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Forord 

Hensikten med denne boken er å gi en kort oversikt over noen 
sentrale sider ved norsk utviklingsbistand og bistandspolitikk: mål- 
settingene for bistanden slik myndighetene har utformet dem; ret- 
ningslinjene for kanalisering av bistanden - fordelingen mellom 
tosidig og flersidig bistand og konsentrasjonen av den tosidige bistan- 
den om noen få hovedsarnarbeidsland; og den tosidige bistandsstruk- 
turen - den faktiske fordeling på hovedsamarbeidslandene og andre, 
og på de forskjellige sektorer. Også planleggingsprosedyren blir ris- 
set opp. Den primzre oppgave har vzrt å kartlegge og beskrive 
disse forhold. Dette innebzrer imidlertid ~ k k e  at boken er fri for 
vurderinger. 

Med et slikt opplegg tar jeg sikte på å nå forskjellige målgrupper 
samtidig: alle som har interesse for norsk bistandsvirksomhet og 
onsker å skaffe seg en oversikt over denne. Det finnes ikke noen 
tilsvarende samlet oversikt. Mitt hovedsiktemål har vzrt å imote- 
komme et behov for en knapp oversikt. Jeg håper boken kan bli til 
nytte for politikere på nasjonalt og lokalt nivå og i forskjellige par- 
tier når de skal presentere norsk bistandspolitikk for sine velgere. 
I en periode hvor bevilgningene til utviklingsbistand trappes raskt 
opp, vi1 et sterkt engasjement for denne virksomheten fra politiker- 
nes side vzre uomgjengelig nodvendig på lang sikt - deres oppgave 
er ikke avsluttet når bevilgningene er vedtatt. Denne boken tar ikke 
sikte på a furnere politikere med argumenter og begrunnelser for 
bistandsvirksomheten utover presentasjonen av myndighetenes be- 
grunnelser. Den tar sikte på å gi en noktern beskrivelse av hva 
virksomheten har bestått i. Jeg håper også at boken vi1 bli til nytte 
i opplreringssammenheng for de fagfolk som NORAD sender ut, og 
szrlig skulle jeg onske at den fulgte med i kufferten til bruk både 
for bistandsarbeideren og dennes familie. Jeg håper også at ungdom 
under utdanning vi1 finne oversikten nyttig for sine formål, og at 
den kan komme til nytte i kursvirksomhet og studiesirkelarbeid om 
bistandssporsmål. 

Dette arbeide ble påbegynt hosten 1971, da jeg var knyttet til 



Nordiska afrikainstitutet, Uppsala. Siktepunktet var å foreta en 
komparativ kartlegging av de skandinaviske lands bistandspolitikk og 
bistandsstruktur. I stedet kommer det en serie på tre boker om hen- 
holdsvis dansk, norsk og svensk utviklingsbistand, hvorav dette er 
den forste. Aiie tre blir publisert av Nordiska afrikainstitutet i 
lgpet av innev~rende år. Disse tre arbeider er blitt fullfort og 
ajourfgrt etter at jeg hosten 1972 vendte tilbake til mitt utgangs- 
punkt: Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo. 

Mange har gitt meg verdifulie stimulanser under gjennomforingen 
av denne boken. Dette gjelder i forste rekke Nordiska afrikainstitutets 
direktor, Carl Gösta W i d s t r a n d ,  i innledningsfasen. Jeg har fått 
gode råd fra kolleger ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt - Erik 
N o r d ,  Eilert S t r u k s n e s  og Martin Szeter - som har lest 
gjennom det ferdige manuskript og kommentert det. En szrlig takk 
skylder jeg Eilert Struksnes som har luket ut mange ungdvendige og 
dårlige formuleringer og forbedret andre. Verdifulle kommentarer 
har jeg også fått av Olav M y k l e b u s t og Leif V e t l e s e n. 
NORADs informasjonskontor har bistått med råd om illustrasjons- 
materiale og fremskaffet dette. Ansvaret for det ferdige produkt 
hviler selvsagt utelukkende på forfatteren. Jeg gnsker også å takke 
de skandinaviske lands bistandsorganer - DANIDA, NORAD og 
SIDA - og Norsk Utenrikspditisk Institutt for okonornisk stotte til 
utgivelsen av denne og de to f@lgende bgker. Samtidig vi1 jeg takke 
Joh. Nordahls Trykkeri for hyggelig samarbeid og rask produksjon av 
boken. 

Oslo i mai 1975 Olav Stokke 



Introduksjon 

Dette arbeide har som siktepunkt å beskrive de målsettinger de 
politiske myndigheter i Norge har utformet for utviklingsbistanden 
og å kartlegge de retningslinjer som er blitt trukket opp for kana- 
liseringen av bistanden - fordelingen mellom flersidig (multilateral) 
og tosidig (bilateral) bistand, prinsippet om geografisk konsentra- 
sjon og valg av de norske hovedsamarbeidsland. Videre skal vi gi en 
oversikt over bistandsstrukturen slik den fremtrer av ressursalloke- 
ringene. Bare i begrenset utstrekning blir det forsokt å vurdere sam- 
svar meilom målsettingene og bistandens sammensetning og for- 
deling. 

Begrunnelse og  målsettinger. Det kan virke klargjorende å sondre 
meilom den begrunnelse en regjering gir for sin bistand og dens 
motiver for i3 yte bistand. Begrunnelsen kan ha adresse både innad, 
b1.a. til egen opinion, og utad, f.eks. til myndighetene i mottaker- 
landene og andre aktgrer på den internasjonale scene. Motivene kan 
både vare ideelle og forankret i eget lands interesser. Motiver og 
begrunnelser vi1 ikke nodvendigvis vzre sammenfallende - ofte vi1 
en regjering velge å begrunne en politikk ut fra ideelle målsettinger 
selv når det grunnleggende motiv er egeninteresser av e konor ni sk 
eller politisk karakter. Vi vi1 her begrense oss til å kartlegge de 
norske myndigheters begrunnelse for sin utviklingsbistand. 

De genereile begrunnelser spiller stort sett på - og målsettingene 
avspeiler - de verdier og prioriteringer som ligger til grunn for de 
nordiske regjeringers egen velferdspolitikk. Det primzre mål med bi- 
standen blir å fremme en utvikling som den de nordiske land har 
sokt å skape for seg selv. De nordiske lands generelle bistandsmål- 
settinger om sosial og gkonomisk utvikling og utjevning skiller seg 
ikke så meget fra hverandre. Slik målsettingene er formulert, er de 
norske og svenske mest sammenfallende. Svensk Utvecklingssam- 
arbete gir en godt dekkende, komprimert sammenfatning: 



Kraven på solidaritet och jämlikhet galler inte bara inom folken utan 
också mellan dem. Fördelningen uv jordens tillgångar ar ojämn och oratt- 
vis, mellan folken och inom dem. Sverige hör till de rika l'anderna; det 
ar darför en moralisk plikt att ddta i ett samarbete med de fattiga landeran 
för att minska dessa orättvisor. Samarbetet ar en viktig del av kampen 
för freden. 

Målet för det svenska biståndssamarbetet ar att höja de fattiga folkens 
levnadsnivå, bidra till social och ekonomisk utjamning och medverka till 
en demokratisk sam halls utveckling.^) 

Her blir implisitt sosiale og politiske verdier i de nordiske politiske 
systemer lagt til grunn for den sodale og politiske utvikling man 
onsker å fremme i mottakerlandene. Stotte til frigjgringsbestrebel- 
sene i avhengige områder ble fgrst formulert som en norsk mål- 
setting for den tosidige bistand på 1970-tallet. Sverige var noe tidligere 
ute. 

Andre målsettinger angår omfanget av ressursoverfgringene. Den 
internasjonale mengdemålsettingen for det forste og senere for det 
andre utviklingstiåret har vzrt  normdannende også for de skan- 
dinaviske land. Norge har i likhet med Sverige etter hvert satt seg 
ytterligere mer krevende målsettinger for 1970-tallet ved å knytte 
mengdemålsettingen på én prosent av BNP til de statlige overforin- 
gene. Myndighetenes begrunnelser og målsettinger blir kartlagt i 
kap. l .  

Fordelingen flersidig - tosidig. En vesentlig del av bistandsdebatten 
på 1960-tallet dreiet seg om hvorvidt bistanden skulle ytes på tosidig 
eller flersidig basis, og fordelingsngkkelen i denne sammenheng. I 
kap. 2 blir myndighetenes retningslinjer i denne sammenheng og 
deres begrunnelse for en flersidig og tosidig kanalisering av bistanden 
beskrevet. Også utviklingen over tid i denne sammenheng blir kart- 
lagt. 

Konsentrmjonsprinsippet og valg av motjakerland. De skandinaviske 
land har valgt å konsentrere sin tosidige bistand om noen få mot- 
takerland. Konsentrasjonsprinsippet er imidlertid ikke blitt like 
stramt utformet i alle tre land og omfatter ikke de samme virksom- 
heter. Fra begynnelsen av var det svenske mest omfattende og det 
danske minst. Det norske konsentrasjonsprinsipp har klart definerte 
unntak, samtidig som enkelte formuleringer gir rom for en flek- 
sibel anvendelse av det. 

Konsentrasjonsprinsippet reiser interessante prinsipielle spgrsmål i 



forbindelse med kriteriene for valg av samarbeidspartnere. Mot- 
takerlandets behov for bistand - £.eks. at bistanden' skal gå til de 
land som har det laveste bruttonasjonalprodukt pr. innbygger - er 
ett slikt utvalgskriterium. Andre gjelder mottakerlandets evne til å 
utnytte bistanden på en effektiv måte - hvorvidt det b1.a. har ut- 
bygget et effektivt planleggings- og forvaltningsapparat på sentralt 
og lokalt nivå. Atter andre tar utgangspunkt i giverlandets szrlige 
ekspertise eller (ledige) kapasitet. Noen utvalgskriterier vi1 vzre 
eksplisitt politiske, f.eks. kravet om at de politiske myndigheter i 
mottakerlandet må fore en utviklingsrettet og sosialt rettferdig poli- 
tikk med sikte på å bedre vilkårene for alle sosiale lag av befolk- 
ningen og ivareta utjevningsmålsettinger. Andre valg av samarbeids- 
partnere kan skje p% grunnlag av giverlandets egne politiske og 0ko- 
nomiske interesser - endog dets strategiske interesser. Problemene 
vi1 komme skarpest til syne i sp@rsmålet om hvorvidt valg av sam- 
arbeidspartnere skal skje på grunnlag av en hoy gqad av samsvar 
mellom de politiske myndigheter i giver- og mottakerlandet med 
hensyn til målsettinger og prioriteringer. 

Denne problematikken blir bare streifet i denne boken. I kap. 3 
soker vi å beskrive konsentrasjonsprinsippet med dets begrensninger 
slik de norske myndigheter har utformet det på 1960- og 1970-tallet. 
Vi har forsakt å finne fram til de premisser som de norske myndig- 
heter la til grunn da de knyttet sine forste tosidige bistandsfor- 
bindelser. De offisielle dokumenter. som danner utgangspunkt for 
dette arbeid, gir ytterst sparsomme spor i denne sammenheng. 
Forst på 1970-tallet ble det trukket opp retningslinjer for slike valg. 
Det faller naturlig å trekke inn myndighetenes kriterier ved valg av 
mottakerland også i kap. 1 i tilknytning til de strategier de norske 
myndigheter har utformet for å oppnå målsettingene om sosial vekst, 
utjevning og frigjoring fra kolonistyre og rasistisk mindretallsstyre i 
det sorlige Afrika. Disse utvalgskriterier er mer systematisk be- 
skrevet i kap. 3. 1 dette sporsmål går det en skillelinje mellom de 
skandinaviske land gjennom Oresund, Kattegat og Skagerrak. Både 
de norske og svenske myndigheter har oppstilt eksplisitte, politiske 
kriterier ved valg av hovedmottakerland med krav om at niyndig- 
hetene i utviklingslandet må fore en politikk som er innrettet på 
sosial utjevning. Danmark har derimot ~ k k e  formalisert slike retnings- 
linjer for kanaliseringen av bistanden. Dessuten er det lagt stor vekt 
på mottakernes behov for bistand. 



I Del II blir så bistandsstrukturen beskrevet med utgangspunkt i de 
faktiske ressursallokeringene. Den internasjonale mengdemålsetting 
- og sarnmenliknende internasjonal statistikk - omfatter både 
private og statlige overforinger til utviklingsland. Til tider har dette 
hatt som konsekvens at mange merkelige aktiviteter er blitt inklu- 
dert i utviklingsbistanden.2) Dette er en av årsakene til at den 
norske regjering knyttet sin mengdemklsetting til offentlige over- 
foringer. De private norske overforinger har jevnt over - med unn- 
tak for noen år - ligget på et beskjedent nivå, både i absolutte tall 
og relativt, i forhold til danske og szerlig svenske private over- 
foringer. Ifolge DAC-statistikken var de samlede norske overfgrin- 
ger i perioden 1960-73 590 d l .  doiiar. De private, inklusive over- 
foringer fra private organisasjoner, utgjorde 193 mill. dollar. Private 
overforinger vi1 ikke bli trukket inn i denne fremstilling. 

Et mrtrekk ved de skandinaviske lands statlige bistand er den 
store komponent som er blitt fonnidlet flersidig gjennom FN-syste- 
met. Denne andel utgjorde godt over fire femtedeler av samlet 
norsk bistand i perioden 1961-64, og har også i de fglgende år 
fram til og med 1973 utgjort mer enn 60 prosent - med unntak for 
fire år inklusive de tre siste.3) I kap. 3 har vi trukket opp retnings- 
linjene for denne fordeling. Vi går imidlertid ikke nErmere inn på 
den flersidige bistanden. Kmbinerte prosjekter - den såkalte «multi- 
bi»-bistanden, nordiske prosjekter og prosjekter der to eller flere 
skandinaviske land har gått sammen, er imidlertid kategorisert som 
tosidig bistand av de norske myndigheter og fremtrer slik i bistands- 
statistikken. 

Sammensetningen av den norske bistanden skiller seg fra den 
danske og svenske. Kredittbistand har utgjort omtrent halvparten 
både av den tosidige og flersidige danske bistanden, og har utgjort 
en vesentlig del - om enn avtakende de siste par år - også av 
svensk bistand. Bortsett fra noen få kreditter, sa l ig  på 1960-tailet, 
er den norske bistanden blitt ytt som gave. Ifolge de retningslinjer 
som Regjeringen har trukket opp, vi1 fortsatt «den altoverveiende del 
av Norges tosidige bistand.. . gis i form av gavem.4) 

Konsentrasjonsprinsippet i praksis. I kap. 4 vi1 vi med utgangspunkt 
i de faktiske ressursallokeringene se i hvilken utstrekning prinsippet 
om geografisk konsentrasjon av tosidig norsk bistand til et fåtal1 
land er blitt etterlevet i praksis, og utviklingen over tid i så hen- 
seende i 10-årsperioden 196673, Det vi1 fremgå der at det har 



fumet sted en okende konsentrasjon av den norske tosidige bistan- 
den til hovedsamarbeidslandene. 

Noen prioritetsland er imidlertid blitt sterkere prioritert enn andre. 
Dette blir beskrevet i kap. 5. I perioden 1964-73 er det India 
som har mottatt mest norsk utviklingsbistand, fulgt av Kenya, Tan- 
zania, Pakistan, Bangladesh, Zambia, Uganda og nykommeren 
Botswana. Dette monster har imidlertid endret seg over tid. 

Bistandsprogrammene til hovedsamarbeidslandene har fått varier- 
ende innhold - tyngdepunktet har ligget innenfor forskjellige sek- 
torer for de enkelte land. Forskjelier og likheter i denne sammen- 
heng blir kartlagt i kap. 6. 

Enkelte land utenfor denne kretsen har mottatt norsk utviklings- 
bistand. Dette gjelder i forste rekke Vietnam (Nord- og Sor- 
Vietnam), Cuba, Tyrkia, S@r-Korea, Ghana og Nigeria - foruten kana- 
lisering gjennom misjonsorganisasjonene av bistand til de tre store 
norske misjonslandene Madagaskar, Etiopia og Zaire. Dessuten er det 
blitt ytt noe bistand til frigjoringsbevegelser i Angola, Mosambik og 
Guinea-Bissau, selv om omfanget av denne bistanden på langt nzr 
har stått i samsvar med den fremskutte plass slik stotte har fått i 
bistandsdebatten og i de politiske myndigheters programerklaxin- 
ger.5) Bistanden til disse land og frigjoringsbevegelser - og endrin- 
ger i denne som har funnet sted i lopet av tidsrommet -196473 - blir 
beskrevet i kap. 7. 

Fordelingen på sektorer. Bistandens fordeling på de forskjellige sek- 
torer blir kartlagt i kap. 8 med utgangspunkt i de retningslinjer 
og prioriteringer for de forskjellige virksomhetsornråder som de 
norske politiske myndigheter har trukket opp. Retningslinjene og 
prioriteringene er formuiert i generelie og upresise vendinger, og 
kvantifisert bare for familieplanleggingens vedkommende. De utgjor 
derfor et utilstrekkelig grunnlag for å vurdere i hvilken utstrekning 
bistandens fordeling på de enkelte sektorer har vzrt i samsvar 
med myndighetenes intensjoner - i den utstrekning myndighetene 
onsket å tilkjennegi slike intensjoner. Den faktiske fordeling på de 
enkelte sektorer har svinget sterkt fra år til år i den perioden vi har 
tatt for oss. Gjennomgående er det imidlertid blitt ytt mest bistand 
til jordbruk og fiske, fulgt av utdanning og dernest samferdsel, bygg- 
og anleggsvirksomhet. Den tosidige bistanden til helsesektoren - 
inklusive familieplanlegging - har bare utgjort omtrent 5 prosent 
- halvparten av målsettingen på ti prosent for familieplanlegging 



alene. Denne målsettingen gjelder riktignok for den samlede tosidige 
og flersidige stotte. De siste tre år som oversikten omfatter, har den 
humanitzre bistanden gjennomsnittlig utgjort ve1 en femtedel av den 
tosidige bistanden. Det blir lagt szrlig vekt på å beskrive personell- 
bistandens fordeling på ulike sektorer. 

Personellbistandens fordeling pcl land. Fra giverlandets side vi1 per- 
sonellbistanden utgjgre den mest krevende bistandsform. Det er der- 
for nsrliggende å anta at den i noen grad vi1 avspeile dets priori- 
tering av de forskjellige hovedsamarbeidsland. Andre forhold spiller 
imidlertid også inn i denne sammenheng - så som utviklingslandets 
grad av selvforsyning når det gjelder fagfolk og dets politikk med 
hensyn til å benytte utenlandske eksperter. Stipendiat-programmet 
has som hovedmålsetting å gi utdanning til stipendiater fra utvik- 
lingsland, og derigjennom bistå i utdanningen av dets fagfolk. Det 
kan dessuten tjene ulike biformål - det kan både vare et redskap 
for giverlandet til å knytte bredt anlagte kontakter med land i den 
tredje verden, szrlig på grunn av de begrensninger konsentrasjons- 
prinsippet setter for bruk av tosidig bistand til dette formål, og den 
kan vzre egnet til å knytte nzrmere kontakter på det menneskelige 
og kulturelle plan med hovedsamarbeidslandene. Dette gjgr disse 
bistandsformer szerlig interessante. Fordelingen av denne bistanden 
på de enkelte mottakerland er kartlagt i kap. 9. 

Planleggings- og forvaltningsprosedyrer. Fram til 1974 stod NORADs 
styre for fordelingen av den tosidige bistanden på de enkelte hoved- 
samarbeidsland og på de forskjellige sektorer. Fra 1974 av ble ramme- 
programmet - fordeling av bistanden på land og internasjonale 
programmer for nsrmeste budsjettår, og indikative plantall for de 
folgende tre år - utformet av Utenriksdepartementet i samarbeid 
med NORAD og i siste omgang fastsatt av Regjeringen. På dette 
grunnlag utformet så NORADs forvaltning og styre programmene 
for de enkelte land. Dersom Brofoss-utvalgets innstilling blir lagt til 
grunn for utformingen av den fremtidige bistandsforvaltning, vi1 
Regjeringen bli trukket sterkere inn ved utformingen av bistands- 
programmet. Ved en omlegging som ble gjort gjeldende fra be- 
handlingen av statsbudsjettet for 1975 av, er også Stortinget blitt 
koblet inn ved utformingen av bistandsprogrammet. Tidligere har 
Stortinget bare fått seg forelagt enkeltprosjekter til forhåndsgod- 
kjennelse, og hatt liten muligliet til en samlet forhindsvurdering. 



Stortingets eneste mulighet til samlet vurdering av bistandsprogram- 
met kom forst i etterhånd da det ble forelagt NORADs årsmelding 
og regnskap til godkjennelse. 

NORADs planleggingsprosedyre, slik den gradvis har utviklet seg, 
blir beskrevet i kap. 10. Mulighetene for en effektiv, langsiktig plan- 
legging er gradvis blitt bedre gjennom vedtaket om å innfore rul- 
lerende 4-årsplaner, og gjennom utbygging av NORADs uterepresen- 
tasjon til hovedsamarbeidslandene. Forvaltningen har hatt stor flek- 
sibilitet ved utformingen av bistandsprogrammet fordi målsettingene 
har vzrt utformet på et hoyt generaliseringsnivå. Den normative 
begmnnelse for denne fleksibilitet har vzrt - og er - at det er myn- 
dighetene i de no~rske hovedsamarbeidsland som skal foreta priori- 
teringen av utviklingsbestrebelsene i egne land og avgjore hvilket 
innhold stotten skal få. Noe annet ville vtere både urimelig og 
uakseptabelt for enhver selvstendig regjering. 

Dette forhold setter imidlertid bistandsyterens valg av samarbeids- 
partnere i sentrum. Regjeringer i den tredje verden vi1 prioritere 
forskjellige målsettinger og forskjellige befolkningslag i eget sam- 
funn. Enkelte prioriteringer kan avvike sterkt fra de generelle mål- 
settinger som er trukket opp for norsk bistandsvirksornhet. Slike 
konvergensproblemer i forbindelse med utviklingsmålsettingene blir 
riktignok noe på vei noytralisert ved at mottakerregjeringene kan 
be om bistand til forskjellige tiltak fra ulike bistandsytere - og 
tilpasse anmodningene til de genereile retningslinjer de forskjellige 
bistandsyterne har utformet for sin bistandsvirksomhet. Ved en ster- 
kere overgang fra prosjektstotte til programbistand - en utvikling 
som er underveis også i Norge - vi1 imidlertid dette problemet 
melde seg med styrke. For like innlysende som det fortoner seg å 
vzre at det er utviklingslandenes egne myndigheter som må avgjore 
hvordan en skal satse for sin egen utvikling, like opplagt er det at 
myndighetene i giverlandet må utforme sin bistandsvirksomhet slik 
at  den innfrir målsettinger som er blitt utformet i giverlandets poli- 
tiske miljo. 

Denne boken er eksplisitt etnosentrisk: Det er de norske utviklings- 
målsettinger som blir kartlagt, og det er den norske virksomhet i 
utviklingslandene som blir beskrevet - og planleggingen på norsk 
side av denne. Det er ikke tatt utgangspunkt i utviklingslandenes 



situasjon, forutsetninger og behov. Et slikt utgangspunkt bor danne 
grunnlaget for både samarbeidsformene og bistandens sammenset- 
ning. Men samtidig er det også påtrengende nodvendig for de norske 
politiske myndigheter å presisere ytterligere sine bistandsmålsettin- 
ger og å klargjore sine prioriteringer - dersom de mener at det er 
fornuftig å styre bistandsallokeringene gjennom slike virkemidler. 
Det bor skje en vekselvirkning i denne sammenheng. En dyptgående 
viten om og innsikt i eksisterende samfunnsforhold og behov i den 
tredje verden - fremst i hovedsamarbeidslandene - utgjgr en viktig 
forutsetning for en &k målpresisering og prioritering dersom den 
både skal vzere rasjonell og realistisk. 



Del I. Målsettinger og retningslinjer 
for kanalisering av bistanden 





1. Begrunnelse og målsettinger 

Off isiell begrunnelse for bistandsvirksomheten 
Det norske utenriksdepartement nedsatte i juni 1960 et arbeidsutvalg 
til å utrede sporsmålet om Norges bistand til utviklingslandene på 
prinsipielt gmnnlag - Engen-utvalget. Innstillingen fra dette utval- 
get dannet gmnnlaget for utformingen av norsk bistand og de 
generelle mål for norsk bistandspolitikk i storparten av 1960-årene.') 
Senere utredninger og lovgivning på 1960-tallet bygget på denne 
inn~tillingen.~) 

Engen-utvalgets generelle begrunnelse for å yte bistand var sterkt 
beslektet med den begmnneise som året etter ble gitt i det til- 
svarende svenske hoveddokument, proposisjon 100: 1962. Det ble 
fastslått at bistandsvirksomhet «er blitt en del av de fleste lands 
alminnelige utenrikspolitikk.»3) Stort sett var det, ifelge utvalget, 
blitt alment akseptert at <chjelpen til utviklingslandene inngår som 
et viktig ledd i den fredspolitikk verdens land har forpliktet seg til 
å fore som medlemmer av De Forente Nasjonem.4) Det internasjo- 
nale hjelpearbeide var båret fram av de humanit~re ideer og «den 
brede internasjonale solidaritetsbevegelse».") 

Også Engen-utvalget sondret mellom ideelle motiver - som «har 
sin bakgrunn i prinsippet om menneskenes likeverd og i en solidari- 
tetsfolelse overfor alle land og raser»;G) politiske motiver og okono- 
miske motiver. De politiske motiver var å skape «den politiske sta- 
bilitet som er en forutsetning for en fredelig utvikling i utviklings- 
landene og dermed i hele verdem.7) A skape Okonomisk og sosial 
framgang ble fremstilt som et middel til å oppnå denne overordnede 
målsetting.*) 

Utvalget framholdt rent generelt at bistanden også var blitt et 
middel som de rivaliserende stormaktene brukte for å oppnå inn- 
flytelse i utviklingslandene. Den form bistanden hadde fått, var i 
mange tilfelle preget av strategiske hensyn. I den generelle beskrivel- 
sen het det videre at «De ulike politiske vilkår som ofte knytter seg 
til hjelpen, kan anta karakter av direkte innblanding eller bare ta 



sikte på å opparbeide good-wiii i mottakerlandene».s) Utvalget til- 
foyde, noe malapropos, at «Også de milikre hjelpeprogrammer kan 
vzre  av stor okonomisk betydning for mottakerlandene».lO) Disse 
observasjonene gjaldt industrilandenes bistand i sin alminnelighet. 
Det samme var åpenbart også tilfelle for de okonomiske beveggrun- 
ner som ble angitt. Det ble b1.a. fremholdt: 

At den [bistanden] tar sikte på å skaffe bidragsyteme okonomisk vin- 
ning, er imidlertid ikke til hinder for at den samtidig tjener mottakerens 
interesser. Tvert imot er det blitt en utbredt oppfatning at en losning av 
problemene i hoy grad må baseres på den okonomiske vekselvirkning innen- 
for en utvidet verdenshandel. Gjennom kapitaloverforinger av forskjellig 
slag kan de industrialiserte land b1.a. sikre seg eksportmarkeder og frernrne 
sin okonomiske ekspansjon.11) 

På enkelte områder foretok myndighetene mindre justeringer av 
denne begrunnelsen senere på 1960-tallet, på andre områder ble be- 
grunnelsene i Engen-utvalgets innstilling ytterligere understreket og 
utdypet. 

Både i Onarheim-komitéens innstiliing (1966) og i den etterfol- 
gende stortingsproposisjon ble det betont at utviklingsbistanden var 
en viktig del av norsk utenrikspolitikk. I Onarheim-utvalgets inn- 
stilling ble dette begrunnet med at «Utvalgets grunnleggende syns- 
punkt er at hjelpen utgjor en nodvendig og naturlig oppgave for 
industrilandene.. . [og] bor gis prioritet på linje med andre viktige 
nasjonale oppgaver».12) Denne observasjo~n fikk full tilslutning i 
stortingsproposisjonen. Det het der at utviklingslandenes problemer 
og deres muligheter til å bryte ut av sin gkonomiske stagnasjon og 
fattigdom angikk «på en helt vesentlig måte» de industrialiserte 
land. De politiske og okonorniske relasjoner meilom industrilandene 
og utviklingslandene befant seg i en fase hvor siktepunktet i forste 
rekke måtte vzre å nå fram til et fruktbart samarbeid som kunne 
bidra til å stgtte opp under utviklingslandenes egne anstrengelser 
for å bedre sin okonomiske og sosiale vekst. En fremgangsrik utvik- 
ling av dette samarbeid ville bli utslagsgivende for bestrebelsene på 
å trygge en stabil og fredelig vekst - okonornisk og politisk.13) 
Dette gjaldt forholdet mellom de industrialiserte land og utviklings- 
landene. Men det berorte også Norge direkte, ifolge proposisjonen: 

Problemene og mulighetene berorer også i ve~entlig og direkte grad 
Norges stilling og vitale interesser, både fra et politisk og et okonomisk 
synspunkt. I denne som enhver annen sammenheng hvor faren for inter- 
nasjonal spenning og friksjon er åpenbar, vi1 Norges stilling som et lite 
land med begrensede ressurser vzre utsatt. På samme måte gjelder det at 



Norges sterkt utadvendte ekonomi ikke kan umgå å bli sterkt påvirket av 
den omdanning og nyordning som utviklingslandenes ekende deltakelse i 
verdenwkonomien innebzrer. Dette vi1 reise ikke bare ornstillingsproble- 
mer, men også åpne muligheter som norsk n~ringsliv må ha oppmerk- 
somheten rettet mot.14) 

I proposisjonen ble det videre vist til at utvalget hadde fremhevet 
det forhold at Norge manglet tradisjonelle forbindelser med utvik- 
lingslandene som kunne danne utgangspunkt eller grunnlag for 
offentlig eller privat virksomhet: handelssamkvernmet hadde vzert 
meget begrenset, og private investeringer var derfor ikke blitt tilskyn- 
det. «Norsk engasjement i bistandsvirksomhet i utvjklingsland har i 
hovedsaken vzrt  en naturlig konsekvens av norsk medlemskap i 
og sterke stotte til De Forente Nasjoner og dens scrorganisasjoner».l5) 

Også egennytte-aspektet ble betont. Det ble understreket at på 
lengre sikt ville et samarbeide mellom i-land og u-land om å lose 
u-landenes sosiale og okonorniske problemer og å trygge en stabil 
og fredelig vekst - okonomisk som politisk - vzre «avgjorende 
for en aktivisering og mobilisering av de natur- og produksjonsres- 
surser og forbruksmuligheter som er grunnlaget for en vedvarende 
ekspansjon i verdensokonomien».l6) Dette ville ifolge proposisjonen 
eksplisitt også berore Norges vitale interesser. 

I Onarheim-utvalgets og regjeringens prinsippdiskusjon av bunden 
og ubunden hjelp - konklusjonen var at  ubunden hjelp var å fore- 
trekke - var premissene klart egennyttige: ut fra 'en helhetsvurde- 
ring ville norske okonorniske interesser vzre best tjent med ubundet 
bistand.17) Også andre steder i Onarheim-utvalgets innstilling fikk 
hensynet til norske interesser en fremskutt plass ved anbefalinger 
om bistandsvirksomhetens sammensetning - ikke utelukkende i for- 
bindelse med fastsettelsen av mengdemålsettingen. Diskusjonen i til- 
knytning til bistand gjennom de internasjonale organisasjoner kan 
belyse dette. Der ble det b1.a. understreket at Norge hadde innbetalt 
langt mer til de flernasjonale organisasjoner (Verdensbanken, IDA, 
UNDP med flere) enn disse hadde tatt ut i norske leveranser. Norsk 
industri ble oppfordret til å spre opplysning om de foreliggende mu- 
lighetene innad og drive en aktiv informasjonstjeneste utad.ls) 



Utformingen av målsetting om sosial og 
arkonomisk vekst 
1 1961 formulerte Engen-utvalget målsettingen «å fremme den sko- 
nomiske og sosiale utvikling i utviklidgslandene>>.l9) Utenriks- og 
konstitusjonskomitéen gikk noe videre ved å tiifoye «den kulturelle 
vekst».20) Komitéen erkjente at gkonomisk vekst ville medfore 
endringer i utviklingslandenes ~konomiske og sosiale struktur, og 
betonte betydningen av en klar målsetting for bistanden i så måte 
og at det var behov for å vurdere virkningene av bistanden i denne 
sammenheng.21) 

Onarhein-utvalget opererte med en mer avgrenset bistandsdefini- 
sjon enn Engen-utvalget. Alle former for kapitaloverforinger ble ikke 
lenger kalt bistand. Det het b1.a. at  

Utviklingshjelp kan beskrives som alle de tiltak som myndigheter og 
private organisasjoner i de velstående land gjennomforer for å fremme 
,den okonomiske og sosiale utvikling i de mindre utviklede land, dvs. til- 
tak som i forste rekke skal tjene mottakerlandenes interesser. Denne hjelp 
kan måles ved de reelle kostnader som påloper for giverlandet ved de 
nevnte tiltak.22) 

Videre het det at 

Beskrivelsen av begrepet legger vekt på at formålet med tiltakene skal 
vzre 0konomisk og sosial vekst. ~ i l i t d r h j e l ~  faller således utenfor, og 
rent humanitme tiltak vi1 det heller ikke vzre naturlig å ta med. Tiltak 
som er motivert ved utsiktene til privatokonomisk fortjeneste b0r ogsa 
skilles ut. Det er ikke naturlig å betegne disse som utviklingshjelp i vanlig 
forstand.23) 

Denne målsettingen - å fremme den okonomiske og sosiale vekst 
- ble også understreket senere i utvalgets innstilling.24) Utvalget 
pekte på at en slik vekst ble påvirket av en rekke faktorer, og at de 
viktigste forandringene av disse måtte foregå innenfor utviklings- 
landene. Bare for noen få faktorers vedkommende kunne de bi- 
standsytende land ha noen direkte innflytelse.25) Når utvalget frem- 
holdt at «Blant de faktorer som bistandsytende land kan Ove inn- 
flytelse på, står teknisk kunnskap og kapital i en s~rstilling»,26) 
kan det ligge en viss tilbakeholdenhet fra utvalgets side i vurderin- 
gen av hva bistandsyterne evnet å bidra med for å innfri målset- 
tingene om okonornisk og sosial vekst. 



