mene er best utviklingsvei og best utviklingspolitikk på et bestemt tidspunkt. 

Sørpolitiske meldinger og bistandsmeldinger er en norsk offisiell handlingsplan i og 
for utvikling av andre land, andre kulturer, andre samfunn, andre sivilisasjoner, med sin 
komplekse historiske individualitet, og kan derfor antas å ta opp i seg hvordan dette 
samfunnet oppfatter og internaliserer samtidens fundamentale oppfatninger av utvikling. 
Stortingsmeldingene og måten de beskriver forskjellene i verden på og hva som kan 
gjøres for å skape utvikling og fred har implisitt og noen ganger eksplisitt gitt seg ut for å 
oppsummere historiens lærdommer og å peke ut fremtiden for store deler av 
menneskeheten. Til forskjell fra veiplaner og universitetsplaner, behandler disse 



meldingene verdenssituasjonen, med Norge som aktiv utvikler og veileder. De 
representerer ikke, for å snakke med filosofen Karl Popper, «piecemal engineering«, eller 
«utopian engineering». Siden slike meldinger produseres ganske ofte, kan også 
meldingens rolle som objekt for diskusjon og høring oppfattes som en meningsskapende 
rituale hvor det sørpolitiske systemets og andre deler av samfunnets fundamentale verdier 
og identiteter bekreftes, ved at utformingen av Den nasjonale handlingsplanen og dens 
praksis kommunikativt er definert som en relasjon til omverdenen. 

For å rekonstruere den norske sørpolitiske diskurs begrepsknipper, fundamentale 
perspektiver, og hvordan den reflekterer og fremstiller egen makt, baserer analysen seg på 
en systematisk gjennomgang av sentrale og sammenliknbare talehandlinger presentert av 
regjering og storting i perioden fra 1962 til 2003: Når det gjelder storting og regjering: 
Alle stortingsmeldingene om bistand fra 1962 til 2002 for å undersøke eventuelle 
endringer over tid, og alle publiserte dokumenter fra Utenriksdepartementet i perioden 
1993 til 2000, pluss alle taler av den utenrikspolitiske og bistandspolitiske ledelse i 
samme periode, inkludert pressemeldinger fra samme politiske ledelse, for å studere om 
det har skjedd noen endringer i slike fundamentale konseptuelle spørsmål med den nye 
sørpolitikken. Når det gjelder organisasjonene: Alle artiklene skrevet av 
generalsekretær/leder i deres faste spalter i de fem store organisasjonenes 
informasjonsblader 1995 til 2000. Når det gjelder forskning og evaluering: Alle 
programdokumentene til Norges forskningsråd, NORAS og NAVF som er blitt støttet av 
UD siden 1986 (som er de forskningsprogrammene som er blitt gjennomført i Norge), 
alle rapportene til NUFU. Analysen baserer seg også på en gjennomgang av alle de 84 
evalueringsrapportene som UD har fått laget om norsk bistand og sørpolitikk i perioden 
1990–2001, og en registrering av alle evalueringsrapportene og alle forskningsarbeidene 
skrevet om ikke-europeiske områder i Norge frem til 1990. 

For å studere ministrenes og statssekretærers begrepsbruk i forhold til bestemte 
begrepsknipper og virkelighetsbeskrivelser har jeg gått i gjennom vel 400 taler de holdt i 
tidsrommet 1994–2002. Dette tidsspennet og antallet er stort nok til å dekke flere 
regjeringer, flere personer og oppheve effekten av bestemte utenrikspolitiske eller 
nasjonale hendelser. 

Dernest har jeg gjennomgått referater fra alle stortingsdebatter om feltet siden 1984 til 

1999, inkludert referater fra utenrikskomiteens møter fra 1952 til 1999, om alle saker som 

har dreiet seg om hva jeg her har definert som sørpolitiske spørsmål (se 

utenrikskomiteens arkiv). Målet har vært å få fatt på offentlige forestillinger om de ulike 

aktørenes egenskaper, roller og fortrinn og på de begrunnelser som er gitt for 

organiseringen av relasjonene mellom dem. Disse kildestudiene har også vært opptatt av å 

identifisere Stortingets rolle vis-à-vis 



 

departement og regjering på dette feltet. 
I forbindelse med analysen av det journalistiske felt og pressens rolle i forhold til det 

sørpolitiske dannelsesprosjektet baserer analysen seg på en gjennomgang av artikler i 
vanlig presse og av blader produsert av og innenfor det sørpolitiske systemet. Den baserer 
seg også på en systematisk analyse av fire innsamlingsaksjoner og 
innsamlingsaksjonsprogrammer: i NRK 1986 (Kirkens Nødhjelp); 1994 (Norsk 
Folkehjelp) og i TV2 (Plan Norge); 2000 og 2002. Jeg har sittet meg igjennom disse 
timene i ettertid for å kunne rekonstruere fundamentale, implisitte og eksplisitte 
verdensbilder, selvoppfatninger, og forholdet mellom journalistisk uavhengighet og 
mobilisering, mellom tradisjonell journalistisk etikk og Den gode hensikts propaganda. 
Disse fire programmene er studert i detalj, men de oppfattes som representative for alle 
programmer som er vist knyttet til de samme innsamlingsaksjonene For å analysere 
forholdet mellom medienes rolle som tribun for den sørpolitiske eliten og gravende, 
uavhengig journalistikk har jeg søkt og kvantifisert treff på bestemte søkeord på internett 
for de siste fire årene. Jeg har også gått systematisk igjennom 654 nettregistrerte artikler 
(Anett) som Aftenposten, Dagbladet, Dagsavisen, Verdens Gang og Vårt Land publiserte 
i perioden 1.1.2000 til 1.8.2002 og som hadde henvisninger til Sudan, Sri Lanka og 
Guatemala. Gitt undersøkelsens formål er tidsspennet langt nok, ikke minst siden det 
dreier seg om dekningen av tre land, slik at enkeltforholds betydning kan minimaliseres. 