I 1970 gav NORADs Råd stotet til en utdyping og utvidelse av de 
kvalitative målsettinger og prinsippene for norsk bistandsp~litikk.~~) 
På Rådets mote i september 1969 ble det fremmet to forslag til 
uttalelse med dette siktemå1.28) Disse forslag forte til at det ble 
nedsatt en komite som utformet et utkast til uttalelse fra Rådet.29) 
Den uttalelsen som Rådet vedtok i april 1970, dannet utgangs- 
punkt for regjeringen Bortens Stortingsmelding nr. 30 (1970-71). 
Denne stortingsmeldingen ble imidlertid trukket tilbake av regjerin- 
gen Bratteli, som i sin tur la fram en ny melding «Om enkelte 
hovedsporsmål vedrorende Norges samarbeid med utviklingslan- 
denew - Stortingsmelding nr. 29 (1971-72). Den bygget stort sett på 
Rådets uttalelse. Regjeringen Korvald opprettholdt denne meldingen, 
som sammen med innstillingen fra utenriks- og konstitusjonskomi- 
teen i januar 197330) dannet grunnlaget for en omfattende debatt 
i Stortinget 8. februar 1973.31) 

De generelle, kvalitative målsettingene om okonornisk og sosial vekst 
ble gjentatt på et hoyt generaliseringsnivå i Rådets uttalelse i 1970. 
Norges politikk overfor utviklingslandene burde ifolge Rådet bidra 
til å 

- fremme en raskest mulig vekst og utvikling og bedre menneskenes livs- 
vilkår i de fattige land, 

- fremme en jevnere inntektsfordeling og redusere grunnlaget for sosiale 
konflikter i de fattige land, 

- lette framveksten av et organisert verdenssamfunn.32) 

Det nye her var at inntektsfordelingskravet ble eksplisitt betont. A 
frernme en raskest mulig vekst ble samtidig koblet sammen med det 
å bedre menneskenes livsvilkår. Rådet anviste også hvilke frem- 
gangsmåter Norge burde fdge  for å oppnå denne målsettingen. 
Disse rådene gikk b1.a. ut på at Norge burde arbeide for å bedre 
den internasjonale samordningen av bistanden; utbygge en gjensidig 
kontakt med organisasjoner i utviklingslandene; arbeide for å fjerne 
restriksjoner på og innfore preferanseordninger for utviklingslan- 
denes eksport på internasjonal basis; yte innsats av en viss type - 
overforinger av «know-how» og kapital; yte bistand innenfor visse 
sektorer - utviklingslandenes gjeldsproblemer, familieplanlegging, 
utdanning, forskning og matvareproduksjon; og yte bistand til for- 
del for visse sosiale grupper - å bedre kvinnens sosiale stilling.33) 



Samtidig pekte Rådet ut en hovedstrategi for kanaliseringen av 
bistanden med slike fomål  for gyet: å «prioritere de land hvis myn- 
digheter fgrer en utviklingsorientert og sosial rettferdig politikk og 
konsentrere Norges hjelp til et fåtal1 land».34) Konsentrasjons- 
prinsippet ble her bekreftet; det nye som kom til, var det utvalgs- 
kriterium som Rådet anbefalte etablert.35) 

I februar 1971 la regjeringen Boten fram Stortingsmelding N. 30 
(1970-71) om visse prinsipielie spgrsmål vedrgrende Norges utvik- 
lingshjelp. Den fant ingen grunn til å foreta en generell revurdering 
av retningslinjene.36) Regjeringen kornmenterte det utvalgskrite- 
rium som Rådet hadde anbefalt,37) og den stotte til frigjoringsbeve- 
gelsene som Rådet hadde tilrådet.38) Regjeringen Bratteli trakk som 
nevnt tilbake denne stortingsmeldingen i mars samme år, urniddel- 
bart etter sin tiltredelse.39) 

Regjeringen Brattelis Stortingsmelding nr. 29 (1971-72) fange: 
opp - og sluttet seg til - ende1 av premissene FNs handlingspro- 
gram for det annet utviklingstiår gav for å yte utviklingsbistand. I 
likhet med tidiigere begrunnelser het det at 

(a) «Utvikling er den beste vei til fred og rettferdighet.40) 
(b) «@konornisk og sosial framgang er det internasjonale samfunns fel- 

les ansvar.»u) 

Videre ble det gitt tilslutning til tidligere formuleringer om at 

(c) det eksisterte et interessefellesskap med utviklingslandene, og «Nor- 
ges tilslutning til FN's Handlingsprogram kan forsåvidt sees som en 
bekreftelse på at denne erkjennelse fortsatt er grunnlaget for norsk virk- 
sornhet i samarbeidet med utviklingslandene».42) 

De hovedmålsettinger som ble trukket opp, var etter regjeringens 
oppfatning på linje med hovedtankene i Rådets uttalelse.43) Regje- 
ringen betonte målsettingene om at bistanden skulle fremme sosial 
velferd og £ordeling i utviklingslandene. Dette frerngilck av den 
generelle målsetting for samarbeidet med utviklingslandene, gjengitt 
av FNs handlingsprogram for det andre utviklingstiår: 

Den generelle målsetting e r , .  . å skape en rettferdigere og mer rasjonell 
verden, okonornisk og sosialt, hvor like muligheter er en rettighet såvel 
for nasjoner som for menneskene innenfor en nasjon.44) 

Oppmerks~mheten det forlgpte tiar hadde «i sterk grad vzrt rettet 
mot vekstproblemene, og hvordan utviklingslandenes produktive 
evne skal utbygges med sikte på å sette dem i stand til selv å 
finansiere den fortsatte utvikling. Fordelings- og velferdssynspunkt- 



ter k m  til å stå i skyggen av de okonorniske vekstbetraktninger», 
fremholdt regjeringen,45) og konstaterte at det var i ferd med å 
skje en omlegging ut fra erkjennelsen av to gmnnleggende forhold: 

For det forste vi1 okt vekst alene ikke bedre forholdene for brede folke- 
masser i utviklingslandene. Det er nodvendig med gjennomgripende for- 
andringer i sosial og ekonomisk struktur som kan sikre at resultatene av 
veksten ikke kommer bare mindre og pnvilegerte samfunnsgrupper til 
gode, men blir fordelt på en sosialt forsvarlig måte. For det andre er en 
minimumstandard når det gjelder utdanning, helse, boliger, sysselsetting, 
mat- og vannforsyning o. 1. nodvendig for å bringe folkemassene i utvik- 
lingsland inn i en slik skapende virksomhet som er en avgjerende forut- 
setning for 0konomisk vekst.46) 

Regjeringen fant det «rimelig å anta» at  de sosiale sider ved utvik- 
lingssamarbeidet som var kommet til uttrykk i FNs handlingspro- 
gram, «vi1 bli tillagt okende vekt i årene framover. Dette betyr 
ikke at  okonornisk vekst ikke lenger er en viktig målsetting. Det 
innebzerer en erkjennelse av at  okonomisk vekst alene ikke er nok 
og at  ensidig konsentrasjon om vekstproblemene kan ha som resul- 
tat en svakere vekst enn et bistandssamarbeid bygget på en kom- 
binasjon av velferd og vekst.97) Den tilfoyde at  fordelings- og vel- 
ferdsaspektene måtte gis en bredere plass også for å sikre fortsatt 
oppslutning i opinionen i de  industrialiserte land om et samarbeid 
som innebar langvarige og betydelige ressursoverf0ringer.4~) Den 
begrunnelse som ble gitt for å legge okt vekt på disse sider, er 
forsåvidt at  dette ville tjene til å oppnå okonomisk vekst (ved å oppnå 
oppslutning om fortsatta store ressursoverf0ringer) - som dermed 
på ny frernstod som den overordnede målsetting. 

Regjeringen fremholdt videre at  

Norsk to-sidig bistandsvirksomhet har allerede i betydelig grad konsen- 
trert seg om tiltak som tilgodeser velferdshensynet. I tillegg til betraktnin- 
gene ovenfor grunner vår linje på dette område seg på FN's menneske- 
rettighetskonvensjoner og på en rekke FN-vedtak om den ekonomiske 
og sosiale utvikling som Norge har stemt for. Denne linje vil bli fulgt fort- 
satt i okende utstrekning. Når det gjelder de fordelingspolitiske sider, er 
mulighetene for direkte innflytelse mer begrenset. Målsettinger og pnon- 
teringer i de land en samarbeider med, bor vzre utgangspunktet for 
enhver drofting av norsk innsats og medvirkning i utviklingsarbeidet. Men 
innenfor den ramme utviklingslandenes egne planer fastlegger, er det 
gjennom valg av samarbeidsområder og former mulig å bidra til en utvik- 
ling i sosialt forsvarlig retning. Det er i denne sammenheng av viktighet 
å soke fram til samarbeidsland som forer en framskrittsvennlig sosial og 
okonomisk politikk . . . 

Også i de internasjonale organisasjoner på utviklingssamarbeidets om- 



råde vi1 Norge soke å bidra til at virksomheten drives slik at fordelings- 
og velferdshensyn blir best mulig ivaretatt.49) 

Dette ble ytterligere betont andre steder i meldingen. Under avsnittet 
om valg av samarbeidspartnere het det således: 

Det må i denne forbindelse 'salig tas hensyn til den utviklingsfremmende 
virkning som en eventuell norsk bistand, med dens muligheter og 
begrensninger, kan ha. Det tenkes her ikke bare på ren okonornisk 
vekst, men på okonornisk og sosial utvikling hos de brede folkemasser og 
spesielt hos de mest vanskeligstilte grupper av befolkningen. Samtidig må 
det legges vekt på behovet for bistand.50) 

Den strategi som regjeringen anbefalte, omfattet både valg av sek- 
torer og bistandsformer som regjeringen mente ville gi bistanden 
«en sosialt forsvarlig retning»;51) og valg av samarbeidspartnere 
som tilfredsstilte visse utvalgskriterier. Slike kriterier omfattet poli- 
tiske egenskaper - cregjeringer som forer en framskrittsvennlig 
sosial og gkonomisk politikk)) - og landenes behov for bistand. 
Regjeringen tilkjennegav stotte til FNs handlingsprogram som la 
stor vekt på stotte til fordel for de minst utviklede blant utviklings- 
landene.") Behovskriteriene skulle også, ifglge regjeringen, legges 
til grunn for den tosidige bistanden: aRegjeringen vi1 i den to-sidige 
virksomhet sgke å tilgodese flere av de minst utviklede land utover 
de to i denne gruppe land, Uganda og Tanzania, som hgrer til kretsen 
av vare hovedsamarbeidsland.»53) 

Formuleringene i Stortingsmelding nr. 29 er regjeringen Brattelis, 
men siden meldingen ikke ble trukket tilbake av den etterfglgende 
regjering, må en gå ut fra at regjeringen Korvald sluttet seg til reaii- 
tetene i denne.") 

Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité merket seg - i 
innstillingen til Stortinget - at regjeringens stortingsmelding sterkt 
betonte at  gkonomisk vekst alene ikke kunne lgse de problemer 
flertallet av folkene i utviklingslandene stod overfor; og at  regje- 
ringen mente det var ngdvendig med endringer i den sosiale og 
okonomiske struktur som kunne sikre at resultatene av veksten og 
utviklingen ble fordelt på en sosialt forsvarlig måte. Komitéen var 
enig i at 

Norge videreforer en bistandspolitikk av utviklingsfremmende karakter 
'som samtidig har et sosialt siktepunkt. Utgangspunktet for norsk innsats 
og medvirkning i utviklingsarbeidet må selvsagt fortsatt vzre målsettinger 
og prioriteringer i de land en samarbeider med, men Norge bor gjennom 
valg av samarbeidsområder og former soke å bidra til en utvikling i sosialt 
forsvarlig retning.55) 



Komitéen sluttet seg også - mer betinget - til den strategi å 
velge samarbeidspartnere som «forer en utviklingsorientert og sosialt 
rettferdig politikk til beste for alle lag av folket>>.SG) 

I stortingsdebatten som fulgte, sluttet de fleste som tok for seg 
disse forhold, opp om stortingsmeldingen og komité-innstillingen. 
Flere talere gav sin tilslutning til målsettingen om sosial vekst") 
- og nodvendigheten av endring i sosial og okonomisk struktur ble 
også understreket. I denne sammenheng ble det også frernholdt av 
flere at bistanden måtte bli innrettet slik at den fikk utjevnings- 
virkninger.") 

De forskjellige strategier for å oppnå målsettingene om Okonomisk 
og sosial vekst og utvikling, ble også berort av noen talere. Flere 
sluttet opp om stortingsmeldingens strategi om å velge samarbeids- 
partnere som forte en utviklingsorientert og sosialt rettferdig poli- 
tikk.") Dette ble szrlig betont av Knut Frydenlund, som etter 
valget i september 1973 forst ble formann i utenriks- og konstitu- 
sjonskomiteen og like etter utenriksminister.") Det er imidlertid 
av interesse å registrere at to andre framstående talsmenn for 
Arbeiderpartiet gav formuleringene en tolkning som reduserte betyd- 
ningen av dette utvalgskriteriet.61) Disse var imidlertid ikke alene on1 
å redusere betydningen av dette utvalgskriterium ved å presisere i 
hvilken utstrekning det skulle gjores gjeldende - det ble også gjort 
av b1.a. utenriksminister Vårvik.") Det var derimot få som eksplisitt 
sammenkoblet valg av bistandssektorer med den samme målopp- 
nåelse.6" Fra Hoyre ble det betont at behovet måtte vzre det 
avgjarende kriterium ved valg av bistandsmottaker - bistanden 
burde gå til de fattigste.64) 

Også i langtidsprogrammet for 1974-77, som regjeringen Kor- 
vald la fram i midten av april 1973, ble det betont at utviklings- 
bistanden skulle fremme sosial og okonornisk vekst og ha utjevnings- 
virkninger.6" Det ble fremhevet at bistandsmidlene 

vi1 bli sgkt brukt på måter som er egnet til å gi stor utviklingseffekt i 
den fattige del av verden, samtidig som den bidrar til 0kt sosial og ekono- 
misk utjevning.66) 

Valget av fremgangsmåter for å nå denne generelle hovedmålsetting, 
falt sammen med den strategi som NORADs Råd i sin tid anbefalte. 
Allerede i programmets generelle innledning ble det fastslått at i 
«den tosidige bistandsvirksomheten vi1 Norge ved valg av samarbeids- 
land legge vekt på at regjeringen i vedkommende land forer en 



utviklingsorientert og sosialt rettferdig politikk til beste for alle lag 
av folket.»67) Dette ble gjentatt i programmets avsnitt om norsk 
utviklingshjelp.") Her ble det samtidig fremholdt at regjeringen 
også ville «spesiek soke å tilgodese de minst utviklede land» i tråd 
med anbefalingene i FNs handlingsprogram.69) Dessuten ble valget 
av bistandssektor kombinert med de generelle målsettinger for norsk 
samarbeid med utviklingslandene. Det het i denne sarnmenheng b1.a. 
at «Rundt halvparten av utgiftene til tosidig bistand går nå til 
innsats på ornrådene landbruk og fiske. Det legges b1.a. vekt på 
distriktsutbygging av forskjellig slag, tiltak som kan bidra til å oke 
sysselsettingen på landsbygda og i det hele fremrne den okonomiske 
og sosiale utvikling blant jordbnik~befolkningen».~0) 

Statte til frigjaringsbevegelser 
Stotte til frigjoringsbestrebelsene i avhengige områder - til fri- 
gj~ringsbevegelsene i det sorlige Afrika og Guinea-Bissau - og 
til afrikanske regjeringer som har Sar-Afrika til nabo, for å sette 
dem bedre i stand til å frigjore seg fra dominans av apartheid-regje- 
ringen, ble forst utformet som eksplisitt målsetting i 1970-årene. Også 
her kan initiativet for en stor del fgres tilbake til NORADs Råd. I 
uttalelsen fra Rådet våren 1970 ble (atdanningstiltak m.v. for bor- 
gere fra land som ennå ikke har fått sin selvstendighet» anbeifalt 
aktiv stotte, «slik det tidligere har vzrt gjort ved norske tilskudd 
til Frelimos Mozambique Institute i Tanzania».71) Formelle krav måtte 
ikke forhindre at Norge, som et ledd i sin utviklingspolitikk, «gir 
stotte til prosjekter satt i verk av store folkeorganisasjoner og be- 
vegelser som arbeider for nasjonal og sosial f r ig j~r ing .»~~)  

I Stortingsmelding nr. 30 (1970-71) tolket regjeringen Borten 
Rådets uttalelse restriktivt. Den gikk ut fra at formuleringen ikke 
omfattet stotte til organisasjoner og bevegelser som virket innenfor 
selvstendige stater, noe som etter regjeringens syn ville komme i 
strid med folkeretten.73) Stotten burde etter regjeringens mening 
begrenses til humanita bistand til befolkningen i «land eller om- 
råder.. . under fremmed administrasjon» - stotte «i form av våpen 
eller finansiering av vzpnet kamp må falle utenfor rammen av even- 
tuell norsk hjelp.74) Regulzr norsk utviklingsbistand direkte til fri- 
gjoringsbevegelser i vedkommende områder ble avvist, b1.a. fordi 



regjeringen oppfattet dette som folkerettslig tvilsomt. Derimot kunne 
man tenke seg å yte humanitzr bistand direkte til slike bevegelser.75) 

Regjeringen Brattelis stortingsmelding nr. 29 (1971-72) - som kom 
ett år senere - gav endrede signaler. Det het der at 

Regjeringen er innstilt på at man fra norsk side stiller til rådighet både 
humanitcer og andre former for okonornisk hjelp til de folk i det s0rlige 
Afrika som kjemper for sin nasjonale fngj~ring. For Norges vedkom- 
mende kan det bli aktuelt å gi st0tte såvel gjennom FN og organisa- 
sjonen for afrikansk enhet (OAU) som direkte til frigj0ringsbevegelsenes 
egne organer. S t~t te  i form av våpen eller finansiering av vzpnet kamp 
vi1 falle utenfor rammen av eventuell norsk hjelp.76) 

Tidligere restriksjoner som utelukket våpenbistand og finansiering 
av vzpnet kamp, ble her ~ppre t tho ld t .~ )  Samtidig ble kretsen av 
mulige mottakere innsnevret - til «folk i det sorlige Afrika som 
kjemper for sin nasjonale frigjoring». Regjeringen presiserte dette 
ytterligere til masjonale og sosiale folkebevegelser i avhengige 
områder».78) 

Regjeringen Bratteli - senere med tilslutning fra regjeringen Kor- 
vald - forankret sin begrunnelse og argumentasjon for slik stotte i 
den folkerett som FN-organene med norsk medvirkning hadde 
skapt.79) Dette gjaldt stotte til flyktninger og humanitzr bistand 
rent generelt.80) Men det gjaldt også stotte til frigjoringsbevegelsene 
i «portugisisk» Afrikas') - Angola, Guinea-Bissau og Mosambik - 
og i Namibia82) og Rhodesia.63) Langt klarere enn sin forgjenger 
fant regjeringen Bratteli på dette grunnlag at det var helt legitimt å 
yte stotte til frigjoringsbevegelsene. På grunn av de begrensede res- 
surser fant den å måtte foreta et valg mellom flere områder og 
eventuelt også mellom forskjellige frigjoringsbevegelser innen samme 
område. Regjeringen fant det mest hensiktsmessig å ta sitt utgangs- 
punkt i de organisasjoner som var anerkjent av Organisasjonen for 
afrikansk enhet (OAU). Den mente at det burde vurderes i hvert 
enkelt tilfelle hvorvidt bistanden skulle bli kanalisert direkte til 
vedkommende frigj~ringsbevegelse eller gjennom flersidige kanaler 
som F N  eller OAU, men konstaterte at det for Norges vedkom- 
mende «kunne bli aktuelt å gi stotte såvel gjennom FN og OAU 
som direkte til frigj~ringsbevegelsenes egne organer».84) 

Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité sluttet seg stort sett 
til regjeringens synspunkter, men også i denne sammenheng hadde 
Hoyres medlemmer en szruttalelse.85) 

Flere av dem som deltok i stortingsdebatten 8. februar 1973, be- 



rorte stotten til frigj~ringsbevegelsene i det sorlige Afrika. De fleste 
gav generell stotte til slik bruk av bistandsmidlene - i tråd med 
stortingsmeldingen og komitéinnstillingen, og noen uttalte seg også 
for en okning av denne form for bistand.86) Noen få representanter 
uttalte seg for å yte utviklingshjelp til disse frigj~ringsbevegelsene på 
linje med andre hovedmottakere av norsk bistand.87) Hoyres repre- 
sentanter betonte at  denne bistanden måtte vzre av humanitzr 
karakter, men definerte etterhånden humanitzr bistand så vidt at 
det også omfattet ordinzr utviklingsbistand.88) Derimot var det 
ingen i denne debatten som begrunnet valg av samarbeidsland i det 
sorlige Afrika (Botswana og Zambia) med at stotten skulle bidra til 
å sette disse regjeringer bedre i stand til å gjore seg mer uavhengige 
av apartheid-regjeringen i Sor-Afrika. 

Stotte til politisk frigj~ring i avhengige områder fikk en fremskutt 
plassering i langtidsprogrammet for 1974-77, fremlagt av regjeringen 
Korvald. Allerede i den generelle innledning til programmet, der 
bare noen f å  konkrete profil-punkter var utvalgt, het det at «Re- 
gjeringen er innstilt på at en fra norsk side stiller både humanitzr 
bistand og utviklingshjelp til rådighet for folkene i avhengige om- 
råder som kjemper for sin nasjonale frigjoring».89) 

Senere i programmet ble det slått fast at det ville bli stilt okende 
krav til F N  b1.a. når det gjaldt «frigjoring av områder som fremdeles 
er avhengige m.v. Etter kjennelsen av den internasjonale domstol 
påhviler det f.eks. FN et szrlig ansvar for å f r ig j~re  Namibia (tid- 
ligere Sorvest-Afrika) fra Sor-Afrika».") Det ble fastslått at 

Grupper av mennesker i andre land, endog hele befolkninger i visse 
områder, er frarovet grunnleggende friheter og menneskerettigheter. Dette 
gjelder ikke minst i det sorlige Afrika, saerlig i Rhodesia, i de portu- 
gisiske kolonier og i S0r-Afrika. Regjeringen anser at Norge i sitt utenriks- 
politiske virke må vcre med på anstrengelsene for å verne om disse 
rettighetene, og dertil også ved humanitaer bistand og andre former for 
0konomisk hjelp bidra til å lindre de skadevirkninger som oppstår.91) 

Samtidig ble valget av Botswana som nytt hovedsamarbeidsland ekspli- 
sitt begrunnet «ut fra onsket om å sette regjeringen bedre i stand til 
å frigjore seg fra dominans fra Sgr-Afrika».92) 

Det er et nytt trekk ved norsk utviklingspolitikk at  så stor opp- 
merksomhet blir konsentrert om den politiske frigjoring av land som 
fremdeles var kolonier - til tross for at kolonimakten tilhorer den 
samme sikkerhetsallianse som Norge - og om land sam blir styrt 
av rasistiske, hvite mindretallsregjeringer i det sorlige Afrika. Tid- 



ligere ble slik stotte begrenset til bidrag til internasjonale organisa- 
sjoners hjelpevirksomhet. Denne stotten var i stor utstrekning be- 
grenset til bistand til rehabilitering av flyktninger fra det sorlige 
Afrika. Den forste forsiktige stotten til frigj~ringsbevegelsene var 
også en form for flyktningebistand - bidrag til FRELIMOs Mozam- 
bique Institute i Tanzania. Den langt bredere tilslutning til og stotte 
av frigj~ringsbestrebelsene i det sorlige Afrika er forst blitt manifest 
i 1970-årene. Den ble også demonstrert ved at regjeringen Bratteli 
godtok å la Norge vzere vertsland for FNIOAU-konferansen om det 
sorlige Afrika som fant sted i Oslo medio april 1973, og at regjeringen 
Korvald ivaretok vertskapsforpliktelsene under denne konferansen. 

Utf ormingen av mengdemålset t ingen 
Mengdemålsettingen kom etter hvert til å dominere 1960-årenes 
norske bistandsdebatt. I 1961 refererte Engen-utvalget til den 1 pro- 
sent-målsetting som var nedfelt i en resolusjon FNs generalforsam- 
ling vedtok hosten 1960, men konsentrerte seg om målsettingen for 
den statlige bistand - og festet denne til prosent av nettonasjo- 
nalinntekten. Det ble imidlertid ikke satt noen tidsfrist for inn- 
frielsen av dette malet.93) Utvalget antydet også - igjen uten å gi 

noen frist - at «Norge bor ha som framtidig sikte at de samlede 
ytelser, inklusive de statlige bevilgninger, skal kunne komme opp i 
1 O/o av Norges netto nasjonalinntekt».S*) Regjeringen sluttet seg til 
utvalgets vurdering og konklusjon, og det samme gjorde Stortingets 
utenriks- og konstitusjonskornite.95) 

Onarheim-utvalget tok derimot ikke stilling til mengdemålsettin- 
gen, siden dette ikke horte inn under dets instruks.96) I Stortings- 
proposisjon nr. 109 (1966-67) redegjorde derimot regjeringen for 
behandlingen av 1 prosent-målsettingen i internasjonale fora.g7) Den 
konstaterte at den kortsiktige målsetting på g prosent av netto nasjo- 
nalproduktet i offentlige ytelser, som Engen-utvalget hadde oppstilt, 
var blitt oppnådd.98) Regjeringen bandt seg imidlertid ikke til noen 
fastlagt opptrappingsplan. Den uttalte seg generelt for en gradvis 
okning av bistanden, men tempoet ville til enhver tid «bli bestemt 
på gmnnlag av politiske vurderinger og den okonorniske situasjonen, 
finanspolitikken, betalingsbalansen m.~.» .~9)  I betraktning av det 
relativt hoye norske velstandsnivå mente imidlertid regjeringen at det 



«vi1 vzre mulig å ~ k e  overforingene til utviklingslandene uten at 
det innebzrer for store og folbare virkninger for norsk oko- 
nomi».loo) 

I regjeringen Bortens tiltredelseserklzring uttalte den at den ville 
gå inn for en gradvis okning av den norske utviklingshjelp, I et 
brev til Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité av 22. mars 
1968 redegjorde utenriksministeren for regjeringens målsetting, etter 
onske fra utenrikskomitéen. Regjeringen var kommet til at «det bor tas 
sikte på å nå frem til offentlige og private overforinger pr. år på 
minst 1 prosent av netto nasjonalproduktet i forste halvdel av 1970- 
årene. Når det spesielt gjelder de offentlige overforinger, regner en 
med at disse suksessivt vi1 bli okt betydelig i årene frernoven>.lOl) 

Flertallet i Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité - regje- 
ringspartienes representanter - var enig i regjeringens målsetting 
på «minst 1 prosent av netto nasjonalproduktet i samlede overforin- 
ger til utviklingslandene. Denne målsetting bor sokes oppnådd i 
lopet av neste langtidsperiode 1969-73».102) Det fant det vanskelig 
å bedomme hvilken storrelsesorden de private overforinger kunne 
nå i denne perioden. «Når det derimot gjelder de offentlige bevilg- 
ninger, vi1 man ved å basere seg på samme stigningstakt som den 
man har hatt de 2 siste år, kunne nå et nivå for statlig medvirken i 
lopet av nevnte periode som omlag tilsvarer 0,75 prosent av netto 
nasjonalproduktet. Flertallet mener at dette er onskelig, og regner 
med at Regjeringen i det bebudede langtidsbudsjett vi1 innpasse en 
slik stigningstakt.»lo3) 

Komitéens mindretal1 - Arbeiderpartiets medlemmer - fremmet 
forslag om at bevilgningene til norsk utviklingshjelp skulle okes 
«slik at de når opp til 1 prosent av netto nasjonalproduktet i 
1973».104) 

I langtidsprogrammet for 1970-73 forpliktet regjeringen seg til å 
gjennomfore den målsetting som komitéens flertall hadde gjort fram- 
legg om.105) 

Denne målsettingen ble utvidet - allerede for den var for- 
mulert - gjennom den redefinering av utgangspunktet som fant sted 
på UNCTAD II i 1968. Her ble l-prosentmålet knyttet til brutto 
nasjonalproduktet, noe DAC-landene - Norge innbefattet - etter- 
hånden godtok. 

Denne utvidelse ble også formalisert gjennom et brev Utenriks- 
departementet 12. rnai 1970 sendte Stortingets finanskomit6 ved- 
rorende langtidsprogrammets opptrappingsplan for bevilgninger til 



utviklingshjelp.106) Regjeringen tok ifolge dette sikte på å nå mål- 
settingen om 1 prosent av BNP i lopet av 1974. «Regleringen har 
gått ut fra at  de offentlige bevilgninger bor utgjore 0,75 pst. av 
brutto-nasjonalproduktet, samtidig som man baserer seg på den 
forutsetning at de private overforinger vi1 utgjore 0,25 pst. av brutto- 
nasjonalproduktet.»l07) Regjeringen ville fremme forslag om en 
opptrappingsplan for de norske bevilgningene i tråd med dette.108) 
Regjeringspartienes medlemmer i finanskomitéen sluttet opp om 
denne målsettingen,log) mens Arbeiderpartiets medlemmer gikk inn 
for en opptrappingsplan der denne målsetting skulle bli innfridd i 
lopet av 1973 .'lo) 

Norge sluttet seg også til det handlingsprogram som FNs general- 
forsamling vedtok hgsten 1970. Dette oppstilte en målsetting på 
minimum 1 prosent av BNP i årlige overforinger fra 1972 og senest 
i 1975. Dette gjaldt statlige og private overforinger sade t ,  mens den 
statlige andelen skulle utgjore 0,7 prosent.ll1) Under behandlingen 
av dette handlingsprogrammet i FN ble det fra norsk side opplyst 
i Generalforsamlingen at regjeringen hadde satt seg som mål å over- 
fore 1 prosent av bruttonasjonalproduktet i 1974, og at den offent- 
lige utviklingshjelp samme år i f ~ l g e  målsettingen skulle utgjore 
0,75 prosent av bruttonasjonalproduktet."') 

Regjeringen Bratteli bygget videre på denne målsetting, da den 
i Stortingsmelding nr. 29 (1971-72) opprettholdt den vedtatte opp- 
trappingsplan som Stortinget vedtok i juni 1970, og tok sikte på å 
nå opp i 0,75 prosent av brutto nasjonalproduktet i offentlige over- 
foringer i 1974. Regjeringen foreslo at de private overforingene ble 
utskilt fra målsettingen, og 

at de offentlige bistandsbevilgninger senest innen 1978 bringes opp i 1 pst. 
av brutto nasjonalproduktet. Med dette som siktemål vi1 Regjeringen i 
samband med langtidsbudsjettet for perioden 1973-76 legge fram en opp- 
trappingsplan med indikative tall for disse bevilgninger i denne perioden. 
For 1972 utgjor de offentlige bistandsbevilgningene 460 millioner kro- 
ner. 1 pst. av brutto nasjonalproduktet i 1978 i 1972-kroner er anslått til 
1260 millioner kroner.113) 

Samtidig ble tidligere forbehold knyttet til denne målsettingen: For- 
utsetningen for dette crimelige bidrag til anstrengelsene for å ut- 
jevne kloften mellom den rike og den fattige del av verden», var en 
«fortsatt jevn vekst i vår egen okonorni innenfor en normalt funk- 
sjonerende verdensokonomi».ll4) Regjeringen Komald sluttet seg 
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senere til denne målsettingen - med dens forutsetninger - ved å 

fremme meldingen for behandling i Stortinget.115) 
Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite delte seg i sporsmålet 

om opptrappingsplanen. Flertallet - samtlige medlemmer av komi- 
téen utenom Hoyres representanter - sluttet seg til regjeringens 
mengdemålsetting.ll6), Det understreket imidlertid det forbehold om 
en normalt funksjonerende verdensokonomi og jevn vekst i norsk 
okonomi som regjeringen hadde formulert: «Skulle disse forutset- 
ninger svikte, må den kvantitative målsetting for norsk utviklings- 
hjelp vurderes på ny.»l17) Flertallet anmodet også regjeringen om 
å foreta en utredning av de valuta- og kredittmessige virkninger som 
den forutsatte bistandsokningen ville medfore for norsk okonomi. 
Det sluttet seg også til regjeringens forslag om å skille ut de private 
overforingene fra de offentlige, men fremholdt at det 1å en verdifull 
stimulans i fastsetting av en målsetting for private overforinger. 
«Det burde derfor fortsatt kunne vzre et mål for de private over- 
foringer å nå et nivå som svarer til minst % pst. av brutto nasjonal- 
produkt.»"8) 

Mindretallet, Hoyres komitémedlemmer, sluttet seg til den opp- 
trappingsplan som ble vedtatt hosten 1969 «med sikte på å bringe 
den samlede norske bistand [offentlige og private overforinger sam- 
let] opp i 1 pst. av bruttonasjonalproduktet i 1974».119) Det betonte 
at private overforinger var av stor verdi, og mente at det var 
«riktig å se private og offentlige overforinger under ett når det 
gjelder målsetting og rammeplan for norsk bistand til utviklingslan- 
dene».l20) Mindretallet fant at det for tiden ikke var riktig å binde 
seg til det foreliggende forslag til opptrappingsplan for de offentlige 
bevilgninger fram til 1978,121) og fastholdt den gjeldende målset- 
ting. Det konstaterte at denne var i samsvar med FNs handlings- 
program for det annet utviklingstiår samtidig som de offentlige 
overforinger utgjorde en noe hoyere ande1.122) 

I stortingsdebatten 8. februar 1973 fulgte representantene stort 
sett i de spor de forskjellige partier hadde trukket opp i utenriks- 
og konstitusjonskomitéens innstilling. Hoyre ble fortsatt stående 
alene om mindretallets forslag, idet talsmennene for de to partier 
som ikke var representert i utenriks- og konstitusjonskomitéen, 
Sosialistisk Folkeparti og Venstre, sluttet seg til flertallsinnstillin- 
gen.123) En meningsmåling som viste at oppslutningen om bistands- 
overforingene - og en okning av disse - ikke var szrlig stor, var 
publisert kort forut for debatten. Denne ble hyppig kommentert. Fra 



nesten samtlige talere - ikke minst fra Hoyres talsmenn - ble det 
fremholdt at  slike meningsmålinger ikke måtte diktere partienes 
standpunkt i den foreliggende sak: politikerne hadde en plikt til å gå 
foran og lede opinionen, noe som s a l i g  gjaldt i dette sp0rsmålet.l") 

Langtidsprogrammet for 1974-77 formulerte en mengdemålset- 
ting som forutsatte at de offentlige overforinger til bistandsfor- 
mål skulle nå opp i 0,7 pst. av BNP i 1975 og 1 pst. innen 1978, 
noe som ville oke totalrammen fra 572 mill. kroner i 1973 til om 
lag 1140 mill. kroner i 1977 regnet i 1973-priser.12" Opptrappin- 
gen ble dermed flatet noe ut for de to forste år av programperioden 
i forhold til den vedtatte opptrappingsplan - 0,7 prosent i 1975, 
sammenholdt med 0,75 prosent innen 1974 - men mengemålet 
«innen 1978» falt sammen med den målsetting som Stortinget slut- 
tet seg til i februar 1973. I langtidsprogrammet ble det ikke knyttet 
noe forbehold eller noen forutsetninger t11 denne mengdemålset- 
tingen. Målsettingen er ikke blitt endret i tiden etter, men omfanget 
er akt betydelig, b1.a. som et resultat av de forventede oljeinntekter. 
Ifolge et P.M. som Utenriksdepartementet utformet i forbindelse 
med Brofoss-utvalgets utredning, ville målsettingen innebzre offent- 
lige bevilgninger til bistandsformål som <<vi1 ~ k e  fra 989 mill. kro- 
ner i 1975 til 1 742,9 mill. kroner i 1978 (1975-priser og inkludert 
antatt okning av nasjonalproduktet som folge av petroleumsaktivi- 
teten).»lZG) 

Generelt utformede målsettinger 
De norske bistandsmålsettinger er generelle og bare unntaksvis ut- 
formet i kvantitative termer. De lar seg derfor i praksis bare i 
begrenset utstrekning bruke som rettesnor for ressursallokeringen. 

Mengdemålsettingen er formulert i kvantitative termer. Dette 
gjelder imidlertid bare for totalrammen; for fordelingen mellom to- 
sidig og flersidig bistand hvor den vedtatte fordelingsngkkel er 50:50; 
og for bistanden til i n  sektor - familieplanlegging - som skal 
utgjore 10 prosent av den samlede bistanden. Forovrig er hverken 
målsettingene eller retningslinjene utformet i kvantitative termer. 
Retningslinjene er ikke s a l i g  ve1 egnet som rettesnor for fordelin- 
gen av bistanden mellom de enkelte hovedsamarbeidsland eller mel- 



lom de enkelte bistandsområder (sektorer). Den fordeling som fak- 
tisk har funnet sted - beskrivelsen av dette brer  inn under senere 
kapitler - har i f~rste  rekke fremkommet som et resultat av for- 
valtningens planleggings- og budsjetteringsprosedyre, som har funnet 
sted i samarbeid med hovedsamarbeidslandene. 

m. 



2. Fordelingen mellom tosidig og 
flersidig bis tand 

Veksten i de nordiske lands offentlige bistand ble fra starten av 
stimulert gjennom de internasjonale forpliktelser regjeringene hadde 
påtatt seg som medlemmer av FN, og en ove~e iende  del ble 
kanalisert gjennom FN-familiens forskjellige organisasjoner. I 1950- 
årene var den sarnlede bistanden av ytterst beskjeden storrelse. 
Kanalisering av bistand gjennom F N  og dens s rorganer  ble gjen- 
nomgående betraktet som et middel til å ivareta oppgaver også på 
andre områder - kanskje forst og fremst i sporsmål som angikk 
krig og fred. Den store vekt de  la på å yte flersidig bistand, hadde 
derfor basis i hoyt prioriterte utenrikspolitiske verdier og målset- 
tinger hos de nordiske regjeringer. N 2  de valgte å kanalisere bi- 
standen gjennom FN, var det p r i m r t  for å oppnå den overord- 
nede målsetting å styrke FN.]) En rekke andre argumenter for å 
kanalisere bistanden på denne måten kom så i tillegg. De viktigste 
var kanskje at flersidig bistand ville vzre fri for politiske- vilkår, i 
motsetning til hva som var tilfellet for tosidig bistand; og at utvik- 
lingslandenes regjeringer foretrakk flersidig bistand fremfor tosidig.2) 
Det er etter hvert satt stadig flere og storre sporsmålstegn ved 
hvorvidt disse argumentene har almen gyldighet. 

Den norske begmnnelse for å yte en vesentlig andel av utviklings- 
bistanden gjennom de internasjonale organisasjoner har endret seg 
over tid. I Engen-utvalgets innstilling ble det gitt folgende begmn- 
nelse for å yte flersidig bistand:3) 

(i) utviklingslandene foretrakk denne form for bistand; 
(ii) denne bistandsfonn forhindret at politiske vilkår ble knyttet 

til bistanden; 
(iii) den ekonomiske bistand ble derved holdt utenfor ost-vest- 

rivaliseringen; 
(iv) fordelingen ble derved mer rettferdig; 
(v) F N  hadde det nodvendige apparat og de nodvendige erfaringer; 

og 
(vi) «Endelig er det i sin alminnelighet onskelig å styrke De 

Forente Nasjoner ved å gi organisasjonen nye og storre oppgaver.)) 



Etter hvert ble imidlertid argumentasjonen i tilknytning til for- 
delingen på bistandsformer mer balansert - også argumenter til for- 
del for tosidig bistand kom med. I Onarheim-utvalgets innstilling ble 
felgende argumenter fremfort til fordel for flersidig bistand:4) 

(i) dermed deltar vi i de nye oppgaver som FN var pålagt (stotte 
FN); 

(ii) vi1 innebzere en effektiv utnyttelse og samordning av bistan- 
den; 

(iii) den norske kapasitet til å påta seg tosidige prosjekter er 
begrenset; 

(iv) flersidig bistand er til «fordel for Norge.. . kontrakter for 
norsk industri og transportoppdrag for norsk skipsfart»; og 

(v) flersidig bistand gir en rimelig fordeling av midlene. 
Etter utvalgets oppfatning ble imidlertid noen av disse fordeler 

oppveiet ved at en bedre koordinering av den tosidige bistanden var 
blitt mulig etter at konsortier og konsultative grupper var blitt opp- 
rettet av Verdensbanken.5) Onarheim-utvalget fremfgrte folgende 
argumenter til fordel for tosidig bistand?) 

(i) tosidig bistand gav giverlandene stgrre mulighet for kontroll 
med anvendelsen av midlene; 

(ii) resultatet av de enkelte giverlands ytelser ville tre klarere fram 
- szerlig for prosjektbistand; 

(iii) mange prosjekter 1å etter sin art eller sitt omfang best til 
rette for å bli gjennomfgrt på tosidig basis; 

(iv) kontakten mellom giverland og mottakerland ble styrket - 
det ville oppstå stgrre interesse for mottakerlandet i giverlandet og 
effektiv bistand ville få storre oppslutning i giverlandet; og 

(v) den gav hgy nytte-effekt («den type små og mellomstore pro- 
sjekter og tiltak som Norsk Utviklingshjelp har gjennomfort, 

[kunne] sannsynligvis vanskelig ha vzert gjennomf~rt p& en bedre, 
billigere eller mer effektiv måte i ren multilateral regi»). 

I regjeringens stortingsproposisjon - St.prp. nr. 109 (1966-67) - 
forekom så folgende begmnnelse for flersidig bistand:7) 

(i) den imotekom utviklingslandenes behov på bred geografisk og 
f aglig basis; 

(ii) den muliggjorde rekruttering av eksperter på internasjonal 
basis; 

(iii) de mellomfollcelige organisasjoner hadde evne til å kartlegge 
og identifisere behov, og 

(iv) den faglige bistandsvirksomhet kunne derved effektiviseres. 



Samtidig ble fordelene ved å yte tosidig bistand begrunnet med fal- 
gende argumenters) 

(i) den gir norske myndigheter mulighet til selv å bestemme 
hvilke land og tiltak bistanden skal komme tilgode; 

(ii) hjelpen kan derved knyttes til leveranser av norske varer og 
tjenester; og 

(iii) regjeringen fant det «både onskelig og nodvendig a t  Norge i 
fremtiden også ta r  opp  den bilaterale finansielle bistandsform som 
et av midlene til å styrke og utbygge den direkte kontakt og sam- 
arbeidet med utviklingslandene». 

I takt med bistandens gkende omfang har også bistandsstruk- 
turen f ra  forst på 1960-tallet gradvis endret seg. Forvaltningsorganet 
e r  gradvis blitt utbygget, og i takt med denne okende planleggings- 
og forvaltningskapasitet har  også den tosidige sektor okt i omfang 
og relativ vekt. E n  betydelig del av bistandsdebatten på 1960-tallet 
kom til å dreie seg nettopp o m  problemstillinger knyttet til hvorvidt 
bistanden skulle formidles på tosidig eller flersidig basis - og  hvor- 
dan fordelingsnokkelen i så henseende skulle vzre.  Etter hvert er 
imidlertid dette motsetningsforholdet blitt tonet ned, samtidig som 
en okt erkjennelse av a t  skillet mellom tosidig og  flersidig bistand 
er blitt mindre gjennom forskjellige samordningstiltak og kombinerte 
bistandsfonner. 

Dette forhold ble reflektert i Stortingsmelding nr. 29 (1971-72), 
hvor det het a t  det «finnes et klart behov både for  multilateral og 
for  to-sidig bistand».s) I avveiningen mellom tosidig og flersidig 
bistand ble det b1.a. fremholdt a t  

F N  og FN-systemet av institusjoner og hjelpeprogrammer er det 
naturligste sentrum for en systematisk og mest mulig samlet losning av 
viktige utviklingsoppgaver. Regjeringen legger også vekt på hensynet til å 
styrke De Forente Nasjoner i samsvar med Norges utenrikspolitiske grunn- 
innstilling. Både for å identifisere problemene og de tiltak som vi1 vrere 
nodvendige. vi1 et allsidig tilrettelagt internasjonalt samarbeid vrere det 
mest hensiktsmessige middel. På den annen side er de multilaterale finan- 
sieringsinstitusjonene ikke alltid egnet til å finansiere mindre og mel- 
lomstore enkeltprosjekter som mange utviklingsland må satse på. Det har 
videre hatt betydning for vare samarbeidsland at Norge har vrert villig til 
å dekke lokale kostnader i storre utstrekning enn internasjonale bistands- 
organisasjoner har vzrt villige til. Det synes også klart at tosidig innsats 
på visse ornråder kan skje hurtigere og på bedre vilkår enn innsats 
gjennom multilaterale bistandsorganer. 

Samtidig må man også ta i betraktning at etter hvert som omfanget av 
den bilaterale innsatsen stiger i takt med det totale bistandsvolum, vi1 det 



nasjonale bistandsapparat kunne bli påfort uforholdsmessig store admi- 
nistrative byrder.10) 

Regjeringen pekte samtidig på at tendensen gikk «i retning av et sam- 
arbeid» mellom tosidige og flersidige virksomheter med vekt på 
samordning av alle ressurser med sikte på en maksimal samlet virk- 
ning.ll) 

Etter hvert er en fordeling på 50-50 mellom tosidig og flersidig 
bistand blitt gjeldende norsk norm. Retningsiinjene så ve1 som prak- 
sis har imidlertid svinget sterkt på 1950- og 1960-tallet. I 1961 betonte 
Engen-utvalget at man fra norsk side i prinsippet har gått inn for at 
«en så stor del som mulig. . . kanaliseres gjennom De Forente Na- 
sjoner».12) Dette ble betont flere steder i innstillingen.13) Samtidig 
ble det fastslått at den storste andd av de bevilgede midler fram 
til 1962 hadde gått til tosidige og regionale programmer - ca. Nkr. 
71 rnill. mot Nkr. 64,8 mill.l4) Selv om det ble betont at vekten 
for framtiden skulle legges på flersidig bistand, ble det ikke fastsatt 
noen fordelingsnokkel. Også Stortingets utenriks- og konstitusjons- 
komité framholdt dengang at «hovedvekten bor legges på de mul- 
tilaterale programmene, fortrinnsvis kanalisert gjennom FN».15) 

De gkende bevilgningene de folgende fem år (1962-66) gikk i 
overveiende grad til de internasjonale programmer, og den fler- 
sidige andel utgjorde henholdsvis 74, 70, 69, 67 og 63 prosent av den 
samlede statlige bistand.16) 

Onarheim-utvalgets innstilling representerte et vendepunkt. Betyd- 
ningen av flersidig bistand, szrlig den finansielle, ble også der betont. 
Men det var den tosidige bistand som ble sterkest anbefalt - denne 
burde etter utvalgets mening okes i takt med Norges evne til 
effektivt å formidle tosidig bistand.17) Regjeringen sluttet seg stort 
sett til denne avveining, men manet likevel til forsiktighet med å 
programfeste en fordeling som innebar en markert endring av for- 
holdet mellom de to  kanaliseringsformer i favgr av den ene eller 
den andre på det davaxende trinn i utbyggingen av norsk bistand.18) 

Den fordelingsn~kkel som deretter raskt ble etablert i praksis, 
innebar en iik fordeling mellom de to kanaliseringsformer: i 1968 
utgjorde den flersidige andel S0 prosent, og året etter S1 pro- 
sent.19) Da regnskapet for 1970 viste at den flersidige andel utgjorde 
61 prosent, ble det understrelcet i årsmeldingen at dette ikke 



kom av at retningslinjene var blitt endret, men skyldtes andre 
irsaker: «I budsjettet for 1970 var bistandsbevilgningene i samsvar 
med gjeldende retningslinjer delt med omtrent en halvpart til mul- 
tilateral virksomhet og en halvpart til tosidig virksomhet.»zO) 

Denne fordelingen ble senere bekreftet i Stortingsmelding nr. 29 
(1971-72), der det het at regjeringen fant «at det forelopig vi1 vzre 
hensiktsmessig fortsatt å basere seg på en 50-50 fordeling».zl) For- 
delingen burde etter regjeringens mening cbaseres på en lopende vur- 
dering av behovene og hensynet til den mest effektive anvendelse av 
de norske bistandsmidler, og etter en samlet vurdering av både uten- 
rikspolitiske og bistandspolitiske faktorer»."" Stortingets utenriks- 
og konstitusjonskomite sluttet seg senere til dette.23) 

Også i langtidsprogrammet for perioden 1974-77 ble det fram- 
holdt med utgangspunkt i de samme premisser at det «vi1 fortsatt 
vzere hensiktsmessig å basere Norges bistand på en noenlunde lik 
fordeling mellom flersidig og tosidig bistand».z4) 



3. Konsentras jonsprinsippet og 
valg av mottakerland 

Den tosidige norske bistanden ble med få unntak kanalisert til et 
fåtall land helt fra virksomheten ble påbegynt. Noe konsentra- 
sjonsprinsipp var imidlertid ikke formalisert og ble forst formulert 
i etterhånd. Det er uklart i hvilken utstrekning forestillinger og 
onsker om konsentrasjon kan ha virket inn på de beslutninger som 
ble truffet om den faktiske allokering av den tosidige bistanden - 
for dette var etablert som offisielt prinsipp. Det faktiske utvalg 
av hovedsamarbeidsland er imidlertid i godt samsvar med de to 
komponentene av konsentrasjonsprinsippet: å konsentrere bistanden 
om et fåtall land og om geografiske regioner. 

Det går imidlertid ikke klart fram av nekkeldokumentene hvilke 
premisser de faktiske valg ble truffet på grunnlag av. India-prosjek- 
tet kom i stand på norsk initiativ få år etter Indias selvstendighet. 
Det kan ve1 betraktes som en demonstrasjon av norsk solidaritet med 
den tredje verden rent generelt. India pekte seg ut både på grunn 
av sin storrelse og på grunn av sympati med Gandhis fredsfilosofi 
og den måten selvstendighetskampen ble gjennomfort på - for- 
uten rent språklige hensyn. Forst på 1950-tallet var det dessuten ikke 
så mange aktuelle land å velge mellom som et tiar senere.l) 

Bistanden til S@-Korea, det skandinaviske undervisningssykehuset, 
fulgte i Korea-krigens spor - under krigen deltok de skandinaviske 
land med et feltsykehus. I likhet med de indisk-norske prosjekter 
hadde også denne avtale tre partnere: FNs gjenoppbyggingsorganisa- 
sjon for Korea, de tre skandinaviske land og den sor-koreanske re- 
gjering. Senere tosidig innsats til Tyrkia skjedde som et resultat av 
OECD-samarbeidet, og har i det vesentlige funnet sted innenfor ram- 
men av Tyrkia-konsortiet.2) 

Det er vanskeligere å fastslå på hvilket grunnlag de ovrige hoved- 
samarbeidsland ble valgt i 1960-årene. Sannsynligvis har praktiske 
hensyn tilsagt en regional konsentrasjon til engelskspråklige land, 
og valget stod sannsynligvis mellom Vest-Afrika og @st-Afrika. Det 
regionale sarnarbeidet mellom de ost-afrikanske land kan ha vzrt en 
av årsakene til at denne regionen ble valgt. 



Innenfor denne regionen - og senere Zambia - kom den rent 
tosidige innsatsen i gang på forskjellig tidspunkt. I Tanzania ble den 
innledet i 1963 på nordisk basis, og et hovedhensyn de forste år 
var at bistanden til Tanzania skulle skje i nordisk regi. Det var 
forst på slutten av 1960-tallet at tosidig finansiell bistand ble inn- 
ledet. Bistanden til Kenya ble innledet i 1965. Dette skjedde nzr- 
mest parailelt på nordisk og tosidig basis.3) Bistanden til Uganda 
ble derimot innledet på tosidig basis - og både der og senere i 
Zambia ble innsatsen innledet med personellbistand, i Uganda med 
fredskorps. 

På det tidspunkt disse valg ble foretatt, ble det nordiske felles- 
skap på utvikiingsbistandens område sterkt betont både i utrednin- 
ger og i politiske beslutninger.4) På dette grunnlag er det nzrlig- 
gende å slutte at nordiske samarbeids- og koordineringshensyn sterkt 
har bidratt til det utvalg av hovedsamarbeidsland som fant sted på 
1960-tallet. Denne antagelse blir styrket av at mindre, tosidige ((spade- 
stikk» andre steder hvor det ikke forekom bistand av betydning fra 
de ovrige nordiske land - i forste rekke i Ghana og Iran - ikke 
trakk andre prosjekter etter seg. 

Engen-utvalget trakk ikke opp noe konsentrasjonsprinsipp for to- 
sidig bistand, men fastslo at fortsatt tosidig bistand måtte bygges ut 
på grunnlag av tidligere innsats, og at Afrika fortonte seg interessant 
som fremtidig bistandsmottaker." Onarheim-utvalget konstaterte 
fem år senere at norsk tosidig virksomhet, i henhold til retnings- 
linjene, hovedsakelig var konsentrert om Sor-India og Ost-Afrika. 
Unntakene var det skandinaviske sykehus i Sor-Korea «og tilfeile 
hvor forholdene har ligget szrlig godt til rette for en norsk innsats, 
eller hvor det har åpnet seg muligheter for en kombinert innsats av 
norsk nzringsliv og norsk utviklingshjelp».6) 

Utvalget gav disse retningslinjene sin tilslutning og anbefalte at 
hovedvekten fortsatt ble lagt på samarbeidet med India og «landene 
i det ostafrikanske område>>.7) Utvalget betonte imidlertid at for- 
holdene raskt kunne endres, slik at «man må vzre rede til å sette 
inn fagiige samarbeidstiltak også i andre områder av verdem.8) 
Begrunnelsen for denne geografiske konsentrasjon til et fåtal1 land 
var forst og frernst at den innebar administrative fordeler.9) 

Det var imidlertid bare i forbindelse med tosidig faglig bistand at 



Onarheim-utvalget anbefalte konsentrasjonsprinsippet. Finansiell to- 
sidig bistand var inntil da bare gitt i et fåtal1 tilfeller. I forbindelse 
med forslag om å utvide den tosidige finansielle bistand, ble imidler- 
tid ikke prinsippet nevnt.10) Det ble heller ikke nevnt i forbindelse 
med droftingen av andre tosidige tiltak av forskjellig slag - så som 
bestrebelser på å stimulere private investeringer, eksportkreditter og 
garantier, stgtte til private organisasjoners virksomhet, etc.11) 

Regjeringen sluttet seg til utvalgets vurdering. Den fant en viss 
geografisk konsentrasjon av den tosidige faglige bistand både rime- 
lig og nodvendig. Samtidig betonte den at det måtte legges vekt på 
elastisitet og tilpasning til skiftende behov og 0mstendigheter.a) 
Mens utvalget hadde viet stipendie-programmet relativt liten opp- 
merksomhet - uten å antyde noe konsentrasjonsprinsipp i den 
sammenheng - var imidlertid regjeringen inne på tanken om å gke 
hovedsamarbeidslandenes andel av programmet.13) Regjeringen god- 
tok imidlertid utvalgets konklusjolner for utbyggingen av den to- 
sidige finansielle bistand, og de premissene disse var bygget på,14) og 
antydet heller ikke at andre tosidige tiltak skulle komme inn under 
konsentrasjonsprinsippet.ls) Stortingets utenriks- og konstitusjons- 
komité fremholdt rent generelt at «med de relativt små ressurser 
som Norge har, er det hensiktsmessig å soke en geografisk konsentra- 
sjon for den tosidige norske hjelpevirksomhet».l6) 

I regjeringens langtidsplan folr 1970-73 ble det presisert hvordan 
det geografiske konsentrasjonsprinsipp skulle praktiseres: «Den geo- 
grafiske konsentrasjon av den offentlige bistand utelukker ikke 
enkeltstående statlige tiltak eller offentlig stgtte til private organisa- 
sjoners og nzringslivets virksomhet i andre land eller områder.»l7) 
Samtidig ble det presisert at konsentrasjonen av bistanden til 
India og @st-Afrika ville bli opprettholdt, ag at den i @st-Afrika 
ville bli utvidet til andre land enn de tre som den inntil da var 
blitt konsentrert om: Kenya, Tanzania og Uganda. I disse tre 
statene ville den imidlertid bli ytterligere utvidet. Samarbeidet med 
University of East Africa - dengang en fellesinstitusjon som senere er 
blitt opplgst - skulle også utvides. Med India skulle virksomheten 
bli holdt på samme nivå som tidligere. En stgrre ytelse til Pakistan 
(kunstgjgdsel-leveranse) viile bli foreslått, og ellers ble planene om 
et jordbruksprosjekt på Madagaskar annonsert. Det het videre i 
langtidsplanen at det forelå en rekke konkrete anmodninger om 
bistand fra land b1.a. i Vest-Afrika og i Latin-Amerika - noe som 
kunne aktualisere visse tiltak utenom konsentrasjonsområdene.1s) 



I et vedlegg til finanskorniteens innstilling ble det redegjort for 
gjennomforingen av langtidsprogrammet. Det het b1.a. at den geo- 
grafiske fordeling av den tosidige bistanden «f~lger  godkjente ret- 
ningslinjer med hovedvekten på det indiske sub-kontinent og @st- 
Afrika og Madagaskar».lD) 

I de folgende årsmeldinger - for 1969 og 1970 - ble valget 
av de  seks hovedsamarbeidslandene bekreftet. De bekreftet også at 
en overveiende andel av den samlede tosidige bistanden var blitt 
kanalisert til disse.20) I årsmeldingen for 1970 ble det foretatt en 
ny presisering av konsentrasjonsprinsippets omfang i forbindelse med 
presentasjonen av hvordan planleggingen av de rullerende 4-års- 
planer for bistanden til hovedsamarbeidslandene ble lagt opp: den 
tosidige bistand som ikke kom inn under konsentrasjonsprinsippet, 
omfattet stipendiat- og kursvirksomheten, stotte til private orga- 
nisasjoners utviklingsprosjekter og stotten t11 n~ringslivets engasje- 
ment i utviklingsland.21) 

Selv om fornuleringene i de nokkeldokumenter det er referert 
til har variert noe - regionene @st-Afrika og det indiske sub- 
kontinent er blitt nevnt, og også Madagaskar - bestod kretsen av 
norske hovedsamarbeidsland fortsatt av India, Kenya, Pakistan, 
Tanzania, Uganda og Zambia ved inngangen til 1970-tallet.22) I 
1971 ble imidlertid utviklingsbistanden til Pakistan, «som også er ett 
av hovedsamarbeidslandene», på det mrmeste stilt i bero på gmnn 
av konfliktsituasjonen der, samtidig som det ble ytt hjelp til ost- 
pakistanske flyktninger.23) I 1972 ble Botswana og Bangladesh inn- 
lemmet i kretsen av hovedsamarbeidsland.~4) Samtidig forte utvik- 
lingen i Uganda til «en begynnende avvikling» av bistanden dit.2" I 
slutten av året ble det opptatt forhandlinger med Pakistan om en 
gjenopptakelse av bi~tandssamarbeidet.~'j) Samarbeidet med Uganda 
ble awiklet i lopet av 1973. I 1973 ble det inngått en ny ramrne- 
avtale om bistandssamarbeid med Bangladesh og en generell vare- 
bistandsavtale med Pakistan.27) I 1973 fant det sted droftinger med 
Cuba om utvidet bistandssamarbeid.28) Siden 1970 har norske myn- 
digheter tatt sikte på å gi bistand til gjenreisning og utvikling i Viet- 
nam s& snart krigshandlingene opphorte. Etter våpenhvile-avtalen 
i januar 1973 bevilget Stortinget Nkr. 15 mill. til oyeblikkelig 
humanitax hjelp.29) Det ble også innledet droftinger med myndig- 
hetene i Nord-Vietnam og Sor-Vietnam om bistandssamarbeid, og 
forberedelsen av de ffsste norske bistandstiltak t11 disse land kom 
i gang. Det samme gjaldt bistand til Den provisoriske revolusjonzre 



regjering (PRG) i Vietnam.30) I desember 1973 bevilget Stortinget 
Nkr. 40 mill. til gjenreisnings- og utviklingsbistand i Vietnam - 
fordelt med kr. 10 mill. hver til Nord-~ietnam, Sor-Vietnam, PRG 
og UNICEFs program for Indo-Kina.") Bistandssamarbeidet med 
Chile ble stilt i bero etter militzrkuppet i september 1973 - nesten 
for noe samarbeid var kommet i gang.=) 

Kriteriene for valg av hovedsamarbeidsland ble forst oppstilt og 
droftet da NORADs Råd innledet en prinsippdebatt om retnings- 
linjene for norsk bistandspolitikk hosten 1969 og fremmet forslag til 
nye retningslinjer våren 1970.33) Rådet anbefalte at de norske myn- 
digheter måtte «prioritere de land hvis myndigheter forer en utvik- 
lingsorientert og sosial rettferdig politikk og ko~nsentrere Norges hjelp 
til et fåtall land».34) Rådet anbefalte at når det gjaldt den tosidige 
hjelpevirksomheten, «bor det fortsatt tilstrebes en best mulig koor- 
dinering med de ovrige nordiske land.»35) Det konstaterte at 
ved valg av samarbeidsland for den tosidige innsatsen hadde Norge 
hittil konsentrert seg om et fåtal1 land, og fant dette å vzre «et 
fornuftig prinsipp».") Begrunnelsen var i tråd med de begrunnelser 
som tidligere var gitt for dette - av «praktiske grunner er det nod- 
vendig å samle en del av det relativt beskjedne norske hjelpearbeid 
om et fåtal1 land hvor det er mulig å bygge opp et tilstrekkelig kon- 
taktapparat og et tilstrekkelig gjensidig kjennskap mellom Norge og 
mottakerlandet for å få best v~rkning av hjelpem.37) Det utvalgs- 
kriterium som Rådet enstemmig anbefalte, var imidlertid nytt: 

Ved valg av samarbeidsland ber det vare et hovedprinsipp at man vel- 
ger land hvor myndighetene forer en sosialt rettferdig og utviklingsorientert 
politikk. Dette må blant annet innebare en jevnere fordeling av samfunns- 
godene.38) 

I en stortingsmelding av 5. februar 1971 redegjorde regjeringen 
Borten for de kriterier som den mente burde legges til grunn for 
valg av samarbeidsland.3" Folgende kriterier burde etter Regje- 
ringens oppfatning legges til grunn: 

(1) For det forste burde en legge vekt på behovet for bistand. 
Regjeringen viste til at det i FN-organer var utbredt enighet om 
«at både multilaterale og bilaterale bistandsorganer bor legge spe- 
sie11 vekt på bistand til de minst utviklede land. Norges bistand er i 
dag konsentrert til de land som har en meget lav nasjonalinntekt 



pr. innbygger. En har funnet det naturlig å sette de begrensede 
norske bistandsmidler inn der behovet er stort og der forholdene 
samtidig ligger til rette for norsk bistand».N) 

(2) Videre måtte det tas hensyn til den utviklingsfremmende virk- 
ning en eventuell norsk bistand «med dens muligheter og begrens- 
ninger, kunne ha. «En viktig faktor er landets utviklingspolitikk. Et 
lands utviklingspolitikk må i forste rekke bedommes ut fra de resul- 
tater som er eller kan ventes oppnådd, og en vurdering av disse bor 
vzre en del av den landanalyse som må foretas i forbindelse 
med valg av samarbeidsland.»41) 

(3) En forutsetning var, videre at den norske bistand kunne inngå 
som en integrerende del av en utviklingsplan.4") 

(4) Det var også en forutsetning at bistanden «så vidt mulig kom- 
mer hele samfunnet og de forskjellige befolkningslag til gode».43) 

(5) «Tidligere forbindelser og kontakter mellom Norge og vedkom- 
mende land på de kulturelle, kommersielle, skipsfartsmessige eller 
andre områder, eller utsikten til å etablere slike forbindelser i frem- 
tiden, vi1 også ha betydning.94) Regjeringen begrunnet dette med 
effektivitets- og hensiktsmessighetsargumenter: «Tradisjonelle for- 
bindelser på områder som nevnt ovenfor vi1 nodvendigvis ha gitt 
et kunnskaps- og erfaringsmateriale som kan vzre av nytte i et utvik- 
lingssamarbeid. Utsiktene til utvikling av varige forbindelser mel- 
lom Norge og utviklingslandene utover bistandsperioden kan oke 
den gjensidige interesse for samarbeidet på bistandsområdet.>>45) 

(6) «Endelig vi1 en måtte legge vekt på hvilke av verdensspråkene 
som er det fremherskende i vedkommende land.>>46) 

(7) Det måtte tas hensyn til eget lands szrlige 'forutsetninger. 
Dette kriterium ble nevnt sist, men det ble av Regjeringen tillagt 
slik vekt at den betonte det på bekostning av konsentrasjonsprinsip- 
pet.*') 

Regjeringen fremholdt at den ville ta sikte på «i hovedsak, i 
legge disse kriterier til grunn når det måtte bli aktuelt å velge nytt 
eller nye hovedmottakerland for norsk tosidig utviklingshjelp.4H) 

Regjeringen pekte videre på endel forhold som ville innvirke på 
valg av mottakerland og på opprettholdelsen av slike valg, og andre 
hensyn som spilte inn. Den betonte at bistandsvirksomhet måtte 
drives på lang sikt og at det derfor ville oppstå store problemer der- 
som et langsiktig samarbeid skulle avbrytes p i  grunn av politiske 
omveltninger av mer eller mindre gjennomgripende karakter i mot- 
takerlandet.49) 



Videre pekte den på at varierende historiske og andre forutsetninger 
s a m e n  med ulikheter i politisk og okonornisk utviklingsnivå i de 
forskjellige land, gjorde det vanskelig å ta avgjorende hensyn til 
spesielle innenrikspolitiske forhold vurdert ut fra våre normer og 
målestokker. «På den annen side vi1 det i den totalvurdering som 
foretas ved utvelgelse av mottakerland måtte tas hensyn til de for- 
skjeilige forhold som inngår i den alminnelige politiske situasjon i det 
område det aktuelle land ligger.90) 

Regjeringen s10 fast at land «i områder med krig eller borgerkrig 
eller der forholdene er slik at v ~ p n e t e  konflikter kan fryktes å 
bryte ut, kan vanskelig k o m e  på tale som partnere i det som m& 
vzere et langsiktig samarbeid på utviklingsornrådet».51) 

Regjeringen Bratteli trakk imidlertid, som nevnt i kap. 1, denne 
stortingsmeldingen tilbake kort etter sin tiltredelse,52) og fremla et 
år senere en ny stortingsmelding om enkelte hovedsporsmål ved- 
rorende Norges samarbeid med utviklingslandene.53) 

Her ble konsentrasjonsprinsippet bekreftet - «Regleringen fin- 
ner det hensiktsmessig at hovedinnsatsen i Norges samarbeid med 
utviklingslandene fortsatt konsentreres til et relativt begrenset antal1 
land.»54) Regjeringen fant imidlertid at «en som hittil bor kunne 
fravike konsentrasjonsprinsippet når szrlige hensyn tilsier dette».55) 

All tosidig norsk bistandsvirksomhet kom imidlertid ikke inn 
under dette prinsippet. Dette gjaldt szrlig fagområdene familie- 
planlegging og sjotransport, hvor det hadde «vist seg onskelig ikke 
å begrense innsatsen av norsk bistand til hoved~amarbeidslandene».~~) 
Begrunnelsen for disse unntakene var folgende: 

For så vidt angår familieplanlegging skyldes dette at det ennå et (sic) et 
mindretal1 av utviklingslandene som har iverksatt programmer på dette 
område, samtidig som dette er et felt man på norsk side tillegger grUM- 
leggende betydning. Når det gjelder sjotransport, har Norge i verdens- 
målestokk spesielle kvalifikasjoner, hvilket tilsier fleksibilitet i valg av 
samarbeidsland på dette område.57) 

Regjeringen frernholdt rent generelt at også på andre fagområder 
«der Norge har szerlige forutsetninger for å yte effektiv bistand, har 
en til en viss grad imotekommet anmodninger om faglig bistand fra 
andre enn hovedsamarbeidslandene».58) 

Videre gjentok Regjeringen tidligere formulerte unntak fra kon- 
sentrasjonsprinsippet: stipendiatvirksomheten, stgtten til private orga- 
nisasjoners tiltak i utviklingsland og stgtten til det private nzrings- 
livs engasjement i utviklingsland.59) 



Regjeringen Bratteli foretok en noe annen prioritering av de kri- 
terier som skulle legges til grunn ved valg av mottakerland enn 
regjeringen Borten. Hovedvekten ble lagt på det hovedprinsipp Rådet 
hadde utformet. Fglgende hensyn burde etter Regjeringens oppfat- 
ning legges til grunn ved slike valg:60) 

(1) Det burde legges vekt på «at landets myndigheter forer en 
utviklingsorientert og sosialt rettferdig politikk til beste for alle lag 
av folkeb.61) Dette utvalgskriterium ble koplet sammen med det 
folgende. 