Ut fra en oppfatning av at analyser som kombinerer fokus på rutinisert praksis og 
eksepsjonell hendelse til sammen vil skape et mer komplett og sammensatt bilde av et 
felts karakter og utvikling, vil jeg også referere til et arbeid om norske medier og Norges 
forhold til Kenya på slutten av 1980-tallet. Årsaken er at artikler i norsk presse var en 
vesentlig årsak til at Kenyas regjering til slutt ba Norge om å stenge sin ambassade i 
Nairobi og pakke koffertene. Jeg har gått igjennom alle de 296 artiklene i Aftenposten, 
VG, Dagbladet og Bergens Tidende som omhandlet Kenyas økonomiske og politiske 
forhold og relasjoner til Norge i årene 1987, 1988, 1989 og 1990. 

Analysen hviler også på en gjennomgang og registrering av bevilgninger fra NORAD 
og UD til info-støtte til organisasjoner og journalister frem til 2000, og avtaler som er 
inngått mellom NORAD/UD og disse institusjonene/organisasjonene for å kunne 
rekonstruere institusjonelle relasjoner mellom stat og det journalistiske felt. Jeg har også 
studert ordinært arkivmateriale produsert av informasjonsavdelingene i Kirkens Nødhjelp, 
Norsk Folkehjelp og Norges Røde Kors, i tillegg til at mine kolleger og jeg mer 
usystematisk har gått igjennom et stort antall informasjonsblader og brosjyrer fra en stor 
andel av de norske organisasjonene. 

For å få fatt på forholdet mellom aktørenes definisjon av sin problemsituasjon og på 
ideologiens, politikkens, retorikkens og praksisens utvikling må en kombinere 
kildestudier med ulike former for «situasjonstudier» av systemets 



 

kommunikasjonsformer, i form av deltagende observasjon (se folkemøte i Folkets Hus, 
Bergen og forskersamlingen på Vestbanen, Oslo) og lange samtaler om prosjektets ulike 
praksisformer. Men først og fremst kommer en ikke utenom en form for kunnskap som 
historikere med klokkertro på hva kildekritikken alene kan bringe og oppdratt innen en 
tradisjon som har beskjeftiget seg med døde fenomen, sjelden forstår verdien av – 
kjennskapet til og evnen til å observere systemets omgangsformer, koder og 
identitetsmarkører (omtrent slik Goethe foreslo at en måtte til Kina for å kjenne landets 
lukt før en kunne håpe på å forstå Kina). Alle kildekategoriene og enkeltaktørers 
intensjoner og målsettinger er blitt søkt studert gjennom analyse av skriftlige kilder i 
departementer og i organisasjonsarkiver, men de kompletteres. Det sørpolitiske system er 
et system hvis posisjon hviler på et normativt overtak. Dette bør ha metodiske 
konsekvenser. Det er et system hvor mange av aktørene tror på systemets kommunikasjon 
om sin egen moralsk-politiske overlegenhet. Men i de tilfellene det ikke er slikt 
sammenfall, er det grunn til å anta at det er et sterkt skille mellom offisiell retorikk og 
faktisk praksis, eller hva folk sier og hva de egentlig mener. For å kunne avgjøre hva som 
er hva, er det sentralt å få fatt på hva som her kan kalles systemets «psykologi» eller 
«kosmologi», og på denne bakgrunn valgte jeg ut enkelte hendelser som jeg har søkt å 
studere gjennom deltakende observasjon. Gjennom nærstudium av enkelte hendelser – det 
jeg ovenfor har kalt «Den spektakulære hendelse» – har studien søkt å komme tettere inn 
på bestemmelse av aktørenes intensjoner, handlingsrom og maktforhold, og hvordan 
systemets kommunikasjon om seg selv avdekker maktforhold og tildekker faktiske 
forhold på samme tid. Boken refererer direkte bare til få slike hendelser, men hele 
perspektivet hviler på en rekke slike studier, men de som er trukket frem skulle være 
tilstrekkelige. 

Som det går frem av teksten baserer den seg også på en rekke sitater fra avisoppslag 
og nyhetsoppslag. Jeg har selvsagt ikke gått igjennom alle aviser eller alle nyhetsoppslag 
om tematikken. Livet er for kort til det. Jeg har derimot i kortere tidsspenn over en femten 
års periode lest artikler om tematikken helt systematisk i ulike aviser. Det ville gå for 
langt å søke å rekonstruere dette tilfeldige utvalget her, og det er heller ikke nødvendig. 
Tesen er at det bildet jeg har rekonstruert, er dekkende for hele det sørpolitiske 
dannelsesprosjekt. 
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Stikkordregister 
En del nøkkelbegreper, som «Den norske modellen», «Det sørpolitiske system», Det 
nasjonale godhetsregimet», «Det strategiske kommunikasjonsregime», «elitesirkulasjon» 
«innsidehjelp» og lignende, forekommer i flere sammenhenger i boken enn registeret 
indikerer. Registeret er stort sett begrenset til sidehenvisninger hvor begreper defineres 
eller hvor analysen er organisert omkring enkelte temaer eller begrepers forklaringskraft. 
Sidetall i fet skrift viser at det på denne siden og de påfølgende sidene er en mer 
omfattende diskusjon av det fenomenet som registeret viser til. Stikkordregisteret 
inneholder også person, sted og institusjonsnavn som nevnes i boken. 
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