(2) Det måtte «szrlig tas hensyn til den utviklingsfremmende virk- 
ning som en eventuell norsk bistand, med dens muligheter og be- 
grensninger, kan ha. Det tenkes her ikke bare på ren okonomisk 
vekst, men på okonomisk og sosial utvikling hos de brede folke- 
masser og spesielt hos de mest vanskeligstilte grupper av befolk- 
ningen».c2) 

(3) Det «må. .  . legges vekt på behovet for bistand. I internasjo- 
nale organisasjoner har en fra norsk side framhevet at spesieli opp- 
merksomhet må vies de minst utviklede av av (sic) utviklingslan- 
dene».63) 

Som sin forgjenger pekte regjeringen Bratteli på behovet for lang- 
siktig planlegging av bistandsvirksomheten som forutsatte stabilitet 
i sarnarbeidsforholdene: «Det vi1 oppstå store problemer dersom 
langsiktig samarbeid skulle avbrytes på grunn av politiske om- 
veltninger av mer eller mindre gjennomgripende karakter i mottaker- 
landet.94) For å ivareta dette behov og kombinere det med den 
målsetting som 1% til grunn for valg av bistandspartner ((1) og (Z)), 
pekte Regjeringen på en utforming av bistanden som etter dens 
mening kunne gjore utviklingsbistanden uavhengig av slike omvelt- 
ninger: <<Ved å velge arbeidsoppgaver i sarnarbeidslandene som 
direkte kommer de brede lag av folket til gode, f.eks. innen under- 
visning, helsevern og distriktsutbygging, kan en imidlertid sikre seg 
at bistanden vi1 bidra til sosial og ~konomisk utjamning uavhengig 
av politiske omveltninger i mottakerlandet.>F) Men Regjeringen 
fant samtidig grunn til å understreke at «politiske og okonomiske 
forhold i et samarbeidsland kan komme til å forandre seg på en 
slik måte at norske myndigheter blir n@dt til å vurdere på ny den 
norske bistand til vedkornmende lanb.66) 

Stortingsmeldingen ble ikke behandlet av Stortinget for ett år 
senere, og i meiiomtiden hadde et nytt regjeringsskifte funnet sted. 
Regjeringen Korvald opprettholdt imidlertid stortingsmeldingen, og 



sluttet seg derrned til dens hovedkonklusjoner.~7) Selv om stor- 
tingsmeldingen ikke hadde passert Stortinget, hadde de retnings- 
linjer og prinsipper som ble tnikket opp der ifelge NORADs års- 
melding for 1972 vzrt fulgt i de seneste år i Norges samarbeid med 
utviklingslandene, sammen med de anbefalinger som ble uttrykt i 
FNs handlingsprogram for det 2. utviklingstiår.68) I denne sam- 
menheng het det b1.a. i årsmeldingen at 

(1) Det hadde funnet sted okt bistand til de fattigste utviklingsland 
«idet et tosidig samarbeid ble innledet i lopet av året med Botswana 
foruten en okende innsats i Tanzania. Begge tilhorer gruppen av de 
25 minst utviklede land. Også gjennom den multilaterale yirksom- 
het er det i 1972 gitt bistand til minst utviklede land ved et szrskilt 
og orernerket bidrag gjennom UNDP».sQ) 

(2) «Ved planleggingen ogleller iverksettelsen av nye prosjekter i 
1972 er det lagt vekt på å bistå samarbeidslandene med den okono- 
miske og sosiale utvikling i landdistriktene.»TO) 

I samme periode ble som nevnt Uganda avvildet som norsk hoved- 
samarbeidsland, og det ble tatt opp forhandlinger med Bangladesh 
for å inkludere dette landet i denne kretsen, og med Pakistan med 
sikte på å gjenoppta det samarbeidet som ble stanset i 1971.71) 

Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité fant det rirnelig at 
Regjeringen - i Stortingsmelding nr. 29 - viile konsentrere hoved- 
innsatsen av bistanden til et relativt begrenset antal1 land; og den 
sluttet seg også til Regjeringens påpekning av at behovet for geogra- 
fisk konsentrasjon ikke kunne vzre noe ufravikelig pr in~ipp .~~)  
Komitéen var enig i at konsentrasjonsprinsippet måtte kunne fra- 
vikes på fagområder der Norge hadde saerlige forutsetninger for å yte 
effektiv bistand, slik det ailerede var skjedd ved bistand til sjo- 
transport. Den ville imidlertid gå videre, og fremholdt at «det b6r 
vurderes om ikke også innsats, herunder prosjektering på områder 
som for vannkraftutbygging, fiskerier, skogbruk og skogindustri 
vi1 faiie naturlig innenfor denne ramme».73) Den var fortsatt enig i 
at norsk bistand til familieplanlegging ikke burde begrenses til hoved- 
samarbeidslandene.74) 

Selv om komitéen således stottet Regjeringen i dens begrensnin- 
ger av konsentrasjonsprinsippets omfang og dens krav om fleksi- 
bilitet og var villig til å utvide unntaksområdene, presiserte den 
p% andre områder onskeligheten av norsk kontroll med hvem som 
skulle motta stotten. I tilknytning til den såkalte «multi-bi»-bistan- 
den fremholdt komitéen indirekte at denne burde hare inn under 



konsentrasjonsprinsippet. Det het at denne bistand «og sarnfinan- 
siering gjor det mulig å utnytte intemasjonale organisasjoners plan- 
leggings- og administrasjonapparat til gjennomfgring av innsats ut- 
valgt av norske myndigheter. I motsetning til vanlig multilateral 
bistand gir systemet muiigheter for å legge retningslinjer for norsk 
bistandsvirksornhet til grunn ved valg av mottakerland og innsats- 
&de>.75) 

Komitéen sluttet seg til Regjeringens utvalgskriterium (1) - at lan- 
dets myndigheter måtte f0re en utviklingsorientert og sosialt rett- 
ferdig politikk til beste for alle lag av folket - men tilfoyde at «Et 
enkeltkriterium som dette må imidlertid ikke alene bli bestemmende 
i de konkrete tilfeile. Valg av samarbeidsland må skje etter en 
samlet vurdering, slik at man ikke risikerer at enkelte av de minst 
utviklede land helt faller utenfor ail hjelp».i6) 

Rent generelt oppfordret komitéen til en viss varsomhet ved valg 
av nye hovedsarnarbeidsland. Erfaringen hadde imidlertid vist at 
uforutsette begivenheter lett gjorde det nodvendig fra en politisk 
eller humanitzer vurdering å yte betydelig bistand til forskjeliige 
omåder - slik som i Bangladesh og Indo-Kina. Derfor mente komi- 
téen at det var viktig med en planleggingsreserve. Komitéen frern- 
holdt imidlertid at den geografiske konsentrasjon av ordinzr virk- 
somhet hadde <både administrativt og kontrollmessig vesentiige for- 
deler».Ti) 

Videre pekte komitéen på at det fra norsk side, «både fra offent- 
lig og privat hold, i dag ytes sosial og humanikr hjelp til mange land 
og folk uten hensyn til deres rase, religion, kulturelle eller politiske 
bakgrunn eller oppfatning. Dette skjer på bakgrunn av en alminnelig 
akseptert forpiiktelse om at det skal ytes sosial og humanitax hjelp 
på hurnanitzrt gninnlag når siktepunktet er å avhjelpe nod og 
menneskeiig lidelse.,i8) Komitéen pekte på de frivillige humanikre 
organisasjoner og misjonsselskapene som formidlere av slik bistand.79) 

Hoyres medlemmer av utenriks- og konstitusjonskomitéen hadde 
en saxuttalelse b1.a. i tilknytning til valg av samarbeidsland. De ville 
(1) «legge storst vekt på behovet for bistand og mulighetene for å 
yte effektiv bistand. Dette betyr at Norges hjelp i betydelig 
utstrekning bor kanaliseres til de minst utviklede land.»80) De ville 
også (2) degge vekt på at sarnarbeidslandet forer en slik utviklings- 
politikk at norsk bistand kan inngå som en integrerende del av en 
utviklingsplan og at hjelpen så vidt mulig kommer hele samfunnet 
og de forskjeliige befolkningslag til gode».sl) Videre gjentok disse 



medlemmer en del av de synspunkter som Borten-regjeringens stor- 
tingsmelding hadde gitt uttrykk for: «Varierende forutsetninger og 
ulikheter i politisk og gkonomisk utviklingsnivå i de forskjeiiige land 
tilsier.. . at man vanskelig kan la valget av samarbeidsland vzre 
avhengig av spesielle innenrikspolitiske forutsetninger vurdert ut fra 
våre normer og målestokker, selv om man må ta den generelle 
politiske situasjonen i det mulige samarbeidslandet med i vurderin- 
gen.»82) De konkluderte med at «Det avgjgrende må vzre hensynet 
til den stgrst mulige utviklingseffekt i de land der bistandsbehovet er 
stgrst»,83) og at <chjelpen ytes efter bistandsbehovet og ikke efter 
politiske kriterier».84) 

Debatten i Stortinget 8. februar 1973 om stortingsmeldingen og 
komitéens innstilling viste stort sett oppslutning om de retnings- 
linjer meldingen hadde trukket opp - med nyanser i prioriteringen 
i tråd med de synspunkter som var kommet til uttrykk i komitéens 
innstilling.85) Utenriksminister Vårvik advarte imidlertid mot å fglge 
utenrikskomitéens tilråding om å gjgre ytterligere unntak fra kon- 
sentrasjonsprinsippet, fordi dette ville medfgre en administrativ be- 
lastning og en for stor spredning av begrensede norske ressurser.86) 

I langtidsprogrammet for 1974-77 ble konsentrasjonsprinsippet 
bekreftet - den tosidige bistandsvirksomhet «vi1 også i årene fram- 
over hovedsakelig bli basert på prinsippet om geografisk konsentra- 
sjon».87) Bangladesh, Botswana, India, Kenya, Pakistan, Tanzania 
og Zambia ble registrert som norske hovedsamarbeidsland. Det ble 
fastslått at både Nord- og Sar-Vietnam i programperioden ville motta 
betydelig norsk utviklingsbistand, og registrert at de forste skritt var 
tatt for å innlede et samarbeid med Chile og Cuba innenfor sek- 
toren sjotransport.88) 

Få kriterier ble nedfelt for valg av hovedsamarbeidsland. Det het 
at «Ved valg av samarbeidsland vi1 en legge vekt på at regjeringen 
i vedkommende land fgrer en utviklingsoiientert og sosialt rettfer- 
dig politikk til beste for alle lag av folket».89) Den vekt som dette 
utvalgskriterium ble tillagt, fremgår også av at det ble tatt inn i 
langtidsprogrammets generelle innledning, der bare noen få poli- 
tiske «profil»-punkter kom med.90) Dessuten het det at «Når Bots- 
wana er valgt som hovedsamarbeidsland er det fordi landet er sa l ig  
fattig [behovs-kriterium] og også ut fra onsket om å sette regjeringen 
bedre i stand til å frigj~re seg fra dominans fra S0r-Afrika [politisk 
frigjgring]».gl) 

* 



Planleggingsprosedyren i giverlandet kan innvirke på hvordan og 
i hvilken grad et konsentrasjonsprinsipp blir satt ut i livet. Mang- 
lende eller utilstrekkelig langtidsplanlegging kan medfore at prin- 
sippet, selv med sterk politisk stotte, ikke blir wrlig godt etterlevet 
på grunn av de mange ufonitsette forhindringer som hgrer bistands- 
virksomhetens hverdag til - innbefattet mangelfull planlegging og 
iverksettelse av mottakerlandets myndigheter. Stram langsiktig plan- 
legging kan på den annen side binde ressurser og gi lite rom for 
fleksibilitet og tilpasning til endrede politiske forhold og priori- 
teringer i giver- og mottakerland. NORADs planleggingsprosedyre 
blir beskrevet og drgftet i kap. 10. 





Del II. Den tosidige bistands- 
struktur 





4.0kende andel til hoved- 
samarbeidslandene 

En stor del av den tosidige norske bistanden har hele tiden vzrt 
konsentrert om et fåtall land. Noen av disse hovedsamarbeids- 
landene har imidlertid mottatt en storre 'andel enn andre. Det har 
forekommet enkelte tyngdeoverforinger i så henseende over tid. 

De norske tosidige ressursallokeringer til hovedsamarbeidslandene 
og noen av de ovrige land som har mottatt mest ste~tte i perioden 
1964-73, inkludert tilskudd til nordiske og skandinaviske bistands- 
prosjekter, fremtrer av tabell 4.1. Denne omfatter både gave- og 
kredittbistand. Kredittbistandens andel av den samlede bistand i 
perioden utgjor imidlertid bare en ytterst liten del for de enkelte år. 
For perioden 1964-71 utgjorde den 8,9 prosent av den samlede to- 
sidige bistand og den har bare gått til noen få land: mest til Tyrkia, 
Nkr. 22,45 rnill.; og resten til Kenya og ~ndia,  henholdsvis Nkr. 
10,O og 1,6 mill. var blitt anvendt kredittene til Kenya og India ble 
dessuten ettergitt i 1973.') Det er derfor liten grunn til å sondre spe- 
sielt mellom gaver og kreditter. 

Som det fremgår av tabell 4.1., har en overveiende del av den 
tosidige bistanden hele tiden gått til prioritetslandene.2) Bistanden 
var ailerede for den perioden tabellen dekker sterkt konsentrert til 
noen få land. India var hovedsamarbeidslandet par excellence i tiden 
fram' til 1964 - og som tabellen viser, også senere. Samlet norsk bi- 
stand, tosidig og flersidig, i tidsrommet 1947-61 var Nkr. 135 852 
I samme periode ble Nkr. 52,s mill. allokert til India-prosjektene.4) 
Dette utgjorde hele 38,64 prosent av den samlede norske bistand for 
15-årsperioden som helhet. I samme periode var Nkr. 18,45 mill. 
allokert til det skandinaviske sykehuset i Sor-Korea." Dette ut- 
gjorde 13,58 prosent av den samlede bistanden i perioden. Den to- 
sidige bistanden" i perioden 1947-61 som helhet var konsentrert 
til India og Sor-Korea - og senere, fram til 1963, var det bare 
India som mottok tosidig prosjektbistand. Men mens bistanden til 
India fordelte seg med årlige allokeringer gjennom hele perioden 
fra 1952 av - med unntak av 1956157-1957/58 - var bistanden til 
Sor-Korea konsentrert til årene 1951 1.52-1952/53, 1960 og 1961. 



Tabell 4.1. Tosidig bistand fordelt på land. 1964-73 (netto-utgifter i Nkr . 1000) 
'4 
m 1964 1965 1966 1967 1968 

Mottakerland Nkr . % Nkr . Nkr . % Nkr . % Nkr . % 

India .................... 5836 32. 6 10004 34. 6 11472 33. 5 7709 25. 7 12285 26. 7 
Kenya .................... 247 1. 4 1282 4. 4 3 251 9. 5 4945 16. 5 10548 22. 9 
Pakistan ................. 87 O. 5 - O - O - O 43 O. 1 
Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . .  871 4. 9 2 112 7. 3 2933 8. 6 2765 9. 2 2924 6. 4 
Uganda .................. 1259 7. O 1677 5. 8 2491 7. 3 4142 13. 8 4409 9. 6 
Zambia ................... - O - O 576 1. 7 491 1. 6 1037 2. 3 

Prioritetslandene ........... 8300 46. 3 15075 551 20723 60. 5 20052 66. 9 31 246 67. 9 

Tyrkia ................... 
Nigeria .................. 
Sor-Korea ................ 
Madagaskar .............. 
Etiopia ................... 
Iran ...................... 
Ghana ................... 
Zaire .................... 
Tunisia .................. 
Sri Lanka ................. 
Algerie .................. 
Egypt .................... 
Thailand ................. 
EAC ..................... 
Andre land ............... 
Ufordelt og globalt ........ 
Tilsamrnen ............... 17925 100 28957 100 342663 100 299933 100 460204) 100 

Kilde og noter til tabellen. s . 60-61 . 



Tabell 4.1. Tosidig bistand fordelt på land. 1964-73 (netto-utgifter i Nkr . 1000) 

1969 1970 1971 1972 1973 1964-73 
Mottakerland Nkr . % Nkr . % Nkr . % Nkr . % Nkr . % Nkr . % 

India . . . . . . . . . . . . . .  
Kenya ............. 

............ Pakistan 
Tanzania .......... 
Uganda . . . . . . . . . . . .  
Zambia ............ 
Bangladesh ........ 
Botswana . . . . . . . . . .  
Prioritetsland ....... 57298 63. 5 80570 78. 2 108493 86. 3 148928 74. 3 150325 62. O 641010 69. 8 

Vietnam ............ - O - O - O 10030 5. 0 25428 10. 5 35458 3. 9 
Tyrkia . . . . . . . . . . . . .  4072 4. 5 3 594 3. 5 229 O. 2 3 783 1. 9 303 O. 1 27 699 3. O 
Nigeria . . . . . . . . . . . .  16 167 17. 9 3 146 3. 1 2304 1. 8 3 147 1. 6 2580 1. 1 28082 3. 1 
S0r-Korea . . . . . . . . . .  136 O. 2 1311 1.3 175 O. 1 152 O. 1 364 O. 2 13128 1. 4 
Madagaskar . . . . . . . .  691 O. 8 1391 1. 4 4019 3. 2 4628 2. 3 7730 3. 2 22064 2. 4 
Etiopia . . . . . . . . . . . .  1445 1. 6 1303 1. 3 755 O. 6 830 0. 4 2346 1. 0 11762 1. 3 
Iran . . . . . . . . . . . . . . .  1519 1. 7 1002 1. 0 141 O. 1 104 1. 1 139 O. 1 6 543 0. 7 
Ghana . . . . . . . . . . . . .  1463 1. 6 8939 0. 9 881 O. 7 2712 1. 4 3 754 1. 6 11 607 1. 3 
Zaire . . . . . . . . . . . . . .  2 123 2. 4 1000 1. O 728 O. 6 1 632 O. 8 1968 O. 8 8482 O. 9 
Tunisia . . . . . . . . . . . . .  464 O. 5 2082 2. O 191 O. 2 397 O. 2 126 O. 1 4126 O. 5 
Sri Lanka . . . . . . . . . .  951 1. 1 690 O. 7 621 O. 5 144 O. 1 631 O. 3 3931 O. 4 
Algerie . . . . . . . . . . . .  13 O 1002 1. 0 - O 760 O. 4 617 O. 3 4291 O. 5 
Egypt . . . . . . . . . . . . . .  403 O. 5 497 O. 5 669 O. 5 699 O. 4 1278 O. 5 4593 O. 5 

. . . . . . . . . . .  Thailand 200 O. 2 307 O. 3 355 O. 3 514 O. 3 787 O. 3 2840 0. 3 
EAC . . . . . . . . . . . . . .  1173 1. 3 963 O. 9 633 O. 5 918 0. 5 1 735 O. 7 8338 O. 9 
Andre land ......... 1501 1. 7 1896 1. 8 2698 2. 2 10828 5. 4 33 1678) 13. 7 55310 6. O 
Ufordelt og globalt . . 570 O. 6 1350 1. 3 2769 2. 2 10178 5. 1 9047 3. 7 29458 3. 2 

Tilsammen . . . . . . . . .  90184 100 102997 100 125661') 100 200382 100 242325 100 918710 100 

Kilde og noter til tabellen. s . 60-61 . *) Inngir tidligere i #Andre land» . 



Kilde: Oppgavene over bistandens volum er hentet fra NORADs års- 
meldinger, og prosentberegningene og sammendraget for perioden 1964-73 
er foretatt på dette grunnlag. Kilde for 1964 er Arsmelding for Norsk 
Utviklingshjelp 1964, vedlegg I I I ,  p. 37 (utgiftene under kap. 147 og 152 
post 71); for 1965 Arsmelding for Norsk Utviklingshjelp 1965, p. 56 
(utgiftene under tosidige og nordiske/skandinaviske tiltak, kap. 147 og 152); 
for 1966 Norsk Utviklingshjelp. Arsmelding og regnskap 1966, pp. 66-67; 
for 1967 Norsk Utviklingshjelp. Arsmelding og regnskap 1967, pp. 68-69; 
for 1968 Norsk Utviklingshjelp. Direktoratet for utviklingshjelp. Arsmel- 
ding og regnskap for 1968, pp. 72-74; for 1969 Direktoratet for utvik- 
Iingshjelp. Arsmelding og regnskap for 1969, pp. 64-65; for 1970 St. meld. 
nr. 54 (1970-71), pp. 4647;  for 1971 Direktoratet for utviklingshjelp 
NORAD Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), pp. 88-89; for 1972 
St. meld. nr. 60 (1972-73), pp. 51-52; og for 1973 St. meld. nr. 34 (1973-74), 
pp. 54-55. 

Tabell 4.1. er innrettet horisontalt. Dette inneb~rer  at sluttsummen for 
bistandens volum for de enkelte år er gjengitt fra kilden. Den fremkom- 
mer ikke av en vertikal summering av de enkelte kolonner. Orngjoring til 
hele Nkr. 1000 har for det meste medfort forhoyelser, slik at en verti- 
kal summering av kolonnene ville ha gitt et belbp som var Nkr. 1000 
hoyere i årene 1965-67, Nkr. 2000 hoyere i 1968, Nkr. 5000 hoyere i 
1969 og Nkr. 2 000 hoyere i 1972 - m.a.0. Nkr. 12000 i perioden 1964-73. 
Heller ikke prosentberegningene er summert vertikalt. 

Oppgavene i tabellen utgis for å vzre nettoutgifter. Dette er ikke til- 
felle med alle. Når det gjelder kreditten til Tyrkia for 1965, er et avdrag 
(ifolge årsmeldingen for 1966, p. 60) på Nkr. 650 000 ikke fratrukket i vår 
kilde, mens et slikt avdrag er fratrukket for 1966 i vår kilde, tabellen 
over den geografiske fordeling av bistanden. For 1968 er et avdrag på 
Nkr. 650 000 ikke fratrukket (se forovrig nedenfor, note 3); og heller 
ikke et avdrag på Nkr. 320000 i 1969 er trukket fra i vår kilde for 
1969, oversikten over bistanden fordelt på land og bistandsform (p. 64). 
Derimot forekom ingen avdrag de folgende to år. Disse inkonsekvenser for- 
styrrer imidlertid ikke det bildet tabell 4.1. skal formidle i noen avgjorende 
utstrekning. 

Knteriene for fordelingen av bistanden på land har ikke vzrt helt ens- 
artet gjennom hele den perioden tabellen omfatter. I årsrneldingen for 
1966 het det således at dersom det samlede bebp  til et enkelt land var 
under kr. 50 000, var utgiftene tatt med under a~vr ige  land». Tilsvarende 
regel er ikke anvendt de seneste år. Dette innebzrer en feilkilde for vår 
tabell vedrorende de land som de forste år ikke er oppfort med noe belop, 
men denne får liten innvirkning på totalbildet. 

Noter til tabell 4.1 

1. Det het i en merknad at «Oppgavene er basert på definisjoner som 
brukes i internasjonal statistikk og lar seg ikke fëre tilbake på budsjett- 
postenen. I tillegg kom administrasjons- og informasjonsutgifter, slik at 
nettobelopet for den tosidige bistanden ble Nkr. 37 835 127. 



2. Medregnet administrasjons- og informasjonsutgifter etc. var netto- 
utgiftene Nkr. 33 270 717. 

3. Oppgaven for Tyrkias vedkommende er ikke hentet fra den oppgitte 
kilde (tabell over den geografiske fordeling av de tosidige ytelser, års- 
meldingen pp. 72-73), men fra regnskapet (p. 68, kap. 147, post 90). I 
tabellen over den geografiske fordeling forekom mye slum. Slurvet er 
gjennomfort forsåvidt som flere av feilene, men ikke riktig alle, også 
forekommer i den stensilerte utgaven av årsmcldingen. p. 96. Imidlertid 
er det bare Tyrkia og marginalt også Algerie som blir bcr6rt på det nivå 
vi her befinner oss. For Algerie har vi benyttet det korrekte belop. 

4. Medregnet administrasjons- og informasjonsutgifter etc. var netto- 
utgiftene Nkr. 50,3 mill. 

5. Dette bebpet avviker fra det feilaktige bebp som er oppgitt i kilden 
(St.meld. nr. 54, p. 47, oppgir Nkr. 18 573 119). 

6. Eksklusive tap på garanti dekket av risikofondet. Nkr. 455 865. 
7. Dette bebp avviker fra det feilaktige belop som er oppgitt i kilden, 

der den faglige bistand til Europa (Nkr. 229 382) ikke er blitt medtatt ' 

summeringen av kolonnen for faglig bistand, og sluttbel6pet fremkommer 
som summen av sluttsummene av de enkelte kolonner, uten at den hoyre 
kolonne er blitt kontroll-summert! 

8. Dette belop inkluderer Nkr. 19,4 mill. i finansiell bistand til Island. 

Tabell 4.1. viser at 46,3 prosent av den tosidige bistanden i 1964 
ble allokert til hovedsamarbeidslandene, slik denne gruppe land var 
sammensatt i 1971. De folgende år okte denne andelen, og utgjorde 
henholdsvis 52,1, 60,6, 66,9 og 67,9 prosent i årene 1965-68. I 1969 
sank andelen til 63,s prosent for så å eke kraftig de folgende to år 
- til henholdsvis 78,2 og 86,3 prosent. De folgende to år viser en 
nedgang til henholdsvis 74,3 og 62,O prosent. I 1972 ville imidlertid 
andelen ha vzrt  79,3 prosent om bistanden til Vietnam var blitt in- 
kludert - i 1973 72,s  prosent. I 1973 utgjorde dessuten bistanden 
til det katastroferammede Island 8 prosent av det tosidige bistands- 
programmet. Med bistanden til Vietnam inkludert vi1 sannsynligvis 
hovedsamarbeidslandene~ andel også i årene som kommer holde seg 
på et h ~ y t  nivå. B1.a. vi1 virkningene av det omfattende samarbeid, 
innbefattet prosedyrene for utformingen av ramme- og landprogram, 
virke selvforsterkende i den utstrekning det er vellykket. Også for 
10-årsperioden som helhet er en stor andel blitt allokert til disse 
hovedsamarbeidslandene - 69,8 prosent, og 74,6 prosent om stot- 
ten til Vietnam og Det ost-afrikanske fellesskap (EAC) blir med- 
regnet. Det er all gmnn til å regne bistanden til EAC som en del 
av bistanden til hovedsamarbeidslandene. 



5. Fordelingen på hoved- 
samarbeidslandene 

Noen av de norske hovedsamarbeidsland har mottatt en stgrre andel 
av den samlede direkte bistanden enn andre. India (og Sgr-Korea) stod 
i en klasse for seg fram til 1962, selv om det må innskytes at den 
totals tosidige bistanden for 1963 ikke ruver szerlig, målt med 1970- 
årenes målestokk. 

Det fremgår av tabell 4.1. at India har beholdt en fremskutt posi- 
sjon som hovedmottaker av direkte norsk bistand for perioden 
1964-73: 19,8 prosent av den samlede tosidige bistanden ble al- 
lokert til India. Dernest fuigte Kenya med 14,2 prosent, Tanzania med 
11,8 prosent, Pakistan med 7,4 prosent, nykommeren Bangladesh 
med 5,9 prosent, Zambia med 5,s prosent, Uganda ned  5,2 prosent 
og endelig Botswana, også nykomrner i kretsen, med 0,l prosent. 

Bistanden til India har ligget på et hgyt nivå gjennom hele den 
10-årsperioden som tabell 4.1. omfatter. I 1964 utgjorde den 32,6 
prosent av den samlede tosidige bistanden, og de to filgende år hen- 
holdsvis 34,6 og 33,s prosent. I 1967 og 1968 var Indias andel hen- 
holdsvis 25,7 og 26,7 prosent, og sank så ytterligere til 8,9 prosent 
det f~lgende år. Den okte på ny i 1970 og 1971 - til henholdsvis 
18 og 27 prosent - for så å synke til henholdsvis 19,4 og 14,4 de 
fglgende to år. 

India var den stgrste mottaker av tosidig norsk bistand hvert eneste 
år fram til og med 1971 unntatt to &r - 1969 og 1970 - da 
henholdsvis Kenya og Pakistan mottok mest. I 1972 henviste omfat- 
tende katastrofebistand til Bangladesh India til posisisjonen som 
den nest stgrste mottaker, og s a m e  posisjon inntok landet i 1973, 
da med Tanzania som stgrste mottaker. Også i årene som kommer 
vi1 India bli en av hovedmottakerne av tosidig norsk bistand, selv 
om landets relative andel vi1 minske noe. 

Ifslge NORADs budsjett for 1974 og rammeprogram for 1975- 
781) vi1 bistanden til India gke til Nkr. 40 mill. årlig fra 1974 av. 
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Fig. 5.1. Tosidig bistand til hovedsamarbeidslandene og Vietnam, 1964-74. 



I takt med okningen av det tosidige bistandsprogramet vi1 imid- 
lertid Indias relative andel gå noe ned i lopet av denne 5-årsperioden 
- til henholdsvis 13,O 9,6, 7,7, 6,3 og 5,l prosent av den planlagte 
tosidige bistanden. Andre av hovedmottakerlandene vi1 ligge på et 
hoyere nivå i dette tidsrommet: Tanzania og Bangladesh - og dess- 
uten Vietnam. 

Kenya 

Bistanden til Kenya ble forst innledet i storre omfang i 1965, da den 
belop seg til ve1 Nkr. 1 rnill. De folgende år okte den ganske sterkt. 
Kenyas andel av den tosidige norske bistanden utgjorde 1,4 prosent 
i 1964, og okte de folgende år til henholdsvis 4,4, 95, 16,5, 22,9 og 
25,6 prosent - sistnevnte år, 1969, var Kenya det land som mot- 
tok mest norsk bistand. De folgende år gikk Kenyas relative andel 
av bistanden ned - til henholdsvis 17,7, 16,2, 12,l og 10,l prosent. 
I tidsrommet 1966-68 var Kenya det hovedsamarbeidslandet som 
mottok nest mest tosidig norsk bistand. I perioden 1970-72 ble 
Kenya forvist til tredjeplassen og i 1973 til fjerdeplassen - om 
stotten til Vietnam holdes utenfor. 

Også i årene framover vi1 Kenya holde posisjonen som en relativt 
stor mottaker av tosidig norsk bistand. Bistanden vi1 oke fra bud- 
sjetterte Nkr. 32 mill. i 1974 til Nkr. 35 mill. årlig de folgende fire 
år. Kenyas relative andel vi1 imidlertid bli redusert til henholdsvis 
10,4, 8,4, 6,7, 5,s og 4,s prosent ifglge NORADs budsjett for 1974 
og rameprogram for de folgende 4 år.2) 

Tanzania 

Bistanden til Tanzania ble innledet i 1963 til det nordiske Kibaha- 
sentret. Personellbistand fulgte noen år senere, mens tosidig finan- 
siell bistand forst ble innledet i 1969. I årene 1965-69 belop bistan- 
den seg til rundt Nkr. 3 mill. årlig - de fleste år noe under dette. 
I årene fram til og med 1969 utgjorde Tanzanias relative andel av 
den tosidige norske bistanden henholdsvis 4,9, 7,3, 8,6, 9,2, 6,4 og 
4,O prosent. I 1970 okte den til bort imot Nkr. 10 mill., og året etter 
ble den fordoblet; den utgjorde Nkr. 22,4 mill. i 1972 og ble på 
ny nesten fordoblet i 1973, til Nkr. 40,l mill. Den relative andel 
utgjorde henholdsvis 9,7, 16,3, 11,2 og 16,6 prosent i disse fire 
årene. I 1971 15 Tanzania som nummer to på listen over de 



storste mottakere av tosidig norsk bistand, og i 1973 var Tanzania 
det land som mottok mest norsk bistand. 

Deme posisjon vi1 Tanzania beholde i årene framover. Ifolge 
NORADs budsjett for 1974 og rammeprogramtallene for de £01- 
gende fire år, vi1 Tanzania motta Nkr. 40. 55, 65, 75 og 90 mill. 
de enkelte år i denne perioden.3) Dette vi1 utgjore henholdsvis 13,O 
13,1, 12,5, 11,8 og 11,6 prosent av den samlede norske tosidige 
bistanden i disse årene. I 1978 vi1 Tanzania motta Nkr. 30 mill. mer 
enn noe annet enkelt land. 

Pakistan 

Bistanden til Pakistan ble forst innledet i 1969 - tidligere hadde 
Pakistan bare mottatt småbelop på henholdsvis Nkr. 87 000 og 43 000 
i 1964 og 1968. I perioden 1969-71 1å bistanden til Pakistan på 
et hoyt nivå, også relativt sett. I 1969 inntok Pakistan direkte posi- 
sjonen som den nest storste mottaker av norsk tosidig bistand, etter 
Kenya, med 17 prosent, og avanserte til forsteplassen året etter - 
21,2 prosent. I 1971 falt Pakistan tilbake til tredjeplass på listen over 
de fremste mottakerland av tosidig norsk bistand med 15,3 prosent. 
En stor del av denne bestod imidlertid av ekstraordinzre bevilg- 
ninger til humanitax hjelp til @st-Pakistan - senere Bangladesh. 
Den planlagte utviklingsbistand til @st-Pakistan, som i storrelses- 
orden utgjorde mindre enn halvparten av den humanitzre hjelpen, 
ble derimot stilt i bero.4) I 1973 ble utviklingsbistanden til Paki- 
stan gjenopptatt, nå på et noe lavere nivå enn for statsdelingen. 
Den vi1 ske noe i årene framover. I NORADs budsjett for 1974 er 
det oppfort Nkr. 15 mill. i bistand til Pakistan, og rammeprogram- 
met forutsetter en okning til henholdsvis Nkr. 20, 25, 30 og 30 mill. 
i de felgende år.5) Dette vi1 utgjore henholdsvis 4,9, 4,8, 4,8, 4,7 og 
3,9 prosent av det norske tosidige bistandsprogrammet for denne 
perioden. 

Bangladesh 

Bangladesh kom inn som nytt hovedsamarbeidsland i 1972 og fikk 
omfattende norsk bistand allerede fra starten av, selv om storste- 
delen hadde karakter av nodhjelp. I 1972 mottok Bangladesh 
den storste andelen av den tosidige bistanden - 213 prosent. Dets 
relative andel gikk sterkt ned det folgende år - til 4,6 prosent - 
men den vi1 gke sterkt i de kommende år. 



Ifolge NORADs budsjett for 1974 og rammeprogram for de fal- 
gende fire år vi1 bistanden til Bangladesh oke gradvis i 5-årsperiol- 
den fra Nkr. 40 mill. i 1974 til henholdsvis Nkr. 45, 50, 55 og 60 mill. 
de folgende år.6) Dets andel av det tosidige bistandsprogrammet vi1 
utgjore henholdsvis 13,0, 10,7, 9,6, 8,7 og 7,7 prosent for de enkelte 
år i denne perioden. I 1978 vi1 det ifslge dette rammeprogrammet bare 
bli Tanzania som mottar mer bistand enn Bangladesh. 

Uganda 

Fra bistanden til Uganda ble innledet i 1963 fram til og med 1970 
15 den stort sett på samme nivå som bistanden til Tanzania - noe 
hoyere enkelte år og noe lavere andre. Innslaget av fagfolk var 
stort. Uganda var derfor lenge et av de viktigste norske hoved- 
samarbeidsland, selv om dette ikke gav seg utslag i de finansielle 
overforinger. Ugandas andel av den samlede norske tosidige bistan- 
den varierte noe. Den utgjorde 7 prosent i 1964 og henholdsvis 
5,8, 7,3, 13,8, 9,6, 5,5 og 6,8 prosent de folgende år. I 1971 utgjorde 
den 6,l prosent og året etter 5,8 prosent. Utviklingen i Uganda 
forte imidlertid til at bistandsprogrammet dit ble avsluttet i 1973, og 
at landet ikke lenger ble inkludert i kretsen av norske hovedsam- 
arbeidsland.7) 

Zambia 

Bistanden til Zambia passerte Nkr. 1 mill. årlig forst i 1968, da den 
utgjorde 2,3 prosent av samlet norsk tosidig bistand. De to fore- 
gående år, da bistanden var omtrent Nkr. 0,5 mill., utgjorde andelen 
henholdsvis 1,7 og 1,6 prosent. Fra 1969 av gkte bistanden noe - fra 
2,6 til henholdsvis 4,8 og 5,5 prosent de folgende år. Den utgjorde 
3,7 prosent i 1972 og hele 10,9 prosent i 1973, da den var på Nkr. 
26,4 miil. på grunn av en ekstraordimer beviigning på Nkr. 10 mill. 
Bistanden har ikke belopt seg til så mye fordi den vesentlig har 
bestått i personelibistand. Landets kopperressurser har ikke gjort det 
naturlig å yte finansiell bistand. 

Ifolge NORADs budsjett for 1974 og rammeprogramtallene for 
den folgende 4-årsperiode vi1 bistanden utgjore henholdsvis Nkr. 10, 
15, 20, 25 og 25 rnill. i den folgende 5-årsperiode.8) Zambias rela- 
tive andel av den samlede bistanden vi1 på dette grunnlag utgjore 
henholdsvis 3,3, 3,6, 3,9, 3,9 og 3,2 prosent av den tosidige bistanden 
i årene 1974-78. 



Botswana er nykommer som hovedsamarbeidsland, og mottok bare 
en beskjeden tosidig bistand i 1973 - 0,6 prosent av bistandspro- 
grammet. For de fglgende år vi1 imidlertid bistanden ligge på 
samme nivå som bistanden til Zambia, ifblge NORADs budsjett for 
1974 og rammeprogram for 1975-78.9) 

Sterstedelen av den tosidige norske bistanden er blitt gitt på gave- 
basis. Dette er en praksis som vi1 bli fulgt også i tiden fremover 
ifblge de retningslinjer som er blitt trukket opp. Bare noen få utvik- 
lingskreditter er gitt, og disse har ikke utelukkende gått til hoved- 
samarbeidslandene. Det er bare India og Kenya av hovedsamarbeids- 
landene som har mottatt kredittbktand, og disse kredittene på hen- 
holdsvis Nkr. 1,6 og 10 mill. ble som nevnt ettergitt i 1973. 

Dette forhold blir reflektert i den statistilck DAC har utarbeidet 
over det gjennomsnittlige gave-element for den statiige bistanden til 
et utvalg mottakerland for årene 1967-69. For den norske bistan- 
den til hovedsamarbeidslandene, med unntak av Uganda som ikke 
inngikk i oversikten, fremtrer gave-elementet av tabell 5.1. Det 
utgjorde 100 prosent for disse land - med unntak av India, der det 
var 88 prosent, og Kenya med 91 prosent. Disse kreditter er som 
nevnt senere blitt streket. 

Tabell 5.1. Gave-element for den norske statlige bistanden til hoved- 
samarbeidslandene, 196769 

Gave-element i O/, av 
Land samlet statlig bistand 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  India 88 
Kenya ........................................... 91 
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Tanzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 
Zambia .......................................... 100 

Kilde: DAC 1971 Review, table 3, p. 158 (tilsvarende oversikt ble ikke 
gitt i de folgende rapporter). Uganda ble ikke tatt med i denne over- 
sikten, men har ikke mottatt norske kreditter og har dermed et gave 
element p% 100 prosent. De gvrige land som inngikk i oversikten og som 
hadde mottatt norsk statlig bistand, var Sri Lanka (Ceylon), Etiopia, 
Ghana, Iran, Kamerun, Nigeria, Peru, Sgr-Korea, Tyrkia og Zaire. For 
samtlige av disse var gave-elementet 100 prosent, med to unntak: Tyrkia, 
der det bare var 54 prosent, og Ghana, hvor det var 80 prosent. 



6. Vekt på forskjellige sektorer for 
de enkelte hovedsamarbeidsland 

Den norske bistandsstatistikken er ikke utarbeidet på en slik måte 
at det er mulig å gi eksakte, kvantitative uttrykk for fordelingen 
av den samlede bistanden på de ulike sektorer for de forskjellige 
land og endringer i disse forhold fra år til år. Forst for 1973 er det 
statistiske materiale blitt tilrettelagt på en slik måte. Det er imidler- 
tid mulig å få slike uttrykk for deler av virksomheten over en år- 
rekke - dette gjelder i forste rekke personellbistanden. Fordelingen 
mellom de ulike sektorer vi1 imidlertid fremtre i grove trekk gjen- 
nom en oversikt over de ulike virksomheter som har fått tosidig 
norsk stotte. Det vi1 fremgå av denne at tyngdepunktet for den 
norske stotten har ligget på forskjellige sektorer for de enkelte 
hovedsamarbeidsland, og at tyngdepunktet har forskjovet seg over 
tid for enkelte av hovedsamarbeidslandene. 

(a) Fiskeri-prosjektene. Hovedtyngden av den norske bistanden til 
India er blitt allokert til de integrerte prosjekter for å utvikle fiskeri- 
nzringen. Denne virksornheten dominerte norsk bistandsvirksom- 
het helt fram til midten av 1960-tallet. Den ble forst administrert 
fra norsk side av Fondet for hjelp til underutviklede land, opp- 
rettet av Stortinget i juni 1952, på grunnlag av en hovedavtale som 
ble inngått mellom India, Norge og De forente nasjoner 17. oktober 
1952 og senere tilleggsavtaler. Den siste 5-årige avtaleperioden utlop 
31. mars 1972. Ved utgangen av 1971 var det fra norsk side satset 
omtrent Nkr. 107 mill. på den virksomheten som ble innledet om- 
trent 20 år tidligere, og innen prosjektet ble overlevert til de 
indiske myndigheter tre måneder senere, var det forutsatt anvendt 
Nkr. 122,3 mill.1) Fra de indiske myndigheter var det satset omtrent 
like mye på disse prosjektene for de ble overtatt i sin helhet. 

Det opprinnelige prosjektområdet var to små fiskerlandsbyer om- 
trent 10 km fra byen Quilon i delstaten Kerala - der virksomheten 
ble påbegynt i 1953. I 1956 ble det inngått en avtale som medforte 



ForsBksfiske i Zndia. Dette var en av de inange iirksomheter soni inngikk 
i det indisk-norske fiskeriprosjektet - det tosidige norske prosjekt soin 
f@rst ble igangsatt og ruver mest. Den norske bistanden ble innledet i 
1952 og avsluttet ve1 20 år senere. Stprstedelen av iirhsomheten isar kiiyttc,t 
til delstaten Kerala, men tilsvarende virksomhet ble igangsatt også i andre 
dels!ater. Norsk st@tte innenfor /iskeriseX-toreii påg&- fremdeles. (Foto: Tore 
I .  Brevik) 

at det ble igangsatt virksomhet også i Ernakulam i nzerheten av 
byen Cochin, i Kerala. Da virksornheten i Quilon-distriktet helt ble 
overtatt av de indiske myndigheter i 1963. ble prosjektsentret flyttet til 
Ernakulam. I mellomtiden hadde en ny tilleggsavtale, i 1961, åpnet 
adgang til å utvide virksomheten til to andre delstater, Madras og 
Mysore, og å opprette ytterligere en fiskeristasjon i Kerala - denne 
gang i nord, i byen Cannanore. Fiskeristasjonene i de to andre del- 
statene ble lagt til Kanvar (Mysore) og Mandapam (MadrasITamil 
Nadu). 

Målsettingen for denne norske bistanden har skiftet over tid. 
Den var i starten preget av conzmunity developinent-tenkningen. Sik- 
tepunktet var å bedre befolkningens okonorniske forhold innbefat- 
tet deres helsetilstand, h ~ y n e  inntekten hos fiskerbefolkningen og 
bedre kostholdet samtidig, gjennom innsats innenfor flere sek- 
torer av samfunnslivet. Etterhånden skiftet den uttalte målsettingen 
i retning av å konsentrere virksomheten om mekaniseringen av 



Distribusjon av frossenfisk. Det indisk-norske fiskeriprosjekt favnet om 
mange integrerte virksomheter, bl. a. uteksperimentering av båttyper til- 
passet iokale behov og bygging av båter, havforskning, forsaksfiske, ut- 
bygging av kaianlegg, isfabrikker og fryserier, fiskeforedling og rnarkeds- 
f@ring av fisk. 

fiskerisektoren. Den norske innsatsen innenfor helsesektoren ble 
endelig avviklet i 1966. 

Innenfor fiskerisektoren har stgtten omfattet havforskning og 
forsgksfiske, utvikling av nye motordrevne fiskebåttyper, oppbyg- 
ging av et vedlikeholdsapparat og opplzering i vedlikehold, inn- 
fering av nye fiskeredskaper, fryse- og kjdeteknikk og lokal distri- 
busjon.2) I Mandapam ble også en fiskemel-fabrikk omsider opp- 
fort. Ved fiskeristasjonene ble det opprettet batbyggerier og meka- 
niske verksteder. Kai-anlegg, isfabrikker og fryserier ble bygget opp, 
og det ble drevet forsgksfiske og fiskeforedling. Opplzering av indisk 
personell gjennom kurs og yrkesskoler av forskjellig slag inngikk i 
virksomheten. Stasjonene skulle tjene som mgnsterbruk og vzre 
demonstrasjons- og opplzeringssentra for fiske; behandling, fored- 
ling og markedsfgring av fisk; drift av båtbyggerier og mekaniske 
verksteder; produksjon og vedlikehold av redskaper; foruten å tjene 
som baser for forsoksfiske og havforskning. Norge har stillet til 
disposisjon fagfolk og administrativt personell, og har bidratt med 
utstyr og materiell til fiskeriprosjektene som ikke kunne skaf- 



fes i India. I praksis har denne utformingen av stotteavtalen bidratt 
til at storparten av utstyret kom fra Norge - båter med utstyr og 
redskaper, båtmotorer, maskiner og utstyr til båtbyggeriene, me- 
kaniske verksteder, isfabrikker, fryserier, slippanlegg og utstyr til 
utdannings- og oppkringsformål. Likevel bor det betones at for- 
midlingen av en stor del av dette norskproduserte utstyr og mate- 
riell hadde som sikternål å bygge opp produksjonsenheter i mot- 
takerlandet. 

Målsettingen for virksomheten ble endret noe da den fjerde 
5-årsavtalen ble inngått i 1967. Foruten å fullfore igangsatte opp- 
gaver - i forste rekke byggearbeider - skulle virksomheten ta 
sikte på en overgang fra det tidligere kystfiske til havfiske med 
storre båter og med mer avansert utstyr, og oppkring i den prak- 
tiske anvendelsen av dette utstyret.3) 

Virksomheten innen helsesektoren4) ble igangsatt i det opprinne- 
lige prosjektområdet i Quilon-distriktet, forst i landsbyen Neendakara 
og senere også i Quilon. I lopet av den forste 10-årsperioden ble det 
b1.a. bygget og tatt i bruk et fodehjem, en behandlingsklinikk, en 
helsestasjon for mor og barn og et barnesykehus i Neendakara og 
et TB-senter og et folkehelselaboratorium i Quilon. Vaksinasjons- 
programrner ble gjennomfort, og det ble drevet opplysningsvirksom- 
het om kosthold og hygiene. En viss familierådgivning, inklusive 
familieplanlegging, inngikk også i virksomheten, og etter påtrykk fra 
de indiske myndigheter ble det også drevet en viss kurativ virk- 
somhet - szrlig behandling av tuberkulose. Sentralt i virksom- 
heten var også å forbedre drikkevannet gjennom å bygge et vann- 
verk for filtrering og rensing av vann, og fore dette gjemom et ror- 
ledningsnett som betjente et distrikt på 100-150 000 mennesker. 
Bygging av private latriner inngikk også i helsevirksomheten. Da 
virksomheten i det opprinnelige prosjektområdet ble overtatt av 
myndighetene i Kerala i 1963, ble det inngått en szravtale, der 
WHO inngikk som tredje part, for å viderefore den helsevirksom- 
heten som hadde vzrt drevet i niennere 10 år i prosjektområdet og 
i byen Quilon. Vekten ble e r l i g  lagt på å laxe opp indisk helse- 
personell. I 1966 ble som nevnt all virksomhet på helsesektoren over- 
tatt i sin helhet av de indiske myndighetene. 

Den norske finansielle innsatsen i Iopet av den 20-årige prosjekt- 
perioden fordelte seg med Nkr. 63,6 mill. til utstyr som fiskebåter 
og installasjoner på land, mens Nkr. 45,3 mill. er blitt anvendt til 
personellbistand - lonninger til de ca. 250 nordmenn som i kor- 



tere eller lengre tid har arbeidet ved prosjektet. Av dette er Nkr. 
52,5 mill. brukt i det opprinnelige prosjektområdet. Til virksom- 
heten innenfor helsesektoren er det brukt Nkr. 10,5 mik5) 

Dette norske pionérprosjektet har selvsagt vzrt omdiskutert og 
vi1 ve1 fortsatt bli det. Noen av målsettingene er blitt innfridd, i 
forste rekke de som har tatt sikte på å formidle teknologi. De 
indiske fiskeriene har endret karakter i disse årene og blitt sterkt 
mekanisert i forhold til det tradisjonelle kanofisket som frerndeles 
drives. Det indisk-norske prosjektet har medvirket til å stimulere 
denne utviklingen. Reke-eksporten har dessuten bidratt til å bedre 
valuta-balansen for India. Men et påtrengende sporsmål som ve1 
neppe er blitt tilfredsstillende besvart, er om andre målsettinger - 
de som stod sentralt da prosjektet ble innledet - er blitt innfridd, 
og eventuelt i hvilken utstrekning: Har levestandarden for den 
lokale fiskerbefolkningen okt gjennom hoyere inntekter og en bed- 
ret ern~rings- og helsetilstand i disse årene?e) 

I 1970 og senere har Norge innledet bistand til India også på 
andre steder og innenfor andre sektorer. Innenfor fiskerisektoren 
ble det i 1970 inngått en avtale om å gjennomfore et fiskeriforsk- 
ningsprosjekt på sorvestkysten av India i samarbeid med UNDP og 
FAO.7) I 1972 ble det inngått en avtale om å levere utstyr for Nkr. 
3 mill. til sentralregjeringens og delstatenes fiskeristasjoner. 1 1973 
ble det bevilget ytterligere Nkr. 2 mill. til fiskeriutstyr.8) Hosten 
1973 ble det foretatt en forundersokelse i forbindelse med et båt- 
byggingsprogram, og i en rapport fra denne ble det tilrådd norsk 
finansiell og faglig bistand til å bygge 8 fartgyer i perioden 1974-77 
ved de statseide verftene i Goa og Calcutta.9) 

(b) Helse- og familieplanlegging. Innenfor helsesektoren inngikk 
NORAD en avtale i 1971 om finansiell stotte til et omfattende 
indisk familieplanleggingsprogram - prevensjonsveiledning til kvin- 
ner i forbindelse med fgdsler. Det forste året var bidraget Nkr. 
8 mill., og i 1973 ble ytterligere Nkr. 6,s utbetalt. Folrtsatt stfltte 
til dette programmet er innarbeidet i det norske landprogrammet 
for India for perioden 1974-77.10) Allerede året for hadde NORAD 
innledet finansiell stotte til et annet familieplanleggingsprosje~t i 
India, i UNICEF-regi: delfinansiering av bygging av skoler for 
utdanning av hjelpepleiersker og jordmodre i delstatene Bihar og 
Uttar Pradesh. Stotten til dette «multi-bi>>-prosjektet var tilsammen 
Nkr. 4 mill. i 1970-71.11) Dessuten ble det i 1971 gitt en ekstra- 



bevilgning til helsesentret i Neendakara, som de indiske myndigheter 
hadde overtatt i 1966.12) 

(c) Landbruk. Den storste finansielle stotte. utenorn fiskeri-prosjektet, 
har imidlertid gått til landbrukssektoren - gjennom varebistand, 
leveranser av kunstgjodsel på gavevilkår, på grunnlag av en avtale 
som ble inngått i 1970. Avtalen forutsatte at kunstgjodsel for Nkr. 
36 mill. skulle bli levert over en 3-årsperiode. I 1972 ble leveranser 
for ytterligere Nkr. 5,3 mill. avtalt. Motverdien i indisk valuta 
skulle bli utnyttet til prosjekter innenfor Indias utviklingsplaner som 
det ble oppnådd enighet om. I 3-årsperioden 1970-73 ble det levert 
handelsgjodsel til India for tilsarnrnen Nkr. 65 mill. inkludert frakt 
og assuranse.13) 

(d) Andre sektorer. To andre prosjekter i UNICEF-regi har fått 
norsk stotte. I forbindelse med torkekatastrofen i India i 1972-73 
bidro Norge med Nkr. 1,8 mill. til å dekke 6 av et program på 
25 borerigger.14) I 1972 ble det bevilget Nkr. 15 mill. til papir- 
leveranser. Disse skulle gå til et UNICEF-prosjekt med sikte på å 

utgi nye laxeboker i forbindelse med en reorganisering av natur- 
fagopplzringen i India.15) Norge har også påtatt seg å stotte et 
program de indiske skolemyndigheter har igangsatt med sikte på å 

utvide gratis undervisning i grunnskolen ved i forste omgang å gi 
gratis skolematerieii til elevene i de to nederste klassene i grunnskolen 
i noen av de fattigste delstatene. Norge skal levere papir for Nkr. 
2 mill. i Aret over flere år, og den forste bevilgning ble gitt i 
desember 1973.16) 

(e) Bistand via private organisasjoner. I lopet av tidsrommet 1964- 
73 er det dessuten blitt kanalisert ca. Nkr. 6,O mill. til norske pri- 
vate organisasjoners virksomhet i forskjellige deler av India. Misjons- 
organisasjonene har stått i forste rekke i denne sammenheng, og en 
stor del av stotten til disse er gått til tiltak innen helsesektoren og 
noe til utdanningsprosjekter. I tillegg er et distriktsutviklingsprosjekt 
st@ttet. Den norske Santalmisjon har mottatt ca. Nkr. 0,8 mill., Frelses- 
armeen Nkr. 450000 og Pinsevennenes Ytre Misjon Nkr. 0,5 mill. 
Dessuten har Arbeidernes Solidaritetsfond fått ca. Nkr. 2,2 mill. 
i stotte til kunstgjMselleveranser og Norsk forening til stotte for 
Pater Pire's humanitme utviklingsprosjekt Nkr. 561 500 til bronn- 
boring. I 1973 ble et distriktsutviklingsprosjekt i Cooch Behar, Vest- 
Bengal, i Kirkens Nodhjelp-regi stgttet med Nkr. 1,s mill. Denne 



stotten skulle gå til et jordbruksprogram, et skoleprosjekt og et vann- 
forsyningsprosjekt.l7) 

Den norske stotten til de indiske utviklingsbestrebelsene er således 
vesentlig blitt allokert til utviklingen av primrnzeringene - i fgrste 
rekke fiske, men også jordbruk - og til helsesektoren. En wer- 
veiende del av bidanden har bestått i varebistand - båter, maskiner, 
utstyr og redskap og kunstgj~dsel produsert i Norge utgjgr hoved- 
tyngden - men det har vzert et betydelig innslag av personellbistand. 
Dette blir også avspeilt i fordelingen av bistanden i 1973 på de 
enkelte sektorer: 75,6 prosent gikk til sektoren landbruk og fiske, 
i det alt overveiende som varebistand, 19,2 prosent til helsesektoren 
inklusive familieplanlegging, og 3,8 prosent til utdanningssektoren. 
Hele 87,3 prosent ble ytt som programbistand, hvorav 68,7 prosent i 
form av varebistand, mens prosjektbistanden utgjorde 8 prosent og 
faglig bistand - fremst stipend - 4,7 prcsent.18) 

Kenya 

Den tosidige bistanden til Kenya har hatt tyngdepunktet forankret 
i forskjellige former for landsbygdutvikling, inklusive stgtte til opp- 
kring i jordbruk og husdyrhold på forskjellige nivåer, til veibygging 
og distriktsplanlegging. 

(a) Landbruk. Stgtten innenfor landbrukssektoren har gått til flere 
prosjekter. Et av de fgrste prosjekter som ble stgttet, var en land- 
bruksskole ved Thomson's Falls - Thomson's Falls Training Centre. 
Den tok sikte på å utdanne afrikanere i moderne stordrift i land- 
bruket. En avtale om stgtte til driftsutgifter, faglig bistand og i noen 
utstrekning også leveranser av utstyr ble inngått i 1966. Senere har 
skolen mottatt årlige tilskudd på noe i underkant av Nkr. 600000 
fram til utgangen av 1972. En ny avtale for en 3-årsperiode forut- 
satte årlige investeringer på minst Nkr. 100 000.19) 

Også undervisningstiltak for småbrukere har vzrt stgttet. Den 
kenyanske regjering har opprettet flere landbruksskoler - Farmers 
Training Centres - som gir småbrukeme et kort innfgringskurs på 
noen ukers varighet, og mulighet til å vende tilbake til mer spe- 
sialisert undervisning og veiledning senere. NOKAD innledet stotte 
til & bygge og drive to slike skoler i 1968 - i Busia og Taita Hills/ 
Wundanyi. Hver av skolene skulle ha 60 elever, og byggingen ble 
påbegynt i 1970. Bevilgningen var på Nkr. 2,2 mi11.20) Et FAO- 



prosjekt har mottatt en viss stotte,21) og en stor del av personell- 
bistanden har vzert konsentrert til undervisning og veiledning innen- 
for landbruks- og husdyrdrift-sektoren. Dette gjelder ikke minst 
stotten til universitetet i Nairobi. 

Stotte til et prosjekt som har tatt sikte på veiledning og forsok 
med bruk av kunstgjgdsel i bo~muilsproduksjonen, bIe innledet aile- 
rede i 1965. Fram til medio 1972 utgjorde bistanden i form av per- 
soneil og materiell - innkjop av kunstgjodsel og insektmidler - ca. 
Nkr. 2 rnill. En ny 2-krig avtale ble inngått i 1972 for å få virk- 
somheten ved demoastrasjonsfeltene integrert i den lokale veilednings- 
tjeneste.22) I 1971 ble det inngått en avtale om finansiell stotte til 
bygging og drift av tre kliniske veterinaerstasjoner i Nyeri-området 
med inntil Nkr. 1 miil. over en 5-årsperiode, og nodvendig faglig 
bistand.23) 

I forbindelse med utbyggingen av disse veterinaerstasjonene er det 
hensikten å etablere et veterinaxlaboratorium i samme distrikt. 
Dette forutsettes å komme i drift i 1975. Et avtaleutkast som var 
utarbeidet i 1973, forutsatte Nkr. 1,l mill. i finansiell bistand samt 
personeilbistand.24) En undersgkelse av gressarter for freproduk- 
sjon i FAO-regi har mottatt en stotte på Nkr. 1,6 mill. over 2-års- 
perioden 1973-74.25) 

(b) Fiske. Bistand innenfor fiskerisektoren begynte ved kysten med 
et prosjekt som ikke kom i gang, og fortsatte med personellbistand 
i fiskeridirektoratet. I 1970 ble stotte til et prosjekt innen fiskeri- 
sektoren innledet som et ledd i utviklingen av Turkana-området. 
Prosjektet tok sikte på å utnytte fiskeforekomstene i Lake Rudolf 
for å skaffe nzeringsgrunnlag og sysselsetting til befolkningen i om- 
rådet. Turkana-distriktet består overveiende av orken og savanne, 
og storparten av befolkningen er nomader. Oppgaven å integrere 
dette distriktet i det «moderne» Kenya vi1 åpenbart bli problemfylt. 

NORAD har påtatt seg å gi finansiell og faglig stotte til å utvikle 
fisket og foredlingen og omsetningen av fisk i Turkana-området. Pro- 
sjektet ble inniedet i 1970, og har tatt sikte på å utbygge og effek- 
tivisere kooperasjonen, båtbygging med utproving av nye typer, 
demonstrasjonsfiske og opplzering. I tillegg til faglig bistand er det 
levert utstyr og fiskeredskap til prosjektet. I 1971 ble det anskaffet 
20 mindre båter (15-18 fot) - 10 i plast og 10 i tre - og et 
ferdighus til bolig for fagfolkene. Et forsoksfartoy (36 fot) ble ferdig- 
bygget i Norge og levert våren 1972. Det er også ytt stotte til koope- 



rasjonen og til gjennomlf~ring av et båtbyggingsprogram. En for- 
soksperiode på 2-3 år ble innledet våren 1971. Kostnadsramen 
til investeringer i denne perioden var på Nkr. 1,3 mill. Dertil kom 
utgiftene til drift og personellbistand.26) 

(c)  Kommunikasjoner. Det er også gitt norsk stotte til veibygging i 
tilknytning til to prosjekter innen landbruk og fiske. Utviklingen 
av fiskeriprosjektet i Lake Rudolf forutsatte at det ble bygget vei 
fram til distriktet. Det viktigste argument til fordel for veiprosjektet 
var imidlertid at det ville knytte Turkana til resten av Kenya. Dette 
dreiet seg om en vei på 320 km - 250 km av en eksisterende vei 
skulle utbedres og 70 km skulle bygges. Forste etappe bestod i å 
bygge vei der det ikke eksisterte vei. NORAD har innledet stotte til 
å bygge ferdig de 70 km vei fra Lodwar fram til det eksisterende 
veinett. En avtale ble inngått i 1971, og arbeidet startet i mai 
samme år. Norge skulle dekke halvparten av omkostningene - be- 
grenset oppad til Nkr. 14,2 rnill. - og rekruttere og bekoste en 
anleggsledelse på 10 mann.27) Det andre prosjektet gjaldt utbedring 
av en mellomriksvei mellom Kenya og Tanzania, som samtidig gikk 
til landbruksskolen i Taita Hills. En avtale om en kreditt på Nkr. 
10 mill. på IDA-vilkår for å finansiere denne utbyggingen, ble inn- 
gått i 1968, og veibyggingen ble fullfort i 1972.28) Dessuten har 
NORAD stilt fagfoik til disposisjon for veidirektoratet i Kenya 
(Ministry of Works). 

(d) Landsbygdutvikling. Faglig bistand til regionalplanlegging i Kenyas 
0stprovins har gradvis gått over til stotte til distriktsutbygging i 
Mbere. I 1968 ble det inngått en avtale om personellbistand til 
områdeplanlegging - oppgaven bestod i å utarbeide en oversikts- 
plan for ostprovinsen og foreta en lopende vurdering av konkrete 
prosjekter. Avtalen gjaldt en 3-årsperiode, og virksomheten ble 
påbegynt i 1969. Et norsk firma fikk det faglige ansvar for gjennom- 
foringen. I 1971 ble det så inngått en ny avtale om stotte til et 
utbyggingsprogram for Mbere. Dette distriktet var et av seks forsoks- 
områder med forskjellig nzeringsgrunnlag som inngikk i et omfat- 
tende distriktsutbyggingsprogram, Special Rural Development Pro- 
gramrne. Stotten som over en 5-årsperiode skal bestå i Nkr. 10 mill. 
i kapitalinnsats foruten personenbistand, omfatter utbygging av 
landbruk, småindustri, handel, helsestell, vannforsyning, veibygging, 
voksenopplazring og samvirke.29) 



Cooperative College utenfor Nairobi. Et seiitrult trehk ved tosidig nordisk 
bistand i innlednin~sjaserz var statte til utbygging av samvirkebevegelseii. 
Det nordiske sarnvirkeprosjektet i Kenya - sorn bl. a. omfattet  sanzvirke- 
skolen - ble fra nordisk side administrert ni, DAh'ZDA. Skolen ble over- 
levert ii1 der1 kenyanske regjering i 1972 al* N O R A D s  direktar, R .  K. 
Andresen, på vegne av de nordiske regieringer. Siden 1972 har Norge 
også ytt st@tte til utbygging av sainiirkebei*egelsr>~ i Tai~zaiiin - også der 
i rzordisk regi. (Foto: NTB)  

I 1972 ble Norge anmodet om finansiell bistand til å utvide ca. 
90 eksisterende vannforsyningsanlegg og bygging av ca. 60 nye 
anlegg til vekstsentra rundt om i Kenya, og om personellbistand i 
denne sammenheng. Det er vedtatt å yte Nkr. 30 mill. til prosjek- 
tet.30) 

I desember 1973 ble det inngått en avtale om å dekke halvparten 
av investeringskostnadene - Nkr. 2,l mill. - og yte personell- 
bistand til et opplizringssenter i Embu. Dette skal tjene som et for- 
soksprosjekt i forbindelse med et landsomfattende program for inte- 
grering på distriktsnivå av den offentlige opplzering i forbindelse 
med distriktsutbygging. Det skal samtidig vzre ansvarlig for planleg- 
gingen, koordineringen og iverksettelsen av disse utdanningsvirksom- 
heter i Embu-di~triktet.~~) 

(e) Samvirke. Det nordiske samvirkeprosjektet, som tilsammen har 
mottatt ca. Nkr. 40 mill. over en 5-årsperiode, har vzrt administrert 



fra nordisk side av DANIDA. Dette horer til Norges tidligste enga- 
sjementer i Kenya. Det er ytt personellbistand og stotte til opp- 
foring og drift av Cooperative College i Nairobi. Der blir det 
drevet videregående utdanning av personell og samvirkeledere fra 
hele landet, en korrespondanseskole og produksjon av opplysnings- 
materiell. I 1972 ble det inngått en avtale om å forlenge stotten 
fram til 30. juni 1977. Norges andel av de nordiske utgifter på ca. 
Nkr. 41 mill. for den nye perioden, vi1 bli ca. Nkr. 6,6 mil.i.32) 

(f) Utdanning. Rekruttering av forskjellige kategorier fagfolk til stats- 
administrasjonen ble innledet gjennom en avtale i 1965. Etter hvert 
kom en del av denne bistanden til å bli konsentrert om universi- 
tetet i Nairobi, og kombinert med stotte til kapitaiinvesteringer - 
bygg og utstyr - finansiering av forskning og tilskudd til stipendie- 
ordninger og driftsutgifter. 

Slik stotte gikk forst til å bygge opp en avdeling for husdyrbruk 
- med seksjoner for generelt husdyrhold, ernzring og genetikk - 
ved veterinaxfakultetet i Nairobi. Det er gitt stotte til å oppfore 
et undervisnings- og forskningslaboratorium, og ytt personelibistand 
siden 1965. En avtale for 1968-70 omfattet en stotte på Nkr. 3,9 
mill. Etter avtalens utlop ble virksomheten fortsatt gjennom en ekstra- 
bevilgning for 1971, og virksomheten mottok stotte også i 1972 og 
1973. Kenya har anmodet om ytterligere norsk finansiell bistand. 

Ved veterinaxfakultetet er det også opprettet en avdeling for 
nsringsmiddelhygiene. Norge skal yte finansiell bistand til nye byg- 
ninger og utstyr for avdelingen. Det inngår også personellbistand i 
stotten, b1.a. avdelingslederen. 

I 1967 ble det inngått en avtale om stotte til en avdeling for 
elektronikk ved Nairobi-universitetet. Foruten personellbistand - 
avdelingen ledes av en norsk professor, og personellbistanden om- 
fattet 9 fagfolk i 1972 og 8 i 1973 - har stotten bestått i finansiell 
bistand til innkjgp av laboratorieutstyr, og siden 1969 også i sti- 
pendier f or videregående studier. 

I 1970 gav NORAD driftsstotte til en 'nyopprettet 3-årig journa- 
listskole ved Nairobi-universitetet, som startet i april samme år med 
25-30 studenter fra 9 afrikanske land. Denne stotten var en fort- 
settelse av tidligere stotte til journaiistkurser drevet i IPI-regi. 

I 1970 inngikk NORAD en avtale med universitetene i Kenya, 
Tanzania, Uganda og Zambia om en bevilgning på Nkr. 1,l mill. til 
hver av dem for å bygge et studenthjem i Nairobi, Dar es Salaam, 



Kampala og Lusaka som skuiie bzre Dag Hammarskjölds navn. Det 
ble finansiert av Hammarskjölds Minnefond. 

I 1972 ble det inngått avtale om finansiell bistand til reising av 
en realfagbygning med en regnesentral og et internat for 300 stu- 
denter. Norge skal dekke halvparten av omkostningene, begrenset 
til Nkr. 8 mill., foruten arkitekt- og konsulenttjenester. Internatet 
ble ferdig i 1973, realfagbygget skulle etter forutsetningene vzre fer- 
dig hosten 1974 og regnesentralen året etter.33) 

I 1973 ble stotte innledet til et program som tar sikte på å gi 
grunnleggende yrkesutdanning på landsbygda. Det skal ifolge pla- 
nene bygges 235 enkle skoler i tidsrommet 1973-75. Den norske 
stotte bestar i finansiell bistand - Nkr. 4,4 mill. - og personell- 
bistand.34) Dessuten kom et prosjekt som tar sikte på å bygge ut 
skole- og folkebibliotekene på landsbygda, inn på det norske bi- 
standsprogrammet. Det skal etableres to bibliotek i Eldoret og Nyen 
med tilhorende bokbusser.35) Endelig stottet NORAD et opp- 
lzringskurs for bibliotekassistenter - i UNESCO-regi - i 1973.36) 

( g )  Bygg og industri. Det er også ytt noe bistand til tiltak innen 
bygnings- og industrisektoren. Denne stotten har vzert kanalisert til 
det statlige selskapet National Construction Corporation (NCC), som 
tar sikte på & gi afrikanske hhndverkere (byggmestre) og entre- 
prenorer oppkring i forretningsdrift, produksjonsteknikk og anbuds- 
prosedyre og Liknende. Bistanden har bestått i at personell siden 
1968 er blitt stillet til disposisjon. NCCs lånefond er blitt stgttet med 
Nkr. 2 mili. på gavevilkår, og finansiell stgtte er gitt til innkj~p av 
utstyr og transportmateriell. NORAD har inngått kontrakt med et 
norsk entreprenorfirma som har bistått med den faglige gjennom- 
foringen av prosjektet og rekrutteringen av fagfolk i en 5-årsperiode 
som ble innledet i 1969. Virksomheten består i produksjon, finan- 
siering og undervisning (innledet i 1970), og administrasjon av utlån 
av anleggsmaskiner og annet utstyr, som ble innledet i 1971.37) Det 
er dessuten ytt en finansiell stgtte til oppforing av boliger for norske 
og kenyanske tjenestemenn i Nairobi, ca. Nkr. 5,2 miii.38) 

(h) Helse. Bistanden innen helsesektoren har vzert konsentrert om to 
prosjekter, en helses@sterskole og bistand til familieplanlegging. Stot- 
ten til helsesosterskolen i tilknytning til distriktssykehuset i Thika 
ble innledet aiierede i 1965. Det var et av de to fgrste prosjektene 
som mottok norsk stotte. Denne har bestått i personelibistand og 



tilskudd til bygging og drift av skolen. En avtale som ble under- 
tegnet i 1966, omfattet en stgtte på Nkr. -5 mill. over en 5-årsperiode. 
Personellbistanden fortsatte utover denne avtaleperioden - til august 
1972. I 1972 ble det også inngått en avtale om Nkr. 3,s mill. i 
finansiell bistand til utbygging og modernisering av distriktssyke- 
huset i Thika, hvor den praktiske opplaxingen finner sted. Bygge- 
arbeidene ventes ferdig i 1974.39) En beskjeden stotte til innkj~p av 
utstyr for familieplanleggingssentra ved helsestasjonene i Kenya ble 
gitt i 1967, 1969 og 1972-73.40) 

Fredskorpset utvidet i 1968 sin virksomhet også til Kenya.41) 
Noe bistand er også kanalisert gjennom private organisasjoner - 

Pinsevennenes Ytre Misjon, Arbeidernes Avholdslag og Caritas.@) 
Bistanden til Kenya har gått til mange små og noen få storre pro- 

sjekter. Tyngdepunktet er etter hvert blitt liggende på virksomheter 
innedor den brede kategori landsbygdutvikling eller virksomheter 
som har betydning for landsbygdutviklingen - så som stotte til 
universitetsutbyggingen og til veibygging. Tiltak innenfor flere av 
sektorene kan kategoriseres som landsbygdutvikling. Fordelingen av 
bistanden i 1973 på de forskjellige sektorer viser at 32,6 prosent ble 
allokert til utdanningssektoren, 27,7 prosent til sektoren industri og 
samferdsel, 9,8 prosent til landbruk og fiske og 8,l prosent til helse- 
sektoren inklusive familieplanlegging, mens 213 prosent horte inn 
under andre sektorer eller var ikke fordelt på sektorer. Den faglige 
bistand - eksperter, fredskorps og stipend - dominerte sammenset- 
ningen: 62,2 prosent. Prosjektbistanden utgjorde 33,3 prosent og pro- 
grambistanden 4,5 prosent.43) 

Tanzania 

Fram til 1970 bestod den norske bistanden til Tanzania nesten ute- 
lukkende av stotte til oppbyggjngen av Kibaha Educational Center 
- som fra nordisk side ble administrert under et nordisk styre, 
forst av NIB og senere SIDA. Tosidig personellbistand ble imidler- 
tid innledet i 1967, en stedlig representasjon opprettet året etter, og 
finansiell tosidig bistand innledet i 1969. Fra 1970 av er stotten både 
blitt okt og spredt til mange aktiviteter innenfor flere sektorer. 

Kibaha Educational Center var det pionér-prosjekt som har med- 
virket til å trekke stotte til andre prosjekter i Tanzania etter seg. 
Stotten ble innledet i 1963, da det ble inngått en avtale meilom 
Tanzania (Tanganyika dengang) og de nordiske land og mellom de 



Landbrukssentret ved Kibaha Educatiorial Center. Dette nordiske prosjek- 
fet - som også omfatter en heyere skole og et Izelseserlter - ble irinledet i 
1963 og avsluttet sju år senere. Fra nordisk side ble prosjektet adnzinistrert 
av SIDA. Til landbrukssentret herer en forseksgård, en planteskole og et 
h@nseri. Opplaringsvirksomheten består i korte kurs i gårdsdrift, traktor- 
kj@ring og jordbrukssamvirke. Det blir drevet fors$ksdyrknirig og forseks- 
og demonstrasjonsi~irkson~het ved sentret. 

nordiske land innbyrdes om stotte til å bygge opp og drive et kombi- 
nert prosjekt som omfattet en hoyere skole, et helsesenter med opp- 
kring av personell og et landbrukssenter med en forsoksgård og 
kurser for jordbrukere. Fors~ksgården og landbruksoppl~ringen ble 
igangsatt i 1964, den hoyere skole åpnet i 1965 og helsesentret året 
etter. Prosjektet kom etter den forste 5-årsavtale - som omfattet 
en sarnlet stotte på ca. Nkr. 64 mill. i anlegg og drift, hvorav Norges 
andel utgjorde Nkr. 9,6 mill. - under sterkere tanzanisk admini- 
strasjon i 1967, og ble helt overtatt av de tanzaniske myndigheter 
1 .  januar 1970.44) Også i tiden etter overleveringen stilte Norge 
fagfolk til disposisjon for prosjektet, og i 1972 ble det inngått en 
ny avtale om finansiell bistand på inntil Nkr. 5,2 mill. til utvidelse 
av melkeproduksjonen og honserivirksomheten. Også dette ble fra 
nordisk side administrert av SJDA.45) 

G - Norsk utviklingsbistaiid 



(a) Landbruk. Et annet nordisk bistandsprosjekt ble innledet i 1969. 
En avtale om bistand til å planlegge et jordbruksprosjekt i Mbeya 
- administrert under et nordisk styre av det finske bistandsorgan 
- ble inngått året etter. I 1972 ble det så inngått en 5-årig avtale 
om finansiell og faglig stotte til Mbeya-prosjektet på tilsarnrnen ca. 
Nkr. 56 mill., hvorav den norske andel vi1 utgjore ca. Nkr. 9 mill. 
Bidraget fra Norden skal dekke 80 prosent av utgiftene til inve- 
steringene ved prosjektet, og dessuten faglig bistand og et stipendiat- 
program, mens Tanzania selv skal dekke driftsutgiftene og en del av 
investeringene. X prosjektet inngår bygging og drift av et forsknings- 
senter og en landbruksskole. Arbeidet ved forskningssentret ble inn- 
ledet i provisoriske lokaler i 1972, mens det ved utgangen av 1973 
var håp om at landbruksskolen skulle kunne komme i gang med 
redusert elevtall i lopet av 1974.48) 

I 1973 ble det innledet Stotte til å bygge og få i drift et sagbruk 
i Sao Hill. Dette skal finansieres med inntil Nkr. 7 mill. av stotten 
s o m  blir ytt til Tanzania Investment Bank.") 

(b) Utdanning. Innen utdanningssektoren har Tanzania innledet et 
sarnarbeid med IDA om et skoleutbyggingsprogram. Innenfor dette 
programmet har Danmark og Norge gått s a m e n  om en finansiell 
stotte på Nkr. 21,s mill. over en 3-årsperiode til å finansiere byg- 
gingen av fire hoyere skoler, derav en pikeskole, som hver har plass 
til 460 elever. Avtalen ble inngått i 1970. Ved utgangen av 1973 var 
tre av de fire skolene i v i rks~mhet .~~)  I 1971 inngikk Danmark, Fin- 
land og Norge en 5-årig avtale med Tanzania om finansiell og faglig 
bistand til et institutt for lederutdanning og administrasjon ved 
Morogoro. Oppforing og drift av instituttet - som skal få en kapa- 
sitet på ve1 1000 studenter med varierende studietid, korte kurser og 
programmer opp til 4 år - vi1 komme på ca. Nkr. 23,s mill. i avtale- 
perioden, og Norges andel blir Nkr. 7,9 mill. NORAD skal admini- 
strere den nordiske innsatsen under et prosjektstyre med represen- 
tanter for de tre land. Byggearbeidene startet sommeren 1972 og 
forventes ferdig i 1974. Virksomheten startet i 1973 i midlertidige 
lokaler.49) 

Også universitetet i Dar es Salaam har mottatt bistand. I 1970 
inngikk Norge en avtale med Tanzania om en finansiell stotte på 
Nkr. 2 mill. til å oppfore en ny bygning og anskaffe utstyr til 
Institutt for ressursplanlegging og arealbruk, og samme år ble det 
inngått en avtale om en finansiell stotte på Nkr. 1,2 mill. til å opp- 



fore et tilbygg og innkjgpe utstyr til Institutt for kjemi. Begge 
prosjekter ble fullfort i 1972.50) Det er også ytt norsk bistand til 
opprettelse av en skogbruksavdeling ved universitetets landbruks- 
fakultet i Morogoro, der de forste studentene ble opptatt i 1973.s1) 

I 1973 innledet NORAD stotte til å bygge 20 landbruksenheter ved 
hoyere skoler i Tanzania. Skolene skal folge opp Arusha-ideologien 
ved å gi elevene innforing i praktiske fag for de går ut i arbeidslivei. 
Den norske stotte er på Nkr. 5,s mill."') Det er også ytt norsk 
stotte til produksjon av en lokalavis som skal dekke fire distrikter 
ved Victoria-sjoen. Avisen kommer på swahili, og en prosjektstotte 
på Nkr. 2,2 mill., som skal lope over en 4-årsperiode, ble innledet i 
1973 til dette UNESCO-prosjektet.") 

I 1973 ble det inngått en avtale der Norge forpliktet seg til å finan- 
siere bygging av og utstyr til et institutt for byggforskning. begren- 
set til Nkr. 2,6 mill. I tillegg kommer fortsatt faglig bistand p5 om- 
rådet - denne ble innledet i 1971.") 

( C )  Landsbygdutvikling. I 1971 innledet NORAD finansiell stotte til 
distriktsutbyggingen i tre distrikter (regions) innen nedslagsfeltet for 
det nordiske jordbruksprosjektet - Morogoro, Iringa og Mbeya - 
uten at det nodvendigvis forelå noen sammenheng mellom disse 
prosjekter. Tiltak av direkte betydning for produktiv virksomhet - 
mindre veianlegg, korn- og matvarelagre, landbruksmaskiner, eta- 
blering av mindre håndverks- og industribedrifter, etc. - får stotte 
fra de lokale utviklingsfond. Storrelsen av bidragene varierer fra år 
til år. I perioden 1970-73 var de på Nkr. 1,5 mill. pr. år, for 1974 
ble det bevilget Nkr. 3 mill. til disse fondene foruten personell- 
bistand i forbindelse med anvendelse av midlene.55) 

. 

Også andre prosjekter som her er presentert under andre sektorer, 
har sammenheng med landsbygdutvikling. Dette gjelder b1.a. den 
finansielle stotte til Tanzania Rural Development Bank, stotten til ut- 
bygging av samferdselsnettet og til helsestasjonene på landsbygda. 

(d) Kraftutbygging og industri. Samme år innledet NORAD finan- 
siell og faglig stotte til kraftutbygging. Det dreiet seg om en for- 
undersokelse for å vurdere mulighetene for en lgnnsom kraftutbyg- 
ging av Rufiji-vassdraget ved Stiegler's Gorge, og å undersoke 
hvorvidt de  lokale jernmalmforekomster kunne anvendes til lonn- 
som produksjon av jern og stål i denne forbindelse. Arbeidet med 
forundersokelsene ble innledet hosten 1971. Omkostningene ved begge 



undersokelsene er blitt anslått til Nkr. 12 mill. Rapporten som forelå 
i 1973, konkluderte med at Stiegler's Gorge kunne bygges ut til en 
kapasitet av 850 000 kw. Senere på året ble også utredningen ved- 
rgrende jernmalmiforekomstene ferdig og Norge er blitt anmodet 
om bistand til ytterligere utredninger for visse kraftkrevende indu- 
strier. Dette ble godtatt av NORAD i januar 1974.s6) 

(e) Sarnferdsel. Det er også ytt finansiell og faglig bistand til utvik- 
Iingen av kornmunikasjonsnettet i Tanzania. En avtale om stotte til 
å sette i gang regulzr kysttrafikk mellom Dar es Salaam og Mtwara 
ble inngått i 1970. Norge har ytt Nkr. 8 mill. til finansiering av 
et skip på ca. 700 brutto registertonn og utstyr til lasting og lossing, 
navigasjon m.v. Personellbistand og opplzring av tanzaniere i Norge 
inngikk også i avtalen. Kyst-trafikken kom i gang i april 1972, med 
to turer pr. uke. Trafikken overskred prognosene, og et nytt skip 
vi1 bli satt inn, finansiert av stotten til Tanzania Investment Bank.E7) 

For å knytte jordbruksområdene til hovedveinettet og dermed til 
avsetningsmarkedene må det bygges veier. For dette formål skal det 
settes opp mobile enheter utstyrt med anleggsmaskineri og under 
teknisk ledelse. Slike veiarbeider skal kombineres med opplzring 
av lokale formenn til å forestå vedlikeholdet når den mobile enhet 
flytter til et nytt område. Norge har forpliktet seg til å totalfinansiere 
veibyggingen i to distrikter gjennom en bevilgning på Nkr. 24 mill. 
over en 3-årsperiode og dessuten faglig bistand for å gjennomfore 
programmet. Arbeidet i distriktene Rungwe og Lushoto kom i gang 
i 1973. Prosjektet i Rungwe forventes å bli ferdig i 1975 og i Lushoto 
året etter. ") 

(f) Andre sektorer. Danmark og Sverige har siden 1968 ytt stotte 
til utbygging av samvirkebevegelsen i Tanzania. Stotten gikk til The 
Cooperative Education Centre i Moshi og seks regionale filialer av 
dette. I desember 1971 ble det så inngått en ny avtale om forlenget 
stotte fram til utgangen av 1975 - denne gang mellom Tanzania 
og de fire nordiske land. Fra nordisk side har bistanden vzrt admi- 
nistrert av DANIDA. I 1973 ble de nordiske land anmodet om 
ytterligere bistand innenfor denne sektor, s r l i g  til å utvikle sam- 
virket i ujamaa-landsbyene.59) 

Forhandlinger om en norsk finansiell bistand på Nkr. 9 mill. til 
bygging av adkomstvei, 3 turisthytter og administrasjonsbygninger 
for Kilimanjaro nasjonalpark, som et ledd i utviklingen av turismen, 



ble innledet i 1971 og en avtale ble inngått i desember 1973. Verne- 
aspektet ble også tillagt stor vekt i denne sammenheng. En forunder- 
sokelse ble foretatt i 1971.60) 

1 1973 ble det avtalt at Norge skulle yte Nkr. S mill. på gavevilkår 
til å bygge og utstyre hydrometeorologiske målestasjoner i den 
vestlige del av Tanzania. Personellbistand skulle også inngå i pro- 
sjektet, som skulle fullf~res i lopet av en 5-årsperiode.61) 

I 1973 ble det inngått avtaler om stotte til to finansierings- 
institutter i Tanzania - Tanzania Investment Bank (TIB) og Tan- 
zania Rwal Development Bank (TRDB). Norge skal yte finansiell 
bistand på gavevilkår - inntil Nkr. 40 mill. i perioden 1973-76 
til TIB og inntil Nkr. 18,s mill. til TRDB.m) 

Innenfor helsesektoren ble stotte til vaksinasjonsprogrammer inn- 
ledet allerede i 1966, og har siden utgjort et innslag i bistandssam- 
arbeidet.63) Også gjennom private organisasjoner - Kirkens Nod- 
hjelp og Norsk Luthersk Misjonssamband - er det ytt stotte til 
helsesektoren.64) En langt sterkere satsing innenfor helsesektoren ble 
imidlertid innledet i 1973, da Norge forpliktet seg til å stotte de 
tanzaniske myndigheters utbygging av helsetjenesten på landsbygda. 
En finansiell st@tte på Nkr. 12,6 mill. skal gå til opprettelse av 400 
helsestasjoner i 4-årsperioden 1973-76.65) 

Også i Tanzania er en overveiende del av den norske bistanden blitt 
konsentrert om bistand innenfor forskjellige sektorer - kommunika- 
sjoner, utdanning, distriktsutbygging, jordbruksskoler. helsestell m. v. 
- som tok sikte på landsbygdutvikling i vid forstand. Fordelingen 
på de enkelte sektorer i 1973 understreker den store spredning i 
denne sammenheng. Over halvparten (50,s prosent) ble allokert til 
industri og samferdsel, 12,8 prosent til landbruk og fiske, 12,7 pro- 
sent til utdanning, 4,4 prosent til helse- og farnilieplanlegging, mens 
19,7 prosent gikk til andre tiltak eller var ikke fordelt på sektorer. 
Bistanden fordelte seg likelig mellom prosjektbistand (38,8 prosent) 
og programbistand - som nesten i sin helhet bestod i finansiell 
bistand - (39,2 prosent), mens 22 prosent gikk til faglig bistand, i det 
alt vesentlige til eksperter.66) 

Pakistan 

(a) Landbruk. Bistanden til Pakistan har nesten i sin helhet gått 
til landbrukssektoren eller bestått i humanitax hjelp. Det aller meste 
har bestått av varebistand. Bistanden ble innledet forst i 1969 da det 



ble inngått en avtale om leveranse av kunstgjodsel i 3-årsperioden 
1969-71 til en verdi av ca. Nkr. 36 mill. på gavebasis. Ifglge avtalen 
skulle den pakistanske regjering stille til disposisjon et tilsvarende 
belop i pakistansk valuta som skulle anvendes til slike formål som 
de to avtalepartene ble enige om innenfor den pakistanske utvik- 
lingsplan. Noe av kunstgj0dselen skulle brukes til demonstrasjons- 
og forsoksformål, og en norsk rådgiver ble stillet til disposisjon. 
Den siste del av kunstgjodselen ble levert i 1971, sarnmen med fire 
maskiner til såing og gjgdsling av fors0ksfelt.67) 

(b) Andre sektorer. Utviklingsbistanden til Pakistan har forovrig be- 
stått i en delfinansiering av et bronnboringsprogram med sikte på å 

bedre vannforsyningen på landsbygda i ost-Pakistan (senere Bangla- 
desh), der UNICEF hadde påtatt seg å finansiere importerte ror og 
teknisk utstyr. Det norske bidraget i 1970, som ble administrert av 
UNlCEF, var ca. Nkr. 1,2 mill.68) Dessuten var det bevilget midler 
til stotte av to andre prosjekter i @st-Pakistan - utstyr til kornsiloer 
og utstyr til fiskerinmingen - og forhandlingene om hvordan ut- 
styret skulle anvendes var innledet da urolighetene satte en stopper 
for dette.69) 

( C )  Hurnanitrer bistand. Under borgerkrigen ble det ytt humanitax 
hjelp til Pakistan - for en stor del på grunnlag av ekstraordinzre 
bevilgninger: Nkr. 18,l mill. i 1971 og Nkr. 828 000 i 1972. Av 
disse midlene ble Nkr. 14,2 mill. disponert av FNs Hoykommisszr 
for flyktninger, som koordinerte bistanden til ost-pakistanske flykt- 
ninger i India; og Nkr. 3,s mill. til FNs hjelpeaksjon i @st-Pakistan, 
senere Bangladesh.70) 

Bistanden til Pakistan ble gjenopptatt i 1973, og stotten bestod 
nesten utelukkende av leveranser av norsk kunstgjodsel - Nkr. 
9,8 mill. av en sarnlet bistand på ca. Nkr. 10 mi11.71) Bistanden til 
Pakistan de kommende år vi1 fortsatt i det alt vesentlige bestå av 
varebistand (programbistand) på gavebasis til landbrukssektoren i 
form av kunstgjdsel-leveranser. 

Uganda 

Det norske fredskorps innledet sin virksomhet i Uganda. Denne 
form for personellbistand er i årenes 10p blitt ytt innenfor mange 
sektorer siden den forste fredskorpskontingent ankom dit i desem- 



ber 1963.73) Den ovrige bistanden har nesten i sin helhet gått til 
sektorene undervisning og landbruk. Stotte til landbruksfakultetet 
ved Makerere universitet har utgjort det dominerende innslaget. 
Men fram til 1968 bestod bistanden til Uganda nesten utelukkende 
av fredskorpsinnsats og et beskjedent innslag av annen personell- 
bistand, foruten stotte til Det ostafrikanske universitet og Det Ost- 
afrikanske fellesskap. 

(a) f and bruks ut dan ni ng Bistanden til landbruksfakultetet ved Ma- 
kerere universitet ble innledet i 1968. Den har bestått i finansiell 
stotte til å oppfore bygninger og til innkjop av utstyr, drift og 
personellbistand. 

En avtale om Nkr. 4 mill. i finansiell stotte til en utvidelse av 
fakultetsbygget, slik at  det også kunne rornme avdelingen for skog- 
bruk, og til innkjop av laboratorieutstyr, ble inngått i 1970. Dette 
ble fullfort i 1972. Forsoksgården i Kabanyolo - som horer inn 
under avdelingen for plantekultur - har mottatt ca. Nkr. 1.1 mill. 
i driftsstotte siden 1968, og skulle motta ytterligere Nkr. 1.9 mill. i 
lopet av en 3-årsperiode ifolge en avtale som ble ferdigdroftet i 1971. 
Samme avdeling har mottatt stotte til proteinundersokelser siden 
1968 og til blomsterdyrking for hjemmemarkedet og eksport siden 
1969. Avdelingen for skogbruk, som ble startet i 1970, skulle i 
lopet av en 5-årsperiode motta Nkr. 1.5 mill. i driftsstotte ifolge en 
avtale som var ferdig utarbeidet i 1971. En avtale om finansiell 
stotte til å oppfore fire boliger til ansatte ved denne avdelingen 
- Nkr. 0,6 mill. - ble inngatt i 1971, og byggearbeidene ble 
avsluttet året etter. I 1973 ble det norske personell trukket ut, og 
virksomheten fortsatte i ren ugandisk regi. Videre har NORAD 
stottet utarbeidelsen av et herbarium ved botanikkavdelingen, og i 
1970 fikk universitetstrykkeriet noe stotte til utstyr og ombygging. 
Det har hele tiden inntil bistanden ble avbrutt i 1972-73 vxrt ytt 
personellbistand til landbruksfakultetet. Inntil situasjonen ble kri- 
tisk hosten 1972 var det 15 NORAD-rekrutterte Izrere og forskere 
engasjert ved fakultetet.74) 

Norge har også ytt faglig og finansiell stotte til Ugandas eneste 
skole for skogteknikere og skogassistenter - Nyabyeya Forestry Col- 
lege. En stotte på Nkr. 2 mill. har gått til utstyr og til en omfat- 
tende ombygging av skolen, som ble fullfort i 1971.'" I 1972 ble 
det også inngått en avtale om finansiell bistand - Nkr. 8,2 mill. 
over en 5-årsperiode - til et ornfattende skogreising~prosjekt.~~) 



Fra Nyabyeya Fore'stry College. Denne skogskolen har en kapasitet på 
70 elever. Også skogbruksstudentene ved Makerere Universitet får sin 
praktiske undervisning ved skolen. En stor del av den norske bistand til 
Uganda fram til 1972173, da den ble avsluttet, gikk til landbruksutdan- 
ning, smrlig i tilknytning til Makerere Universitet. (Foto: Tore J. Brevik) 

Samme år st0ttet NORAD et forsknings- og oppl~ringssenter i hus- 
dyrhold i det nordlige Uganda.77) 

(b) Andre sektorer. Flere prosjekter er blitt stettet gjennom private 
organisasjoner. De fleste av disse faller inn under helsesektoren. En 
samlet stotte på ca. Nkr. 2,3 mill. fordeler seg på virksomheter stot- 
tet av Caritas, Det norske flyktningeråd og Arbeiderbevegelsens Soli- 
daritetsfond.78) 

I 1971 ble det innledet droftinger om norsk bistand til et omfat- 
tende vannfo~rsyningsprogram for byer og tettsteder i Uganda, med 
sikte på norsk stotte på N k .  12,2 mill. i finansiell og faglig bistand 
til 16 vannforsyningsanlegg.79) 

Stotten til dette og de ovrige prosjekter ble imidlertid avbrutt i 
1973. De prosjekter som inntil da hadde mottatt norsk stotte, 1å 
stort sett innenfor landbruks- og skogbrukssektoren, med utdanning 
og forskning som den mest fremtredende komponent. 



Zambia 

Stotten til Zambia kom forst opp i de store summer i 1972 og 
1973. Fram til 1973 var den stort sett begrenset til personellbistand, 
i forste rekke til skolevesenet. Personellbistanden ble innledet i be- 
skjedent omfang i 1967, da det ble inngått en avtale om faglig bistand 
mellom regjeringene i de to land. Den okte noe i 1969 og 1970 - 
til henholdsvis 35 og 52 fagfolk, hvorav henholdsvis 27 og 40 var 
lzrere eller skoleledere. I 1972 ble antallet ytterligere okt - til 72, 
hvorav 55 skolefo~lk - og i 1973 til 73 fagfolk.80) 

(a) Utdanning. I 1970 ble det inngått en avtale om finansiell og 
faglig stotte på Nkr. 10,s mill. til et omfattende utbyggingsprogram 
for de hoyere skoler i Zambia. Programmet, som blir delfinan- 
siert av et lån fra Verdensbanken, omfatter oppforing av 9 nye 
hoyere skoler og en teknisk skole, og modernisering og utbygging 
av 56 eksisterende hoyere skoler og 4 lzrerskoler i lopet av en 
5-årsperiode. Den norske stotten har gått til finansiering av 11 bygge- 
ledere og fagfolk ved prosjektkontoret, som er stillet til disposisjon 
av NORAD, og til delfinansiering av et norsk konsulentfirma - 
ingeniorer og arkitekter - som den zambiske regjering har inn- 
gått kontrakt med for utforelse av rådgivningsoppgaver. De norske 
avtaleforpliktelsene var blitt oppfylt ved utgangen av 1973. Det er 
blitt anmodet om fortsatt personellbistand og finansiell stotte.81) 
Utbyggingen av gymnas ble i 1971 også stottet gjennom bidrag til 
Det norske flyktningeråd.82) 

I 1973 påtok Norge seg å finansiere en tredjedel av et program 
som omfattet undervisningsinstitusjoner innenfor aimenoppizring, 
landbruk og helsestell - 4 Izrerskoler, 61 hoyere skoler, 12 institu- 
sjoner for opplzring av helsepersonell, 12 landbruksskoler, land- 
bruksfakultet ved universitetet og et sentralinstitutt for opplzring. 
Det norske bidraget er på gavebasis og vi1 utgjore 11 mill. dollar 
over en 6-årsperiode. Prosjektet er en samfinansiering med Verdens- 
banken.83) 

(b) Andre sektorer. Våren 1973 ble det også ytt Nkr. 10 mill. i finan- 
siell stotte til Zambia for å avhjelpe skadevirkningene i forbindelse 
med at Rhodesia hadde stengt grensene og de transportproblemer 
som oppstod i den forbindelse.84) 

Tidligere - i 1966-67 - fikk Arbeidernes Solidaritetsfond stotte 



En klasse ved skolen i Mongu, Lusaka. En overveiende del av tosidig norsk 
bistand til Zambia har gcltt til undervisningssektoren og bestått i personell- 
bistand. D e  siste clr er det imidlertid også innledet finansiell bistand til et 
omfattende utbyggingsprogram - undervisningsinstitusjoner av forskjellige 
kategorier. (Foto: Erik Thorberg, NTB) 



til å bygge opp et trykkeri i Lusaka.8" Noe stotte er også ytt til en 
unders@kelse av prosjektmuligheter i Zambia innenfor rammen av 
en FAO-avtale.86) 

Bistanden til Zambia i 1973 var ekstraordinzert stor både i for- 
hold til tidligere år og til de indikative plantall for de folgende år 
- noe som for en del skyldes det ekstraordin~re bidraget for å dekke 
skadevirkningene for transporten av at  grensen til Rhodesia ble 
stengt. Bistanden ellers har overveiende gått til utdanningssektoren. 
Fordelingen på de forskjellige sektorer i 1973 var 59,s prosent til 
utdanningssektoren, 37,9 prosent til samferdselssektoren, 1,4 pro- 
sent til landbruk og fiske og 1,3 prosent til andre sektorer. Kompo- 
nentene av faglig bistand og prosjektbistand var omtrent like store 
- henholdsvis 31,3 og 30,9 prosent - mens det ekstraordin~re bi- 
draget til samferdselssektoren ble gitt som programbistand i 1973.8:) 

Bangladesh 

Bistanden til Bangladesh ble som nevnt innledet i 1972, og de Nkr. 
43 mill. som ble ytt, gikk nesten i sin helhet til rehabiliterings- 
formål og hurnanitzrt hjelpearbeid.88) Konturene av et mer omfat- 
tende bistandssamarbeid ble trukket opp året etter. Bistanden på 
Nkr. 11 mill. gikk nzrmest i sin helhet til å anskaffe innsatsvarer 
for jordbruk og fiske i form av henholdsvis kunstgjodsel, nylon- 
tråd og tau. Kunstgj@dselleveransene la beslag på storsteparten av 
bevilgningen - Nkr. 8,3 n ~ i l l . ~ ~ )  

Botswana 

Også Botswana ble hovedsamarbeidsland i 1972. 1 lopet av 1972 og 
1973 ble det innledet stotte til flere prosjekter innenfor forskjellige 
sektorer, selv om utbetalingene ikke kom opp i noe betydelig om- 
fang. I 1973 ble det avtalt norsk stotte til oppforing av en bygning 
for Institutt for lederutdanning og administrasjon og utstyr og 
mobler til dette - en finansiell stotte på Nkr. 2 mill.90) Samtidig ble 
det innledet stotte til et program for bygging og vedlikehold av 
bygdeveier: arbeidsledelse og en finansiell stotte på inntil Nkr. 
32 mill. fordelt over fire år.91) Det er også ytt bistand til veiregi- 
strering i Botswana.g2) Også innenfor helsesektoren har NORAD 
engasjert seg. I perioden 1974-78 skal det ytes finansiell bistand 



Hjem med mat. Den norske bistand til Bangladesh har for en stor del be- 
stått i nadhjelp. Bangladesh ble nytt norsk hovedsamarbeidsland i 1972, 
derfor vi1 det etter hvert også bli ytt mer lungsiktig utviklingsbistand. 
Humanit~r bistand og katastrofehjelp faller ikke inn under konsentra- 
sjonsprinsippet for tosidig norsk bistand, og blir derfor også ytt til andre 
land enn hovedsamarbeidslandene. Vietnam har mottatt omfattende hu- 
manitar bistand og under borgerkrigen fikk også Nigeria slik bistand. 
(Foto: Bengt Jooson, Sebra-Film) 



på Nkr. 9 mill. til helsestasjoner på landsbygda, og faglig bistand i 
denne sammenheng.93) 

Vietnam 

Nord- og Sar-Vietnam vi1 i årene framover hore til hovedmot- 
takeme av norsk tosidig bistand. Det er ytt humanitaer bistand til 
Vietnam siden 1970. I 1972 ble Nkr. 10 mill. fordelt med en tredje- 
del hver til Nord-Vietnam, Sor-Vietnam og Den nasjonale fri- 
gjgringsfront (FNL). Urniddelbart etter at våpenstillstandsavtalen ble 
undertegnet i januar 1973, bevilget Stortinget Nkr. 15 rnill. til oye- 
blikkelig hjelp. Etter hvert kom den mer langsiktige deltakelse i 
gjenoppbyggingen av Vietnam sterkere inn i bildet, og droftinger 
ble innledet om dette. Stortinget bevilget Nkr. 40 mill. som ble for- 
delt med Nkr. 10 mill. hver til Nord- og Sor-Vietnam, PRG og 
UNESCO. Sistnevnte bidrag skulle gå til organisasjonens virksom- 
heter i Indo-Kina. Bistanden til Nord-Vietnam skulle bmkes til inn- 
kjop av utstyr til et fiskeforedlingsanlegg i Haiphong og også den 
mer langsiktige bistanden skulle bli orientert til denne sektoren. 
Bistanden til Sar-Vietnam ble orientert i retning av leveranser av 
varer og utstyr til rehabilitering av flyktninger. PRG anmodet om 
leveranser av fiskeredskaper og byggematerialer.94) 

Bistanden til Vietnam vi1 sannsynligvis ligge på et h@yt nivå i årene 
framover. I budsjettet for 1974 er det avsatt Nkr. 45 mill. og rarnme- 
programmet for de folgende fire år angir årlige allokeringer på 
Nkr. 60 mill. Dette utgjor henholdsvis 14,6, 14,3, 11,6, 9,4 og 7,7 pro- 
sent av det tosidige bistandsprogrammet for de enkelte år i perioden. 
Bare Tanzania vi1 motta mer.95) Den opptrappingen av krigshand- 
lingene som fant sted i 1975 og endret maktforholdene i Vietnam, 
vi1 imidlertid sannsynligvis få konsekvenser både for bistandens om- 
fang og dens innretning i de folgende år. 



7. Andre mottakere 

Tabell 4.1. omfatter ikke bare den tosidige bistanden til hoved- 
samarbeidslandene, men gir også en oversikt over bistanden til andre 
land, inklusive enkelte land som bare har mottatt en beskjeden 
bistand i lopet av 10-årsperioden 1964-73. To av de land som 
forst på 1970-tallet var sterkt fremme i debatten som fremtidige 
mottakere av norsk tosidig bistand - Cuba og inntil hosten 1973 
Chile - har imidlertid ikke mottatt så meget bistand at det var 
naturlig å inkludere dem separat i tabellen. 

Cuba 

Bistanden til Chile kom aldri så langt at noe ble virkeliggjort for 
kuppet i 1973 gjorde stotte til Chile uaktuelt. De kubanske myn- 
digheter anmodet i 1970 Norge om bistand til å bedre forholdene 
på Havana havn, og i 1972 og 1973 utforte et norsk konsulentfirma 
de undersokelsene i havneområdet som det var blitt anmodet om. 
Det er senere anmodet om ytterligere bistand i denne sammenheng.1) 

Norge er også blitt anmodet om å bistå med å utarbeide en gene- 
ralplan i havnebyen Nipe Bay på nordkysten av Cuba, hvor det eksi- 
sterer gruvedrift og industri. Havnekapasiteten i dette området er 
ikke tilstrekkelig til å ivareta de behov utbyggingen krever.') Fram 
til 1973 var bistanden til Cuba ubetydelig. Budsjettet for 1974 og 
de indikative rammetall for den folgende 4-årsperiode vi1 imidlertid 
innebzre en relativt sterk okning - Nkr. 6 mill. i 1974, som oker 
til henholdsvis Nkr. 10, IS, 15 og 15 mill. de folgende fire år. Dette 
vi1 utgjore henholdsvis 2,0, 2,4, 2,9, 2,4 og 1,9 prosent av det tosidige 
bistandsprogrammet for de enkelte år i dette tidsrommet.3) 

Tyrkia, S0r-Korea og Nigeria 

De fire land utenom hovedmottakerlandene som har mottatt mest 
bistand i 10-årsperioden 1964-73, er Nigeria, Tyrkia, Madagaskar og 
Sar-Korea. Samarbeidet med to av disse - Sar-Korea og Tyrkia - 



Det skaiidinaviske undervisningssykeh~rs i Seoul - Cliurig N a ~ n  Medical 
Center. Den skandinaviske bistand til dette pkehr~set  ble iiinledet i 1958 
og avsluttet t i  år senere. Dette nordiske pioner-prosjekt fulgte i Korea- 
krigens spor, der de skandinaviske land bl. n. stilte et frlts>1kehus fil dispo- 
sisjon. Ved utgangerz av 1967 hadde 420 skarldiriavrr tjeiiestegjort ved 
sykehuset, derav 125 norske. Sykehuset har r11 kapmitet på 380 seriger, og 
omfatter en poliklinikk og ert sykepleierskole forc.tteri et ililerriat og boligrr. 

er på det nzrrneste avsluttet. Samarbeidet med de fire landene har 
hatt forskjellig utgangspunkt. 

Tyrkia .  Så å si hele bistanden til Tyrkia har bestått av ubundne 
lån, hvor kredittvilkårene etter hvert er blitt noe gunstigere. Kre- 
dittgivningen ble innledet da Norge i 1963 gikk inn i OECD-kon- 
sortiet for Tyrkia. Lånene er stort sett jevnt fordelt på de enkelte 
år i 10-årsperioden, og var ved utgangen av 1972 kommet opp i et 
bruttobelop på Nkr. 26,9 mill. Dermed ble dette bistandsprogrammet 
avsluttet. Utenom kredittbistanden er det blitt ytt en beskjeden st@tte 
til to private organisasjoners virksomhet i Tyrkia - Redd Barna og 
Arbeiderbevegelsens Solidaritetsfond - og til stipendier.4) 

S0r-Korea.  Bare en del av den samlede bistanden til Sor-Korea frem- 
trer av tabell 4.1. Hovedtyngden av denne bistanden ble allokert til 
det skandinaviske feltsykehuset og senere til unde~isningssykehuset 
i Seoul aiierede for 1964, Nkr. 18.45 mill. fram til 1961.5) I den 



10-årsperiode som tabell 4.1. dekker, ble stotten til dette undervis- 
ningssykehuset fortsatt inntil det ble overtatt av de ser-koreanske 
myndigheter fra 1. oktober 1968, og fortsatte i beskjedent omfang 
også etterpå. Virksomheten ble etterhånden utvidet til assistanse til å 
ombygge og drive et provins-sykehus i Taejon, som etter hvert inn- 
ledet et nzrt samarbeid med unde~isningssykehuset i hovedstaden.6) 
En betydelig stotte er også gitt til Norsk Koreaforening til oppforing 
og drift av en TB-kontrollstasjon i Mokpo, og noe også til Kirkens 
Nodhjelps attforingsvirksomhet for tuberkulose.7) 

Nigeria. Nigerias fremskutte plass på listen over de storste motta- 
kere av norsk bistand - bare åtte har mottatt mer for perioden som 
helhet - skyldes i forste rekke bidrag til nodhjelp under borger- 
krigen, det meste i form av ekstraordinzre bevilgninger. T~rrfisk- 
leveranser i 1969 utgjorde hovedtyngden av dette.8) Aret etter ble 
det inngått en avtale om å stille til disposisjon et norsk legeteam.9) 
I den humanitsre bistandens kjolvann ble det imidlertid innledet 
et samarbeid innenfor en av de sektorer Norge etter hvert har spe- 
sialisert seg på, som ikke faller inn under konsentrasjonsprinsippet: 
finansiell stotte til å bygge en ny havn i Calabar - Nkr. 40 mill. i 
4-årsperioden 1972-75.10) 

Det er ytt faglig bistand til detaljplanlegging av et industrivekst- 
anlegg i Onitsha, East Central State.11) Dessuten er to FAO- 
prosjekter blitt stottet - et som gav opplzring i kosthold og 
heirnkunnskap, og et demonstrasjons- og distribusjonsprogram for 
kunstgjodsel.12) 

Det er også blitt ytt bistand til et jordbruksprosjekt i Abakaliki i 
Kirkens Nodhjelps regi, til et ernzringsprosjekt i Mot Sults regi og 
til et prosjekt i adventistenes regi13) 

Bistanden til havneutbyggingen i Calabar er blitt noe forsinket. 
Derfor vi1 Nigeria ifolge rammeprogrammet for 1975-78 motta 
betydelig bistand også i 1975 og 1976, henholdsvis Nkr. 8,O og 16,O 
mi11.14) 

Misjonslandene Madagaskar, Etiopia og Zaire 

Madagaskar og to  andre land som kommer ganske hgyt på listen 
over de storste mottakerne av direkte norsk bistand, Etiopia og 
Zaire, utgjor en kategori for seg. Tradisjonelt har norsk misjon 
vzrt sterkt forankret i disse landene - og i India. Så å si all den 



bistand som er blitt allokert til disse tre landene, er kanalisert gjen- 
nom misjonsorganisasjonene. Det meste av bistanden har gått til 
utbygging og drift innen sektorene utdanning og helse. 

Madagarkar. Madagaskar har tradisjonelt vzert gjenstand for den 
mest omfattende norske misjonsvirksomhet, drevet av Det norske 
misjonsselskap. Av «misjonslandene» har Madagaskar mottatt mest. 
Fram til 1970 ble nesten all bistand til Madagaskar formidlet som 
stotte til Det norske misjonsselskaps virksomhet - b1.a. til opp- 
foring av flere hoyere skaler med internater og virksomheter I til- 
knytning til disse og også til utbygging av en jordbruksskole. Fram 
til utgangen av 1973 er misjonsselskapets virksomhet blitt stottet med 
tilsammen Nkr. 14 372 000.15) 

Som en folge av Det norske misjonsselskaps engasjement på Ma- 
dagaskar og i nzrt samarbeid med misjonsselskapet i planleggings- 
fasen, inngikk NORAD i 1972 en avtale om et jordbruksprosjekt i 
Antsirabe. NORAD skal yte Nkr. 20 mill. over en 5-årsperiode i finan- 
siell og faglig bistand. Det skal bygges opp to gårder - en far for- 
soksvirksomhet med plantevekster og den andre skal bli et forsoks- 
og avlssenter for melkedyr.16) Ifolge NORADs budsjett for 1974 
og rammeprogram for de folgende fire år vi1 stotten fordele seg 
med henholdsvis Nkr. 33, 5,5, 6,0, 6,O og 6,O på de enkelte år i 
perioden 1974-78.17) 

Etiopia Norsk Luthersk Misjonssamband har sin sterke forankring i 
Etiopia, og den alt ove~eiende del av norsk bistand til landet er 
gått til stotte av misjonssambandets virksomheter - sykehus, lzerer- 
skoler, jordbruksskoler og jordbrukssenter. Av en samlet norsk 
bistand til Etiopia på ca. Nkr. 11,s mill. i perioden 196&73 gikk 
ca. Nkr. 6,9 mill. til Norsk Luthersk Misjonssamband.l8) Adventis- 
tene mottok i perioden 1969-71 Nkr. 371 000 til et hospital og en 
1zrerskole.lg) Og endelig mottok Redd Barna i 1967-68 ca. Nkr. 
1,s mill. til et forskningsinstitutt for le~rabehandling.~O) 

Zaire. Hele den norske bistand til Zaire er gått til stotte av norske 
misjonsorganisasjoners virksomhet i landet. Brorparten er gått til 
Pinsevennenes Ytre Misjon - til hospital, hoyere skole, laxer- 
skole, sykepleierskole og yrkesskole - som i årene 1966-73 mot- 
tok tilsamrneil Nkr. 6,8 mi11.21) Det norske baptistforbund har mot- 
tatt resten - Nkr. 2.8 miil., det meste til en landbruksskole i Likati 
i 1972 og 1973.22) 



Andre land 

Med unntak for Zaire (og Botswana) har alle de land som vi hittil 
har tatt for oss, mottatt mer enn 1 prosent av den samlede bistan- 
den i tidsrommet 1964-73. Også Ghana har mottatt mer enn 1 pro- 
sent av samlet bistand, men Iran som på 1960-tallet var i bildet 
som fredskorpsland, og de ovrige land som er tatt med i tabell 4.1., 
har mottatt mindre enn 1 prosent av denne. 

Bistanden til Iran har i det alt overveiende bestått i fredskorps- 
innsats, som ve1 ikke ble helt vellykket. I tiden 1966-70 tjeneste- 
gjorde i alt 68 deltakere i Iran. De siste fredskorpsdeltakerne av- 
sluttet virksomheten i januar 1971.23) 

Bistanden til Ghana har bestått i finansiell, materiell og faglig 
stotte til et undervisningssenter for teoretisk og praktisk utdan- 
ning av maskinister og dekksoffiserer til den ghananske fiskeflate. 
Sentret er knyttet til Ghana Nautical College i Nungua nzr  Tema. 
Det er gitt finansiell stotte til oppforing av en verkstedskole (over- 
levert i 1969) og til anskaffelse av spesialutstyr. Dessuten er det 
stillet instniktorer til disposisjon.24) Garantiansvar er blitt gjort 
gjeldende for eksportkreditter i forbindelse med Aker-gruppens 
salg av seks tralere til Ghana i 1964. Det sarnlede erstatningsbelop 
utgjor ca. Nkr. 14,s mill. fordelt på årene 1972-75.25) 

Både Tunisia og Thailand har mottatt norsk bistand i beskjedent 
omfang. Bistanden til begge er eksempler på «statsbesok-bistand» 
- utviklingsst0tte som en diplomatisk artighet. Bistanden til Tunisia 
ble innledet gjennom et prinsippvedtak i regjeringen i forbindelse 
med president Bourguibas statsbesek i Norge 1963. Det prosjektet en 
delegasjon brakte med seg hjem etter et besok til Tunisia i 1964 
- utsendt for å finne fram til noe Norge kunne stotte - var et 
opplzringsprogram ved Christiania Spigerverk for ti formenn og en 
ingenior ved stålverket El Fouladh i Bizerte. I kjolvannet fulgte 
finansiell stotte til konsulenttjenester fra Christiania Spigerverk i de 
etterfglgende år. Etter flomkatastrofen i 1969 ble det dessuten gitt en 
gave på Nkr. 2 mill. til et boligprogram.26) Ved kongens statsbesok 
i Thailand i 1965 overleverte han en bokgave til Det nevrologiske 
institutt på Nkr. 70 000. Dette gav senere stotet til personellbistand 
til samme institutt og stipendiatstgtte.27) 

Ytterligere tre land er tatt med i tabell 4.1. - Sri Lanka (Ceylon), 
Algerie og Egypt. At Sri Lanka er kommet med, skyldes nesten 
utelukkende Norges Godtemplar Ungdomsforbund. NGU har drevet 



et fiskeriprosjekt i Jaffna-distriktet siden 1967, og aktivitetene ved 
prosjektet har i de etterfolgende år vokst både i bredde og omfang 
til å bli et produksjonsanlegg for båter, isfabrikk og fryseri, fiske og 
foredling, og en fiskegarnfabrikk. Også vannforsyningen er bedret. 
J perioden 1967-73 har NGU mottatt en stotte på ca. Nkr. 3,3 mill. 
til denne virksomheten.28) I 1972 ble også et prosjekt innenfor helse- 
sektoren i Redd Barna-regi stottet.29) 

Bistanden til Algerie ble innledet etter et prinsippvedtak av 
regjeringen i 1962 om å yte gjenreisningsst~tte til krigsherjede om- 
råder i Kabylia. Aret etter ble det bevilget Nkr. 2,6 mill. til tre- 
materialer som skulle gi tak til 10 000 hus.30) Den bistanden som 
fremgår av tabell 4.1., består derimot utelukkende av stotte til pri- 
vate organisasjoners virksomhet. I tidsrommet 1964-68 ble Kveker- 
hjelpens utviklingsprosjekter i Kabylia stottet med tilsammen ca. 
Nkr. 1,l mill., og i tidsrommet 1967-72 ble Redd Barnas prosjekter 
i Kabylia og Colomb-Bechar - i forste rekke sykepleierskoler som 
oppl~ringssentra i omfattende anti-trakomkampanjer - stottet med 
ca. Nkr. 4,2 mi11.31) 

Bistanden til Egypt - ca. Nkr. 4,6 mill. tilsammen i tidsrommet 
1966-73 - har vesentlig bestått i stipendiatstotte i forbindelse med 
et l-årig kurs i klinisk nevrofysiologi ved Rikshospitalet, finansiert 
av NORAD, og apparatur til universitetssykehuset i Kairo i den 
sammenheng. I 1969 ble det dessuten inngått en avtale om faglig 
bistand til å utarbeide en hovedplan for utbyggingen av Alexandrias 
bulkhavn, som er blitt gjennomfort.") 

Det ost-afrikanske fellesskap har mottatt 0,9 prosent av den sam- 
lede tosidige bistand i perioden 1964-73 - forst og fremst i form 
av personellbistand. Dessuten er i underkant av 10 prosent av den 
samlede tosidige bistand i denne perioden blitt fordelt på en rekke 
land som ikke er blitt tatt med i tabell 4.1. Tnnpå en fjerdedel av 
dette gikk imidlertid i katastrofebistand til Island i 1973. Forovrig 
er denne bistanden blitt spredt på mange forskjellige prosjekter. 

Bistanden til afrikanske frigjoringsbevegelser kommer i en egen stil- 
ling - ikke fordi omfanget i det tidsrom tabell 4.1. dekker har 
vzrt a r l i g  stort, men fordi den i f ~ l g e  rammeprogrammet for 1975- 
78 vi1 få stadig okende omfang og betydning. Fram til 1974 har 
denne bistanden i overveiende utstrekning bestått i varebistand og 



stotte til utdanningsinstitusjoner. I 1972 ble det bevilget Nkr. 1 mill. 
til PAIGC (Guinea-Bissau), Nkr. 330000 til MPLA (Angola) og 
Nkr. 0,7 mill. til FRELIMO (Mosambik). En bistand på Nkr. 5 mill. 
det folgende år skulle i prinsippet b1.a. fordeles med Nkr. 1,5 mill. 
til hver av disse frigjoringsbevegelsene.33) Ifolge budsjettet for 1974 
og rammeprogrammet for den folgende 4-årsperiode vi1 denne bi- 
standen bli okt til henholdsvis Nkr. 12, 15, 25, 35 og 50 mill. i de 
enkelte år av perioden. Disse år vi1 den utgjore henholdsvis 3,9, 
3,6, 4,8, 5,s og 6,4 prosent av det samlede bistandsprogrammet.34) 

Utviklingen i de tidligere portugisiske kolonier i 1974 og 1975 - 
Guinea-Bissau er blitt selvstendig og Mosambik står på terskelen til 
full selvstendighet, mens Angola står for tur til å oppnå samme 
status - vi1 imidlertid sannsynligvis påvirke både form, innhold og 
omfang av denne stotten de nzrmeste år. Sannsynligvis vi1 utvik- 
lingsbistand til PAIGC-regjeringen i Guinea-Bissau og FRELIMO- 
regjeringen i Mosambik avlose den stotte frigjgringsbevegelsene der 
tidligere har mottatt. 

Oppsummering 

Bistanden til ikke-prioritetslandene mangler et enhetlig preg. I tids- 
rommet 1964-73 er virksomheter spredt over et vidt spektrum blitt 
stottet. I denne samrnenheng bor det sondres mellom aktive engasje- 
menter og indirekte engasjementer via private organisasjoner. Blant 
de aktive engasjementer i denne sammenheng horer Stotten til Tyr- 
kia (som ikke har betydd szrlig stor aktivitet fra norsk side) og Sor- 
Korea, der et omfattende nordisk prosjekt er blitt avsluttet. Det fore- 
ligger ingen planer om ytterligere stotte til disse to land. Videre 
horer b1.a. navigasjons- og maskinistutdanningen i Ghana og havne- 
utbyggingen i Nigeria til de aktive engasjementer. Den tosidige 
bistanden til Nigeria vi1 fortsette i 1975 og 1976. Fredskorpsinnsat- 
sen i Iran - et annet direkte engasjement - er blitt avsluttet, og 
noen ny aktivitet vi1 neppe bli igangsatt der. Bistanden til Tunisia, 
også den er avsluttet, var aktiv i likhet med engasjementene på Cuba 
og jordbruksprosjektet på Madagaskar, som sannsynligvis vi1 fort- 
sette i tiden framover. Det samme gjelder bistanden til Det ost- 
afrikanske feilesskap. Denne stotten er det, som nevnt, rimelig å klas- 
sifisere som bistand til hovedsamarbeidslandene, selv om den berorer 
flere av dem. 

De ovrige land utenom hovedsamarbeidslandene som inngår i 



tabell 4.1., har prjmzrt fått indirekte stotte, gjennom forskjellige pri- 
vate eller internasjonale organisasjoner. De tre «misjonslandene» vi1 
sannsynligvis fortsatt motta bistand på samme nivå som hittil gjen- 
nom de norske mi~jons~organisasjoner. Szrlig gjelder dette Mada- 
gaskar og Etiopia hvor de to storste norske misjonsorganisasjonene 
har sine nedslagsfelt. 

Virksomheten i Sri Lanka og Algerie (siden 1964) har vzrt indirekte, 
via private organisasjoner. I Algerie er forskjellige norske organisa- 
sjoner og aktiviteter blitt stottet, i Sri Lanka er stotten vesentlig blitt 
konsentrert om én organisasjon. Det er ve1 tvilsomt om dette blir 
permanente forbindelser. Det er også vanskelig å si noe bestemt om 
den fremtidige bistandsvirksomhet til Thailand, Tunisia og Egypt, 
men den vi1 neppe bli trappet opp fra det lave nivå den har, med 
et mulig unntak for Egypts vedkommende. 

Den fremtidige stotte til andre land enn hovedsamarbeidslandene 
vi1 bli begrenset til virksomheter og bistandsformer som ikke faller 
inn under konsentrasjonsprinsippet. Dette gjelder i forste rekke fami- 
lieplanlegging og havneutbygging, foruten katastrofehjelp. Det gjel- 
der også stotte til private organisasjoners og nzringslivets engasje- 
menter i utviklingsland og stipendiatstotten. I en viss utstrekning kan 
den også finne sted gjennom kombinerte (multi-bi) prosjekter. 



8. Fordelingen på sektorer 

Myndighetenes retningslinjer og prioriteringer 
Engen-utvalget gav i 1961 ytterst vage direktiver for hvilke sektorer 
Norge burde konsentrere sin bistandsvirksomhet om - dersom man 
overhodet kan betegne utvalgets generelle observasjoner som et for- 
sgk på prioritering.1) Det syntes å ville betone fortsatt innsats innen- 
for sektorene fiskeriutvikling og helsestell. Videre ble det pekt på 
behovet for yrkesskoler, skoleutbygging og lzrerutdanning.2) Og i 
tillegg til stgtte innenfor undervisningssektoren ble det pekt på be- 
hovet for personellbistand av sosialgkonomer.3) Noen ytterligere 
veiledning gav ikke Engen-utvalget i 1961, og noen presisering ble 
heller ikke foretatt i innstillingen fra Stortingets utenriks- og kon- 
stitusjonskomité.4) 

Nesten 5 år senere droftet Onarheim-utvalget forskjellige kanali- 
seringsformer for bistanden, men unnvek eksplisitt å trekke opp 
noen prioritering av bistandens innhold: dens allokering til de for- 
skjellige sektorer.5) En viss forsiktig rettledning forekom likevel 
indirekte gjennom utvalgets påpeking av visse aktuelle hovedproble- 
mer som utviklingslandene stod overfor. Det ble i denne sammen- 
heng betont at landbrukstiltak - sa l ig  slike som raskt kunne bedre 
produksjonsforholdene - hele tiden har spilt en betydelig rolle i 
norsk bistand, og at det «er meget som taler for at slike fortsatt 
bgr vme  et vesentlig felt for vår innsats».e) Det ble i denne sarnmen- 
heng szrlig pekt på muligheten av å yte personellbistand i form av 
folk med landbruksutdanning, og at «i Norge har man en avansert 
gjgdningsindustri og bedrifter som fremstiller moderne redskap og 
produksjonsutstyr for landbruket».7) Videre ble matvareforsyning og 
familieplanlegging skjgvet i forgrunnen - utvalget delte seg rik- 
tignok i det siste spgrsmå1et.R) Betydningen av den norske «sosial- 
gkonomen~ - faglig bistand til prosjektering og planlegging - ble 
på ny betont.9) Regjeringen gav stort sett sin tilslutning til disse 
synspunkter - eller riktigere, tok dem til etterretning - uten å 
fgye noe nytt til.10) 



Noen presiseringer forekom heller ikke i regjeringens langtidspro- 
gram for 1970-73. De eneste ti110p var at det ble fremholdt at 
norske matvareoverforinger til Verdens Matvareprogram skulle 
fortsette, og en «presisering» med hensyn til personellbistanden: okt 
innsats innen en rekke yrker, med hovedtyngden fortsatt på land- 
og skogbruk, fiske, undervisning og helsevesen.ll) 

Regjeringens Stortingsmelding nr. 29 av 4. februar 1972 utgjor 
neppe noe szrlig godt grunnlag for sektorplanlegging av bistanden. 
Den betonte riktignok at innsatsen innenfor enkelte sektorer var sax- 
lig viktig. Men noen prioritering mellom de forskjellige sektorer 
verdt betegnelsen, forekom ikke. Det dreiet seg stort sett om en 
nzrmest refererende redegjorelse for på hvilke områder Norge 
hadde ytt bistand, og hvor innsats fortsatt kunne forventes. 

En viss rettledning, på det helt generelle plan, gir den likevel. 
Det ble betont at industrireising - s a l i g  slik industri som tar sikte 
på en hgy sysselsetting - burde bli stottet ved finansiell bistand 
gjennom de statlige utbyggingsselskapene i mottakerlandene, og ved 
overforing av faglig ekspertise gjennom personellbistand og opp- 
lzringsvirksomhet.12) Det kan også oppfattes som en form for in- 
direkte prioritering når det ble påpekt at «Rundt halvparten av 
utgiftene til to-sidig bistand går nå til innsats på områdene landbruk 
og fiske»l3) - selv om det ikke eksplisitt ble sagt noe om den 
vekt som skulle legges på denne sektor i framtiden. På samme måte 
ble det referert til at undervisning, med hovedvekten lagt på yrkes- 
opplzring, og forebyggende helsestell, som også omfatter mor- og 
barn-omsorgen med familieplanlegging, er (har vzrt) to andre hoved- 
områder for norsk innsats.14) I denne sarnmenheng ble det på- 
pekt at industri og sjotransport var nye områder for'norsk bistands- 
virksomhet. Det ble presisert at stotte til småindustri, wrlig på 
landsbygda, skapte okte sysselsettingsmuligheter og bidro til den 
okonomiske og sosiale utvikling for de brede lag av folket.15) Sam- 
tidig ble det referert til Stortingets vedtak om at omtrent 10 prosent 
av de samlede bistandsrnidler skal gå til stotte av familieplanleg- 
ging.16) 

Noen rettesnor for ressursallokeringen til de forskjellige sektorer 
utover generelle antydninger utgjor således ikke denne stortings- 
meldingen. Det ble ikke trukket opp noen kvantitative normer for 
fordelingen av bistanden på de forskjellige sektorer, og det forekom 
ikke szerlig rnange presiseringer av innsatsen innenfor de forskjel- 
lige sektorer. De få som forekom, var ikke wrlig uttommende. Hel- 



ler ikke det utkast til retningslinjer som NORADs Råd utformet 
våren 1970 - dette gav stotet til regjeringens stortingsmelding - 
trakk opp noen prioritering av de forskjellige sektorer i kvantitative 
termer, men var likevel en anelse mer stringent enn Regleringens 
melding når det gjaldt avveiningen mellom de ulike sektorer og pre- 
siseringer av bistandens innhold i denne sarnmenheng.17) 

Heller ikke i langtidsprogrammet for 1974-77 ble det foretatt 
noen stram avveining og prioritering mellom de forskjellige sektorer. 
Det het at  

Valget av bistandsområder vi1 bli bestemt av den generelle målsetting for 
Norges samarbeid med utviklingslandene, av utviklingslandenes egne 
0nsker og av Norges spesielle muligheter for å yte effektiv bistand på 
forskjellige fagområder. Rundt halvparten av utgiftene til tosidig bistand 
går nå til innsats på områdene landbruk og fiske. Det legges b1.a. 
vekt på distriktsutbygging av forskjellig slag, tiltak som kan bidra til å 
0ke syselsettingen på landsbygda og i det hele fremme den @konorniske 
og sosiale utvikling blant jordbruksbefolkningen. Et annet viktig fag- 
område for norsk innsats er undervisning, der hovedvekten har vzrt lagt 
på forskjellige former for yrkesopplzring. Et tredje hovedområde er 
forebyggende helsestell, som også omfatter mor- og barn-omsorgen med 
familieplanlegging. Ti prosent av de samlede bistandsbevilgninger går til 
familieplanlegging innenfor rammen av det utvidede familieplanleggings- 
begrep. Nye områder for norsk bistandsvirksomhet er industri og sj@- 
transport. 

Det vi1 fortsatt bli satset på disse bistandsområder i programperioden.ls) 

De politiske myndigheter har således ikke trukket opp klare ret- 
ningslinjer for fordeling av den samlede bistanden på de forskjeilige 
sektorer - i den utstrekning de overhodet har hatt dette som sikte- 
mål med de generelle formuleringer som er blitt vedtatt. De  «direk- 
tiven> som er gitt for en slik fordeling, er dårlig egnet som rette- 
snor for planlegging av ressursallokeringen til de forskjellige sek- 
torer. Det grunnlag en slik planlegging har hatt å bygge på, har 
vzert ytterst spinkelt. Det er ikke blitt szerlig bedret hverken gjen- 
nom Stortingsmelding nr. 29 (1971-72) eller langtidsprogrammet 
1974-77. 

Den faktiske fordeling på sektorer 
Fordelingen av den direkte bistanden på de forskjellige sektorer for 
1969-73 fremgår i grove trekk av tabell 8.1. Kriteriene for forde- 
lingen fremgår imidlertid ikke av kildene. Mest bistand er allokert 



Utdeling av kondonter på jernbanestasjonen i Bombay. Bistaiid fil farnilie- 
planlegging herer ikke inn under konsentrasjor~spri?tsippet for tosidig norsk 
bistarid, og kan derjor yres fil andre land enn hovedsamarbeidslandetie. 
Etter forutsetningene skal minst 10 prosent av sainlet norsk bistand yres til 
detre formål. Denne målsetting er imidlertid ikke blitt inrifridd. Hoved- 
iyngden av bistanden på dette område er ytt gjeriironi de infernasjonale 
organisasjoner - Den internasjonale f@derasjoii for jantilieplanlegging 
(IPPF) og F N s  befolkningsjond (UNFPA). Storparten av deit tosidige 
bistanden til familieplanlegging er gått til land i Asia, jremst liovedsamar- 
beidslandene. (Foto: Per L.-B. Arilsson) 



til sektoren landbruk og fiske, som er slått sammen. Dersom land- 
bruk og fiske hadde vzrt oppfort hver for seg, ville antagelig 
tabellen ha avdekket interessante svingninger fra år til år, som 
ville ha gitt okt innsikt i de strukturelle endringer som har funnet 
sted over tid: en tyngdeoverforing fra innsats innenfor fiskerisek- 
toren til landbruks- og skogbrukssektoren. For de fem årene tabell 
8.1. omfatter, gjor det seg også gjeldende eksepsjonelt store svingnin- 
ger for sektoren landbruk og fiske - dens andel varierte mellom 
30 og 50 prosent av samlet tosidig bistand. Slike store svingninger 
kan for en del forklares med at det kan ha oppstått forsinkelser ett 
år som har fort til at disse bevilgningene er blitt brukt året etter. 
Tabellen gir dessuten bare et tilnzrmet riktig bilde av fordelingen 
mellom de forskjellige sektorer. Prosentberegningen for 1969 byg- 
ger på den tosidige bistand fratrukket den humanitwe bistand til 
Nigeria, mens den humanitzre bistanden til Bangladesh er inkludert 
i beregningsgrunnlaget for 1971. I 1969 utgjorde den humanitzre 
bistanden til Nigeria hele 17,7 prosent av den tosidige bistanden for- 
delt på land. 

Bistanden innenfor sektoren landbruk og fiske har som nevnt opp- 
vist store svingninger fra år til annet. Den utgjorde 41 prosent av 
den tosidige bistand i 1969, og henholdsvis SO, 31, 20 og 30 pro- 
sent de folgende fire år. Variasjonene i allokeringene til samferdsel, 
bygg- og anlegg har også vzrt ganske store - andelen av den to- 
sidige bistanden utgjorde henholdsvis 18, 12, 17, 13 og 17 prosent i 
de enkelte år av 5-årsperioden. Stotten til undervisningssektoren 
varierte derimot mindre i dette tidsrommet - og utgjorde henholds- 
vis 17, 17, 15, 18 og 19 prosent av den tosidige bistanden. 

Bistanden til helsesektoren, som også omfatter familieplanlegging, 
oppviste en sterkt synkende tendens de siste par år; dens andel var 
henholdsvis 9, 9, 11 ,  4 og 5 prosent i de enkelte år av 5-årsperioden. 
Bare en ytterst liten del av denne bistanden er blitt allokkert til 
familieplanlegging. På den annen side er ikke prinsippvedtaket om 
I0 prosent til familieplanleggingsst0tte utformet slik at det nodven- 
digvis gjelder for den tosidige bistanden isolert. Det gjelder for den 
samlede bistanden. Prinsippvedtaket om dette ble truffet av Stor- 
tinget i juni 1971. To år senere var vedtaket langt fra innfridd. Den 
samlede bistand til helsesektoren - og familieplanlegging utgjorde 
bare en liten del av denne - var i alt på omtrent 8 prosent av den 
samlede tosidige og flersidige bistanden i 1973.19) NORADs styre 
hadde allerede i 1970 utformet og vedtatt målsettingen om 10 pro- 



sent til familieplanlegging. Arsakene til at målsettingen iikevel ikke 
er blitt fullt ut innfridd er kanskje flere, b1.a. problemet med å finne 
gode tosidige prosjekter til å satse på. Et slikt problem skulle likevel 
ikke vaere uoverkornmelig. 

Det lar seg vanskelig gjore å vurdere i hvilken utstrekning den fak- 
tiske ressursallokering har vzrt i samsvar med målsettingene for virk- 
somheten, fordi målsettingene ikke er blitt uttrykt i kvantitative ter- 
mer, med unntak for stotten til familieplanlegging. Bedommelsen av 
dette blir også vanskeliggjort ved at det forst er i lopet av de siste 
år at statistiske oppgaver over bistandens fordeling på de forskjel- 
lige sektorer er fremlagt - med unntak for personellbistanden. De 
politiske myndigheter som har fått seg forelagt NORADs årsmel- 
dinger og regnskap - og godkjent de enkelte prosjekter på forhånd 
- har bare helt unntaksvis reist innvendinger av denne karakter. 
De må derfor ha funnet, rent generelt, at bistanden har ligget innen- 
for den rammen som er trukket opp og er i samsvar med retnings- 
linjene. Men samtidig må det tilfoyes at den samme konklusjon like 
gjerne kunne trekkes selv om bistanden hadde hatt en helt forskjel- 
lig sammensetning, og hadde hatt sitt tyngdepunkt på helt andre 
sektorer, dersom den skulle trekkes på grunnlag av de vagt utformede 
målsettinger og retningslinjer på dette område. 

Tabell 8.1. Prosentvis fordeling alf der, tosidige ilorske bistand på 
sektorer, 1969-73 

Sektor 1969l) 1970 1971 1972 1973 

Landbruk og fiske . . . . . . . . . . .  4 1 50 3 1 20 30 
Bygg, anlegg, industri og sam- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ferdsel 18 12 17 13 17 
Utdanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 17 15 18 19 
Helse- og familieplanlegging . . .  9 9 11 4 5 
Humanitaert hjelpearbeid . . . . . .  - 15 30 19 
Andre tiltak ................. 15 12 11 15 10 

Tilsammen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 100 100 100 100 

Kilde: NORADs Arsmelding og regnskap for 1969, p. 5 ,  
St.me1d. nr. 54 (1970-71), p. 5, NORADs Arsmelding og regnskap 1971 
(stensil), p. 2, og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 6. 

1. Den humanitaere bistand til Nigeria er ikke inkludert. 



Fordelingen av personellbistaiiden på sektorer 
Fordelingen av personellbistanden på de forskjellige virksomhetsom- 
råder i tidsr~mm~et 1964-73 fremtrer av tabell 8.2. Denne tabellen 
omfatter personell som har tjenestegjort under tosidige og nordiske/- 
skandinaviske avtaler. Fordi den dekker en såvidt lang periode, frem- 
irer interessante tyngdeoverforinger fra en sektor til andre i den 
tosidige personellbistanden. 

Undervisning. For 10-årsperioden som helhet dominerer innsatsen 
innenfor undervisningssektoren. Denne sektors relative betydning har 
år for annet okt i takt med en okende samlet personellbistand. I 
1964 utgjorde personellbistanden innenfor undervisningssektoren 
11,2 prosent av den samlede personellbistanden. De folgende år okte 
den til henholdsvis 17,8, 17,4, 23,8 32,1, 37,8, 41,2, 44,2, 46,4 og 
47,l prosent. Når innsatsen innenfor denne sektor etter hvert er 
kommet opp i en så stor prosentandel - innpå halvparten av den 
samlede personellbistanden - har det også hatt en viss sammen- 
heng med at en stor del av fredskorpsvirksomheten har vzrt kon- 
sentrert til denne sektor - selv om andelen etter hvert er blitt like 
hoy og hoyere for ekspertenes vedkommende. 

Landbruk og  fiske. Den nest «tyngste» sektoren i 10-årsperioden har 
vzrt landbruk og fiske. I 1964 ble hele 34,s prosent av personell- 
bistanden kanalisert til denne sektor. Dens relative andel avtok imid- 
lertid gradvis i lopet av de folgende år - til henholdsvis 28,1, 34,4, 
30,5, 25,6, 23,7 og 19,s prosent - og var i årene 1971-73 hen- 
holdsvis 13,5, 20,8 og 13,4 prosent. Også innen denne sektor har det 
hele tiden vzrt et betydelig innslag fredskorpsdeltakere, noe som 
fremtrer av tabell 8.2. 

Helse. Helsesektoren er den tredje av de «tunge» virksomhetsområ- 
dene for personellbistanden. Også denne sektors relative andel har 
avtatt sterkt med årene. I 1964 tjenestegjorde 36,2 prosent av samt- 
lige bistandsarbeidere innenfor helsesektoren, men andelen de f0l- 
gende år gikk ned til henholdsvis 29,2, 19,8, 15,8, 15,8, 10,8, 10,5, 8,1, 
9,4 og 7,l prosent. Fra 1965 til 1967 utgjorde fredskorpsdeltakere noe 
mer enn halvparten av det norske personell som tjenestegjorde 
innenfor denne sektor og senere har bistanden i det vesentlige be- 
stått av fredskorpsinnsats, slik det fremgår av tabell 8.2. 



Qjkononzisk planlegging og offentlig admini.strasjon. Bistanden innen- 
for de to sektorene okonomisk planlegging og offentlig administra- 
sjon påkaller szrlig oppmerksomhet, på grunn av den vekt retnings- 
linjene for norsk bistandsvirksomhet gjennomgående har lagt på 
bistand til planlegging etc. - selv om slik stotte selvsagt ikke er 
begrenset til disse to sektorene. Det fremgår av tabell 8.2. at det 
hele tiden har vzrt ytt en viss personellbistand innenfor d isk  to 
sektorer, selv om den ikke har ligget på noe hoyt nivå hverken om 
man legger de absolutte tall eller sektorens relative andel til grunn 
for bedommelsen. I de enkelte år av 10-årsperioden har sektoren 
okonomisk planlegging utgjort henholdsvis 3,4, 3,2. 2,0, 3,7, 3,1, 3,6, 
4,4, 3,7, 3,6 og 2,s prosent av personellbistanden og det hgyeste 
antal1 som har tjenestegjort innenfor denne sektoren - i 1970 - var 
22 personer. Personellbistanden innenfor sektoren offentlig admini- 
stasjon utgjorde henholdsvis 2,2, 0.8, 1.0, 0.5, 0,2. 0,4. 3,9. 0,7 og 
1,l prosent de enkelte år i tidsrommet 1965-73. 

Transport og kommunikasjoner, bygg og anlegg. Personellbistanden 
innenfor sektoren transport og kommunikasjoner har okt noe etter 
hvert. Den ble innledet i 1965 (0,s prosent) og utgjorde henholdsvis 
5,5, 6,4, 9,1, 5,1, 5,0, 7,3, 13,s og 12,l prosent av den samlede bistan- 
den de folgende år. Personellbistand innenfor bygg og anlegg er 
derimot kommet til senere. Den ble innledet i 1969 (4,2 prosent) og 
utgjorde henholdsvis 7,0, 4,7, 10.3 og 8,4 prosent av personellbistan- 
den de folgende fire år. 

Andre sektorer. Personellbistanden innenfor sektoren industri, gruve- 
drift og håndverk har vzrt gjennomgående liten og i stor utstrek- 
ning bestått i fredskorpsinnsats slik det fremgår av tabell 8.2. I 10- 
årsperioden utgjorde denne sektors andel av personellbistanden hen- 
holdsvis 5,2. 5.4, 1.6, 1.8, 4,9, 2,1, 5,4, 1,9, 1,8 og 0,8 prosent. Også 
innenfor sektoren sosial virksomhet er det fredskorpsinnsatsen som 
fullstendig har dominert personellbistanden. Denne utgjorde hen- 
holdsvis 0,9, 2,2, 7 3 ,  10.1, 2,3, 3,8, 0, 4.1, 1.8 og 1,7 prosent av den 
sarnlede bistanden i de enkelte år av tidsrommet 196473. Innenfor 
sektoren vannkraft var 3 personer engasjert i 1969, 1970 og 1973 og 
10 i 1972. Også innenfor sektoren handel, bankvesen, forsikring og 
turisme har personellbistanden vzrt ytterst beskjeden, noe som frem- 
går av tabell 8.2. 
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Kilde: Tabell 8.2. er oppstilt på grunnlag av oppgaver i 
St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 67, for 1973, 
St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 53, for 1972, 
NORADs Arsmelding og regnskap 1971, (stensil) pp. 90-92, for årene 
1967-71, og Norsk Utviklingshjelps Arsmelding og regnskap for 1968, 
p. 55, for 1964-66. Tabellen omfatter bare personell under offentlige 
tosidige samarbeidsavtaler og nordiske/skandinaviske prosjekter samt 
junioreksperter. For 1973 elr juni~rekspertene utelatt. Den omfatter det 
antall personer som er finansiert i perioden (til forskjell fra oppgavene 
i tabell 9.1., som inkluderer engasjerte personer ved årets utgang - derav 
avvik mellom oppgavene i tabell 8.2. og 9.1.). 

Tabell 8.2. Norsk personell i tjeneste i utviklingsland fordelt på 
sektorer, 1964-73 

l .  Undervisningspersonell er i 1972 også inkludert i tallene for per- 
sonell utenom regulerte stillinger og for personell i regulerte stillinger. 

Sektor 

@kon. planlegging, 
surveys, etc. 
Off. administrasjon 
Vannkraf t 
Transp., etc. 
Bygg og anlegg 
Industri, gruve- 
drift, håndverk 
Handel, bankvesen, 
forsikring, turisme 
Landbruk og fiske 
Helsevesen 
Sosial virksornhet 
Undervisning 
Andre, inkl. adm. 
og kontorpersonell 
Tilsamrnen 

1972l) 

O a 
E 
2 

1 2  3 4 5 6 

11 5 4 20 
O 4 O 4 
5 10 O 15 

32 41 2 75 
25 27 5 57 

2 1 7 10 
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1 10 41 52 
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144 249 205 13 148 554 
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9. Fordelingen på land av personell- 
bistand og stipendiatstatte 

To former for bistand påkaller sa l ig  interesse av flere og delvis 
forskjellige grunner: (1) Personellbistanden og (2) stipendiatstotten. 

Personellbistanden utgjor kanskje den storste knapphetsfaktor i 
givexlandet. Dette har stort sett almen gyldighet, men er kommet sax- 
lig sterkt inn i norsk bistandsdebatt i 1974-75 som et resultat av det 
forventede press på hgyt kvalifisert arbeidskraft som folge av akti- 
viteten i tilknytning til oljeutvinningen. Også for tiden £@r 1974 kan 
imidlertid personellbistanden betraktes som et supplerende uttrykk 
for giverlandets prioritering av bistandsressursene - som et viktig 
Itomplement til den prioritering som fremtrer av fordelingen av de 
finansielle ressurser. 

Personelibistandens fordeling på land kan imidlertid ikke tjene 
som det eneste mål på giverlandets prioritering. Flere forhold vir- 
ker forstyrrende inn i denne sammenheng, og må tas i betraktning 
når den blir bmkt som et slikt mål. For det forste vi1 giverlandets 
bedammelse av de forskjellige hovedsamarbeidslands behov for fag- 
lig assistanse spille inne. Her gjor det seg store forskjeller gjel- 
dende mellom de forskjellige hovedsamarbeidsland. Mens India f.eks. 
for de fleste praktiske formål anses å vzre selvforsynt på dette om- 
råde, anses de ost-afrikanske hovedsamarbeidsland, Zambia og Bot- 
swana frerndeles å ha et stort behov for faglig assistanse - Bot- 
swana kanskje aller storst. Mottakerlandets interesse av å motta fag- 
folk utenfra og dets politikk på dette område, vi1 også spille inn. 
Enkelte land vi1 vzere mer restriktive enn andre i så måte - b1.a. 
ut fra en voksende erkjennelse av at det er verdifullt å slippe landets 
egne fagfolk til slik at disse kan vinne den fagkunnskap som bare 
erfaring og muligheten til å få bmkt sine egne evner gir. Også på 
dette felt er det forskjeller mellom norske hovedsamarbeidsland - 
Tanzania er ve1 rent generelt mer tilbakeholdende enn f.eks. Kenya. 
En oversikt over den tosidige personellbistandens fordeling på de 
enkelte land ved utgangen av årene 197Ck73 fremtrer av tabell 9.1. 

Stipendiatstotten har som hovedmål å bidra til utdanning av folk 
fra utviklingsland. Den er etter hvert orientert i retning av til- 

8 - Nor,!, utviklingsbiscand 



leggsutdanning. Samtidig kan den imidlertid tjene flere andre for- 
mål. Disse kan vzre innbyrdes motstridende. Stipendiatstotten kan 
brukes til å utbygge kontaktflaten med utviklingslandene - og der- 
med betraktes som et uttrykk for giverlandets prioritering på dette 
område. Den kan imidlertid også brukes som et tilbud til andre 
land enn hovedsamarbeidslandene - og dermed som et middel til 
å utvide kontaktflaten til flest mulig utviklingsland. I den utstrek- 
ning det blir lagt ensidig vekt på det sistnevnte formål, vi1 personell- 
bistandens fordeling på land vzre lite tjeniig som uttrykk for giver- 
landets prioritering av forskjellige mottakerland. I tabell 9.2. gis en 
oversikt over NORAD-stipendiatenes fordeling på de enkelte land 
for de enkelte år i perioden 1970-73. 

Personellbistanden 
Tabell 9.1. gir en oversikt over fordelingen på land for personell- 
bistanden under tosidige avtaler eksklusive fredskorps, fredskorps- 
bistanden og den sarnlede personellbistanden. Fredskorpsbistandens 
fordeling på Kenya og Uganda, med tyngdepunktet i fgrstnevnte land 
i 1970 og 1971, fremtrer av tabellen. Samtidig fanger den inn freds- 
korpsets sorti fra Iran og Uganda og dets start i Tanzania. På 
grunn av at fredskorpset i 1970 og 1971 var konsentrert til Kenya 
og Uganda, fremtrer disse to land som de storste mottakere av 
samlet norsk personellbistand i disse årene. I 1972 endret dette 
bildet seg. Mens Uganda på det nzrmeste var falt ut, var Tanzanias 
og Zambias andel okt sterkt - til henholdsvis 23,9 og 22,l prosent. 
Denne utviklingen ble befestet i 1973. Kenya har stått i en klasse 
for seg gjennom alle fire år, med henholdsvis 37,9, 41,1, 38,4 og 
37,7 prosent av den samlede norske personellbistanden. Ugandas 
andel utgjorde henholdsvis 21,5, 22,9 og 5,l prosent i 1970-1972. 

Det aller meste av den tosidige personellbistanden har gått til 
hovedsamarbeidslandene. Deres andel av den samlede bistanden var 
henholdsvis 91,9, 94,4, 92,5 og 92,l prosent i perioden 1970-73. 
Denne andel vi1 ~ k e  til henho~ldsvis 94,9, 96,9, 94,9 og 94,7 prosent 
dersom man inkluderer bistanden til Det gstafrikanske fellesskap 
for disse år - og denne bistanden horer egentlig hjemme blant 
bistanden til hovedsamarbeidslandene.   en tosidige bistand som ikke 
er tatt med i tabeil 9, l .  - norsk deltakelse i nordiske og skandi- 



naviske prosjekter - trekker i samme retning. Seksten av de hen- 
holdsvis 18 og 17 nordmenn som var engasjeri i denne regi i 1970 og 
1971, arbeidet i Kenya og Tanzania og samtlige 21 og 16 i de f01- 
gende to år. 

Enkelte av hovedsamarbeidslandene har imidlertid mottatt en 
stgrre andel enn andre. Personellbistanden til India har vzrt  for 
nedadgamde ettersom fiskeriprosjektet etter hvert ble avsluttet, og 
personellbistanden til Pakistan har vmt  hoyst 2 personer årlig. Fra 
1970 av har således personellbistanden vzrt konsentrert til prio- 
ritetslandene i @st-Afrika og Zambia. 

Stipendiatene 
Et fullstendig forskjellig monster fremtrer av tabell 9.2. for stipendiat- 
bistandens vedkommende. Riktignok har en stor andel av den samlede 
stipendiatstgtten gått til hovedsamarbeidslandene - henholdsvis 40,2, 
37,7, 48,5 og 36,6 prosent i årene 1970-73 - men godt over halv- 
parten har gått til andre land. Denne bistanden blir som nevnt holdt 
utenfor konsentrasjonsprinsippet, og et av motivene til dette er ve1 
et onske om å bmke slike stipend som et redskap til å utvide kon- 
taktflaten med land som ikke mottar annen norsk bistand b1.a. på 
gmnn av konsentrasjonsprinsippet. Det er ett av de få tilbud Norge 
har til disse land. I så fall har allokeringen svart til hensikten. Sti- 
pendiestotten er spredt til mange land - noen få land har mottatt 
flere stipend årlig, men de fleste har mottatt ett. Blant dem som har 
mottatt mange, kommer som tidligere nevnt Egypt og Thailand i 
forste rekke. 

Blant prioritetslandene dominerte szrlig India - med henholds- 
vis 24,8, 20,1, 16,4 og 11,8 prosent av det samlede antal1 stipendiater 
disse fire årene. Dette blir ytterligere understreket gjennom den 
store prosentandel India hadde av de «tunge» stipendiene - for 
forskning og videregående studier. Det kom ytterst få stipendiater 
for videregående studier fra hovedsamarbeidslandene i Ost-Afrika 
og Zambia de forste to år, og antallet kursdeltakere var heller ikke 
~ r l i g  imponerende for noen av disse landenes vedkommende. I 
1972 kom det imidlertid en okende andel stipendiater fra Kenya 
og året etter også fra Tanzania. De «tunge» stipendiatene - for 
videregående studier og forskning - utgjorde imidlertid en mindre 



del av denne veksten. Det fortoner seg å vzre et sunt prinsipp at 
videregående studier fortrinnsvis bor st@ttes i mottakerlandet selv 
eller i et annet land der språket ikke danner et ekstra hinder. På 
bakgrunn av den vekt som det fra norsk side legges på undervis- 
ningsbistanden til de afrikanske hovedsamarbeidsland - ikke minst 
på universitetsnivå, slik dette kommer til uttrykk i denne sektors 
andel av personellbistanden - fortoner det seg likevel noe inkonse- 
kvent at ikke en betydelig storre andel av stipendiatstgtten blir 
allokert til disse land for videregående studier, spesialisering og 
forskning ved norske institusjoner, hvor språkproblemene ikke skulle 
spille den s a m e  rolle. Derved ville man kunne utdype samarbeidet 
og gjore utvekslingen litt mer gjensidig. 

Nar det gjelder deltakelse i kurs og seminarer, vi1 ikke hensynet 
til sprak spille så stor rolle. De norske politiske myndigheter har 
gjentatte ganger tilkjennegitt at de finner det onskelig å utvide 
kontaktflaten mellom private organisasjoner av forskjellig karakter 
i Norge og tilsvarende organisasjoner i hovedsamarbeidslandene og 
å skape gjensidighet i slike forbindelser - dette skjedde senest i 
Stortingsmelding nr. 29 (1971-72). Stipendiatstotte er enn så lenge 
et av de fremste virkemidler til å stimulere oppbygging av en slik 
kontaktflaten mellom private organisasjoner av forskjellig karakter 
sige virkemidler blir gjort tilgjengelige. Dersom stipendiatstotten 
skulle tjene dette formål, har den allokering som fremtrer av tabell 
9.2. åpenbart vzrt forfeilet, selv om det riktignok kan registreres en 
viss okning i antal1 stipendiater fra hovedsamarbeidslandene - forst 
og fremst fra Kenya og Tanzania - i 1972-73. Når stipendiat- 
stotten bare unntaksvis - for Indias vedkommende - ivaretar slike 
hensyn, er det ve1 dels fordi dette ikke er blitt eksplisitt formulert 
som en målsetting for denne bistandsform spesielt. Den faktiske 
allokering reflekterer at det er lagt storst vekt på å bruke stipen- 
diatstotten som et tilbud til land utenom hovedsamarbeidslandene og 
som et redskap til å utbygge kontaktflaten med et stort antal1 utvik- 
iingsland. 



Tabell 9.1. Norsk personell i tjeneste i utviklingsland under tosidige avtaler, 1970- 73 (pr .  31 .12 . )  

Tosidige Fredskorps Tilsammen Tosidige Fredskorps Tilsammen 

Mottaker Antal1 O/o Antal1 % Antal1 % Antal1 Antall % Antall % 

.. . . . . . . . . . . .  India 18 7,7 O O 18 5,4 11 4,3 O O 11 3,l 
Kenya . . . . . . . . . . . .  71 30,2 56 56,O 127 37,9 91 35,s 56 53,8 147 41,l 
Pakistan. . . . . . . . . . .  1 0,4 O O 1 0,3 2 0,8 O O 2 0,6 
Tanzania . . . . . . . . .  38 16,2 O O 38 11,3 56 22,O 2 1,9 58 16,2 
Uganda . . . . . . . . . . .  37 15,7 35 35,O 72 21,5 36 14,2 46 44,2 82 22,9 
Zambia . . . . . . . . . . .  52 22,l O O 52 15,5 38 15,O O O 38 10,6 

Prioritetslandene . . .  217 92,3 91 91,O 308 91,9 234 92,l 104 100 338 94,4 

Ghana ............ 5 2,l O O 5 1,5 6 2,4 O O 6 1,8 
Iran . . . . . . . . . . . . . .  O O 9 9,O 9 2,7 O O o o o O 
EAC . . . . . . . . . . . . .  10 4,3 O O 10 3,O 9 3,5 O O 9 2,5 
Andre . . . . . . . . . . . . .  3') 1,3 O O 3 0,9 5') 2,O O O 5 1,4 

Tilsamrnen . . . . . . . .  2352) 100 100 100 33P) 100 254 100 104=) 100 35g8) 100 

Kilde: For 1970 er oppgavene hentet fra St.meld. nr. 54 
(1970-71), pp. 20 og 29-30; for 1971 fra Norges sam- 
arheid med utvikli?igslandene i 1971, NORAD, Oslo 1972, 
pp. 46-48; for 1972 og 1973 fra henholdsvis Norges sam- 
arheid med utviXling.slandene, 1973-utgaven, pp. 60 og 64, 
og 1974-uigaven, pp. 76 og 80. 

b- 1 Derav 1 ved GATTS internasjonale handelssenter i 
; Geneve (ITC), 1 ved FNs @konorniske kommisjon for Asia 

og Det Fjerne @sten (ECAFE), og 1 ved FAOs «Mot 
Sult»-kampanje i Botswana. 

2 Det oppgis til 234 et annet sted i kilden (p. 30, sp. 2). 
Dertil tjenestegjorde 71 nordmenn for de internasjo- 

nale organisasjoner, og 18 ved skandinaviske og nordiske 
prosjekter. Av de sistnevnte var 16 engasjert i Tanzania og 
Kenya, og 2 i S@r-Korea. 

4 Derav 2 ved GATTs ITC i Geneve, 1 ved ECAFE, 
1 ved FAO i Botswana og 1 i Etiopia. 

5 Dessuten l ved United Nations Volunteers - i Jemen. 
G Dertil tjenestegjorde 53 for de internasjonale organisa- 

sjoner og 17 ved de fellesnordiske og skandinaviske pro- 



E Tabell 9.1. Norsk personell i tjeneste i zitviklingsland zinder tosidige avtaler, 1970-73 (pr. 31.12.) 
M 

Mottaker 

Tosidige Fredskrops Tilsarnrnen Tosidige Fredskrops Tilsamrnen 

Botswana . . . . . . . . . .  
India . . . . . . . . . . . . .  
Kenya . . . . . . . . . . . .  
Pakistan. . . . . . . . . . .  
Tanzania . . . . . . . . .  
Uganda . . . . . . . . . . .  

........... Zambia 

Prioritetslandene ... 247 90,8 59 100 306 92,s 224 90,3 57 100 281 92,1 

Ghana ............ 5 1,8 O O 5 1,5 5 2,O O O 5 1,6 
Iran .............. O O O O O O O O o o O O 
E AC ............. 8 2,9 O O 8 2,4 8 3,2 O O 8 2,6 
Andre ............. 12') 4,4 O O 12 3.6 11'3 4.4 O O 11 3.6 

Tilsamrnen ........ 2728) 100 59=) 100 

sjekter. Av de sistnevnte var 16 engasjert i Kenya og 
Tanzania og 1 i Ser-Korea. 

7 Derav 1 i Madagaskar, 1 i GATT, 1 i Thailand 
(ECAFE) og 1 i Elfenbenkysten (African Development 
Bank). 

s Dertil tjenestegjorde 83 nordrnenn i de internasjonale 
organisasjoner og 21 ved fellesnordiske prosjekter. 

9 Dertil tjenestegjorde 1 ved United Nations Volunteers. 
10 Alt norsk personell var trukket ut av Uganda. De 

to var på kontrakt i Uganda, men tjenestegjorde i Kenya. 
11 Derav 10 i Madagaskar og 1 i Elfenbenkysten 
12 Dertil tjenestegjorde 52 nordrnenn i de internasjonale 

organisasjoner, 12 junioreksperter og l6 ved fellesnordiske 
prosjekter. 



Tabell 9.2.  Stipendiater for studier og seminarerlkurser fordelt på land, 1970-73 

Studier, etc. Seminarlkurs Samlet Studier, etc. Seminar/kurs Samlet 

Mottakerland Antal1 Antall O { ,  Antall Antall , Antal1 , Antal1 % 

. . . . . . . . . . . . .  India 44 26,3 17 21,s 61 24,8 50 25,9 12 10,4 62 20,l 
Kenya ............ 1 0 , 6  3 3,8 4 1,6 2 1,0 1 4 9  3 1,O 
Pakistan. .......... 11 6,6 O O 11 4,5 19 9,8 6 5,2 25 8,l 
Tanzania . . . . . . . . .  l 0,6 11 13,9 12 4,9 1 0,5 16 13,9 17 5,s 
Uganda . . . . . . . . . . .  4 2,4 5 6,3 9 3,7 1 0,5 5 4,3 6 1,9 

. . . . . . . . . . .  Zambia O O 2 2,5 2 0,8 O O 3 2,6 3 1,0 

Prioritetslandene ... 61 36,5 38 48,l 99 40,2 73 37,8 43 37,4 116 37,7 

Egypt . . . . . . . . . . . . .  24 14,4 2 2,5 26 10,6 37 19,2 3 2,6 40 13,O 
. . . . . . . . . .  Thailand 17 10,2 2 2,5 19 7,7 19 9,8 5 4,3 24 7,8 

Tyrkia . . . . . . . . . . . .  7 4,2 O O 7 2.8 9 4,7 1 0,9 10 3.2 
Sierra Leone ....... O O 9 11,4 9 3.7 O O 13 11,3 13 4,2 
Andre . . . . . . . . . . . .  581) 34.7 289 35.4 86 35,O 5Y) 28,5 50') 43,5 105 34,l 

........ Tilsammen 167 100 79 100 

Kilde: Oppgavene over antall stipendiater for 1970 og 1971 
er hentet fra henholdsvis St.meld. 54 (1970-71), pp. 23-24, 
og Norges saniarbeid nied utviLliitgslaiidene i 1971, 
NORAD, Oslo 1977, pp. 71-72. FN-stipendiatene som 
NORAD har hatt ansvaret for (henholdsvis 40 og 115 i de 
to Ar), er ikke inkludert. For 1977: Norgci sarnarbeid 
tned uti~iblitigslaiideiie, 1973-ittgareri, pp. 91-92. For 1973 
1974-utgaveii, pp. 104-5. 

L 
CL 
\O 1 Derav 5 fra Filippinene, Indonesia, Iran og %r-Korea; 

4 fra Brasil og Mexico; 3 fra Sri Lanka, Colombia og 
Israel; 2 fra Ecuador, Etiopia, Ghana, Jordan og Nigeria; 
og en hver fra Angola, Botswana, Cap Verde, Costa Rica, 

246 100 193 100 115 100 308 100 

Malaysia, Nepal, Nicaragua, Sierra Leone, Sudan, Ser- 
Vietnam og Togo. 

z Derav 7 fra Chile; 6 fra Nigcria; 3 fra Brasil og Malay- 
sia; 2 fra Gambia og Madagaskar; og en hver fra Algerie, 
Sri Lanka, Ghana, Israel og Sudan. 

3 Derav 7 fra lndonesia; 5 fra Filippinenc, Iran og 
Mexico; 4 fra Brasil, Sri Lanka og Sar-Korea; 3 fra Nigc- 
ria; 2 fra Chile, Jordan, Singapore og Sudan; og en hver 
fra Afghanistan, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, 
Israel, Nepal, Nicaragua, Mr-Vietnam og Uruguay. 

4 Derav 5 fra Sri Lanka og Chile; 4 fra Ghana, Peru og 
Taiwan; 3 fra Filippinene, Malaysia og Nigeria; 2 fra 
Indonesia og Iran; og en hver fra Afghanistan, Botswana, 



Tabell 9.2. Stipendiater for studier og seminarerlkurs fordelt på land, 1970-73 

C3 

N Studier, etc. Seminar/kurs Samlet Studier, etc. Serninar/kurs Sarnlet 
O 

Mottakerland Antal1 % Antal1 % Antal1 % Antal1 % Antal1 % Antal1 % 

Bangladesh . . . . . . . .  
Botswana. . . . . . . . . .  
India ............. 
Kenya . . . . . . . . . . . .  
Pakistan. . . . . . . . . . .  
Tanzania . . . . . . . . .  
Uganda . . . . . . . . . . .  
Zambia ........... 
Prioritetsland . . . . . .  129 44,2 51 64,6 180 48,5 48 21,3 79 64,8 127 36,6 

Egypt . . . . . . . . . . . . .  38 13,O O O 38 10,2 47 20,9 O O 47 13,5 
Thailand . . . . . . . . . .  27 9,2 2 2,5 29 7,s 25 11, l  1 0,8 26 7,5 
Tyrkia . . . . . . . . . . . .  12 4,l O O 12 3,2 10 4,4 O O 10 2,9 
Sierra Leone . . . . . . .  O O 10 12,7 10 2,7 O O 9 7,4 9 2,6 
Andre. ............ 865) 29.5 169 20.3 102 27.5 95') 42.2 338) 27.0 128 36.9 

Tilsammen . . . . . . . .  2929) 100 79 100 371 100 225 100 122 100 347 100 

Brasil, Colombia, Dominikanske Republikk, Etiopia, Fiji, 
Gambia, Guyana, Israel, Jamaica, Lesotho, Singapore, Sy- 
ria og %r-Vietnam. 

s Derav 11 fra Indonesia; 10 fra Mexico; 7 fra S0r- 
Korea; 6 fra Brasil og Filippinene; 5 fra Iran; 4 fra Nige- 
ria, Jordan, Sudan og Sn Lanka; 3 fra Afghanistan, Chile 
og Ecuador; 2 fra Argentina, Colombia, Peru og Singa- 
pore; og 1 fra Costa Rica, Cuba, Etiopia, Ghana, Hon- 
duras, Malaysia, Uruguay og Vietnam. 

6 Derav 3 fra Chile; 2 fra Madagaskar, Nigeria og Singa- 
pore; og 1 fra Elfenbenkysten, Gambia, Ghana, Iran, 
Israel, Syria og Sri Lanka. 

7 Derav 13 fra Indonesia og S0r-Korea; 10 fra Mexico; 
8 fra Sudan; 6 fra Peru; 4 fra Afghanistan, Brasil, Iran og 
Sri Lanka; 3 fra Argentina, Filippinene, Nigeria og Singa- 
pore; 2 fra Colombia, Cuba, Ecuador og Jordan; og 1 
fra Etiopia, Ghana, Chile, Costa Rica, Honduras, Israel, 
Malaysia, Uruguay og Vietnam. 

8 Derav 4 fra Argentina og Chile; 3 fra Peru; 2 fra 
Brasil, Filippinene, Ghana, Iran og Venezuela; og 1 fra 
Colombia, Elfenbenkysten, Etiopia, Israel, Madagaskar, 
Malaysia, Nigeria, Paraguay, Singapore, Sri Lanka og 
Sudan. 

9 I kilden oppgitt til 232. 



10. NO RADS langtidsplanlegging 

Det kan enkelte ganger fortone seg som om bistandsytende industri- 
land - de nordiske ikke unntatt - stiller langt strengere krav til 
mottakerlandenes utviklingsplanlegging enn til sin egen langtidsplan- 
legging, også når det gjelder bistandsvirksomheten. NORAD var 
imidlertid forholdsvis tidlig ute med sin langtidsplanlegging. En 
skisse av planleggingsmtinen vi1 fortelle noe om organisasjonens 
måte å arbeide på og retningslinjene for dette arbeidet. 

Langtidsplanlegging inngikk allerede i Norsk Utviklingshjelps virk- 
somhet. I 1967 ble det således utarbeidet en rammeplan for perioden 
1968-70 for virksomheten innenfor konsentrasjonsområdet Kenya, 
Uganda, Tanzania og Zambia. Og i 1968 ble planleggingen av 
bistandsvirksomheten i de tre ostafrikanske land og Zambia etter 
1970 påbegynt.') Arbeidet med langtidsplanleggingen ble lagt bedre 
til rette gjennom prinsippvedtaket om å konsentrere bistanden til 
noen få land. Men samtidig er ve1 langtidsplanleggingen det redskap 
som er best egnet til å iverksette og forsterke konsentrasjonsprin- 
sippet. 

Mulighetene for effektiv planlegging ble ytterligere bedret gjen- 
nom opprettelsen av stedlige kontorer i hovedsamarbeidslandene. 
I 1968 ble det opprettet slike kontorer i Kenya (Nairobi), Tanzania 
(Dar es Salaam) og Kampala (Uganda). Senere ble det også opprettet 
bistandskontor i Zambia (Lusaka) og India (New Dehli) - hen- 
holdsvis våren 1971 og 1972. Bistandskontoret i Kampala ble avvik- 
let i 1973 etter at bistanden til Uganda var stanset.2) Fra årsskiftet 
1974175 ble det opprettet stedlig representasjon i Bangladesh (Dacca) 
og Botswana (Gaborone), mens en tilsvarende stilling i Nord-Viet- 
nam (Hanoi) ikke var besatt. En assisterende stedlig representasjon 
i Lusaka skal ta seg av forbindelsene med frigj~ringsbevegelsene i 
det sorlige Afrika. 

Den mest avgjorende forutsetning for å drive effektiv langtids- 
planlegging ble imidlertid forst innfridd ved fremleggelsen av Re- 
gjeringens langtidsprogram for 1970-73. For forste gang ble det da 



fastlagt årlige rammetall for de offentlige bevilgningene til utvik- 
lingshjelp og internasjonalt humanitxrt hjelpearbeid i programperio- 
den.3) Nye rammetall er senere blitt fastlagt en gang om året for 
en rullerende 4-årsperiode. 

De indikative plantall for bistandsvirksomheten blir nå fastsatt av 
Regjeringen i desember måned. I rammeprogrammet blir den sam- 
lede bevilgning for det fglgende år fordelt på forskjellige hovedtyper 
av bistand, og det blir gitt plantall for disse for de felgende fire år. 
Bistanden blir fordelt likt mellom tosidig og flersidig bistand i tråd 
med de gjeldende retningslinjer for dette. For den flersidige del gir 
rammeprogrammet den planlagte fordeling på de viktigste mot- 
takergrupper - FNs utviklingsprogram (UNDP) og Det internasjo- 
nale utviklingsfond (IDA), som i 1973 delte halvparten av den fler- 
sidige bistanden mellom seg, Verdens Matvareprogram, FNs inter- 
nasjonale barnefond (UNICEF), FNs befolkningsfond (UNFPA), 
Den internasjonale foderasjon for familieplanlegging (IPPF) og regio- 
nale utviklingsbanker og -fonds. Den flersidige bistanden har hoved- 
sakelig vzrt forvaltet av Utenriksdepartementet. Handelsdepartemen- 
tet har imidlertid hatt ansvaret for Verdensbankgruppen - IBRD, 
IDA og IFC - og også behandlet saker vedrorende de regionale 
utviklingsbanker. Brofoss-utvalget har foreslått at dette blir over- 
fort til Utenriksdepartementet, og har fått tilslutning fra NORADs 
Råd.4) 

Den tosidige bistanden har vzrt forvaltet av NORAD. Ved utfor- 
mingen av denne bistanden utskilles forst den delen av den tosidige 
bistandsvirksomhet som ikke faller inn under konsentrasjonsprin- 
sippet. Det dreier seg i forste rekke om stipendiat- og kursvirksom- 
het, stotte til de private organisasjoners utviklingsprosjekter og til 
nxringslivets engasjementer i utviklingsland og finansiell bistand 
som blir administrert av de internasjonale organisasjoner («multi-bi»- 
bistanden). Heller ikke bistanden til familieplanlegging og sjgtran- 
sport herer inn under konsentrasjonsprinsippet. For hver av disse 
virksomheter blir det angitt szrskilte plantall. Resten av den tosidige 
bistanden går til hovedsamarbeidslandene. Det blir fastsatt indikative 
rammetall for hvert enkelt land for den rullerende 4-årsperioden. 

Når det gjelder den finansielle bistand til prosjekter som blir 
administrert av de internasjonale organisasjoner («multi-bhbistan- 
den), ble det i 1970 inngått en avtale mellom Norge og FAO om 
bistandssamarbeid, og liknende avtaler er senere blitt utformet for 
samarbeid med ILO, UNESCO og UNICEF. De virksomheter som 



ikke horer inn under konsentrasjonsprinsippet, blir holdt utenom 
landprogrammeringen, men dette innebzrer på ingen måte at hoved- 
samarbeidslandene blir holdt utenfor slik bistand. De blir tvert om 
uttrykkelig prioritert. 

I 1970 kom arbeidet med landprogrammene i god gjenge. Inn- 
holdet av landprogrammene for Tanzania og Uganda ble i det alt 
vesentlige fastlagt fram til utgangen av 1974, og for Kenya ble en 
betydelig del av programmet fastlagt fram til utgangen av 1973. 
Det fant også sted innledende droftinger med India og Pakistan om 
innholdet av landprogrammene for 1971-74.5) 

Fram til 1974 var NORADs styre den hoyeste instans som fikk 
seg forelagt programmet til godkjenning. Behandlingen fant sted på 
et hovedmote i NORADs styre i januar. Til dette motet ble også 
Norges ambassadorer og NORADs stedlige representanter i hoved- 
samarbeidslandene innkalt. De enkelte landprogram for 4-årsperio- 
den ble justert i lys av utviklingen i det foregående år. Fra 1974 av 
ble budsjett-tallene for bistanden til de enkelte hovedsamarbeids- 
land for 1975 og de indikative rammetall for den folgende 4-års- 
periode fastsatt av Utenriksdepartementet i samarbeid med NORAD 
og i siste omgang av Regjeringen. 

Umiddelbart etter at rammetallene har vaxt forelagt NORADs 
styre på hovedmotet i januar, blir myndighetene i hovedsamarbeids- 
landene informert om den finansielle ramme for bistanden i perioden, 
og bedt om å komme med forelopige forslag på prosjekter eller 
virksomhet som de ville vzre interessert i å motta stotte til. En 
liste over aktuelle prosjekter blir så levert til NORADs stedlige 
representant i de enkelte hovedmottakerland. Denne kommenterer 
listen og oversender den til hjemmeadministrasjonen. Dette skjer i 
februar-mars, og deretter blir prosjektene forelopig gjennomgått av 
NORADs planavdeling. 

Deretter drar et team fra NORAD til prioritetslandene for land- 
programforhandlinger - til Afrika om våren og til Asia om hosten. 
Denne praksis ble innledet våren 1972. Teamet blir ledet av 
planavdelingens leder og forovrig sammensatt av hoyere tjenestemenn 
i NORADs planavdeling og prosjektavdeling foruten Utenriksdepar- 
tementets avdeling for internasjonal okonornisk og sosial utvikling, 
som den tosidige bistand sorterer under. Dette monster er stort sett 
blitt fulgt opp senere. Hovedsamarbeidslandene i Ost-Afrika og 
Zambia - senere kom Botswana til - blir besokt av dette tea- 
met i mars/april, d e r a  budsjettår starter 1. juli. Liknende besek tii de 



ovrige prioritetsland - India, Bangladesh og Pakistan, som har 
budsjettår som starter 1. april - ble innledet som en årlig rutine 
senhostes 1972 - i oktober/november. 

I hvert land blir besoket innledet med et stort mete i planleggings- 
departementet eller finansdepartementet med hoyere ernbetsmenn 
- Permanent Secretary eller hans stedfortreder - i de departemen- 
ter som har aktuelle prosjekter på den liste som var sendt til 
NORAD. På dette motet droftes prinsipielle og generelle sp#rsmål i 
tilknytning til bistandssamarbeidet, og NORAD klargjgr hviike pro- 
sjekter det kan vzre interessert i å stotte, og hviike man er mindre 
interessert i å stotte. Etter dette orienterende motet blir det to-tre 
dagers droftinger med de berorte fagdepartementer eller andre stats- 
institusjoner (universitet, utviklingsbank, etc.) i forbindelse med igang- 
vaxende og foreslåtte nye prosjekter som på dette tidspunkt frem- 
deles befinner seg på den noe reduserte listen over aktuelle prosjek- 
ter. I denne sammenheng tar en også kontakt med stedlige represen- 
tanter for FNs utviklingsprogram, Verdensbanken og andre inter- 
nasjonale organisasjoner, foruten norske fagfolk. Besoket avsluttes 
med et mote på det sentrale plan påny, hv'or utfallet av diskusjonene 
blir oppsummert og det fra mottakerside og NORAD blir enighet 
om en prioritering av de aktuelle prosjekter. 

Etter at denne besoksrunden er avsluttet, og de enkelte prosjekter 
er vurdert nzrmere ved planavdelingen og i NORADs administrasjon 
forovrig, blir utkastet til 4-årsprogram for de enkelte land fremlagt 
for NORADs styre. Dette skjer i mailjuni for landene i Afrika og i 
desember for de asiatiske h<uvedsamarbeidsland. Deretter blir de 
enkelte prosjekter som styret har godtatt, tilrettelagt. Basismaterialet 
vi1 her i forste rekke vzre den innsamlede dokumentasjon fra myn- 
dighetene i mottakerlandet og fra NORADs stedlige representant 
og opplysninger fra norske fagfolk og internasjonale organisasjoner. 
Det kan også komme på tale å sende en delegasjon av fag- 
folk til mottakerlandet for å vurdere prosjektet. Forslaget blir som 
regel forelagt det relevante rådgivende fagutvalg som NORAD har 
opprettet - innenfor områdene landbruk, fiske, industri, sjotran- 
sport, undervisning, helsestell og ernzring - for en faglig vurde- 
ring. Prosjektene blir så påny forelagt styret for sluttbehandling. 
Fram til reformen i 1973, som ble gjort gjeldende fra budsjett- 
behandlingen hosten 1974, ble prosjektene enkeltvis eller i knipper 
på noen få oversendt til Utenriksdepartementet, som forberedte 
stortingsproposisjonene og forela dem for Regjeringen og Stortin- 



get.6) Både Regjeringen og Stortinget fikk seg etter denne prose- 
dyren forelagt enkeltprosjekter eller noen få prosjekter om gangen. 

En slik prosedyre kan gjore det mulig å innlede et kontinuerlig og 
tillitsfullt samarbeid med myndigheter og embetsverk i hovedmot- 
takerlandene, og å folge opp og justere bistandsvirksomheten fort- 
Iopende. I NORADs årsmelding for 1970 ble de etablerte samarbeids- 
formene presentert på folgende måte: avtalene om bistandsformer 
og konkrete prosjekter ((skjer med utgangspunkt i mottakerlandenes 
egne utviklingsplaner, og etter at NORAD har foretatt en inngående 
vurdering av hvert enkelt bistandstiltak i lys av både mottakerlan- 
dets behov og Norges spesielle muligheter og begrensninger».7) 

Planleggingsprosedyren har gitt NORAD en ytterst sterk posi- 
sjon ved utformingen av bistanden. Det hadde bare det finansielle 
tak for virksomheten for det enkelte år og for perioden som helhet 
som begrensning. Det innhold programmet har fått - hvilke virk- 
somheter som er blitt stottet - har i meget stor utstrekning vzrt 
avhengig av den utvelgelse som i forste rekke er foretatt av NORAD, 
innenfor rammen av mottakerlandenes onskeliste. Jo mer omfat- 
tende Onskelisten har vzrt, dess storre reell valgfrihet har NORADs 
planleggingsadrninistrasjon fått. 

De politiske myndigheter har bare gitt et finansielt tak for virk- 
somheten i de enkelte hovedsamarbeidsland, uten å fastsette noen 
ramme for hvilke sektorer bistanden skal allokeres til og hvor meget 
som skal allokeres til de enkelte sektorer. Disposisjonsplanen gir 
nesten ingen direktiver i så rnåte, hverken for det enkelte land eller 
for bistanden som helhet.8) Den eneste kvantifiserte målsetting 
som kan gi direkte veiledning for ressursallokeringen. gjelder som 
nevnt familieplanlegging. 

Sett fra planleggings- og eksekutivorganets synsvinkel kan imid- 
lertid denne praksis fortone seg som en styrke, fordi den gir mulig- 
het til stor fleksibilitet i forhandlingene med hovedmottaker- 
landene. Både planleggere og eksekutivorgan vi1 ha de generelle 
målsettinger og prioriteringer som en generell rettesnor når de på 
ulike plan velger ut de prosjekter og tiltak som NORAD skal stotte.9) 

Som fremholdt i kapitlene 1 og 8 er imidlertid disse målsettinger 
og prioriteringer ytterst generelt utformet, og med ett unntak er de 
ikke kvantifisert. Flere sektorer blir fremhevet, men det forekom- 



mer ikke noe innbyrdes prioritering av de forskjellige sektorer i 
disse retningslinjene. De danner derfor et meget magert grunnlag 
som rettesnor for planlegging av bistanden. 

De norske politiske myndigheter har gjentatte ganger betont at 
norsk bistand må innpasses i utviklingslandenes egne utviklingspla- 
ner og ta utgangspunkt i deres prioriteringer. Dette vi1 kunne tilsi 
at  det ble lagt fzrrest mulig restriksjoner fra norsk side vedrorende 
utformingen av bistanden - i form av kvantifiserte målsettinger og 
tilsvarende retningslinjer for bistandens fordeling på forskjellige 
sektorer. Men samtidig har de norske myndigheter trukket opp gene- 
relle målsettinger for bistandsvirksomheten og retningslinjer for 
hvordan den skal kanaliseres for å fremme disse målsettingene. I 
denne forbindelse er stotte innenfor visse sektorer trukket fram 
som szrlig ve1 egnet til å fremme sosiale målsettinger uavhengig av 
politiske omveltninger i vedkommende samarbeidsland som kunne 
fore en mindre utviklingsorientert regjering til makten. På denne 
måten har Regjering og Storting tilkjennegitt en vilje til å styre 
bistandsoverforingene til visse virksomhetsområder for å ivareta ved- 
tatte målsettinger. 

På dette grunnlag fortoner det seg som om det fra de norske 
myndigheters synsvinkel måtte vzre en fordel om en kvantifisering 
av målsettingene dannet utgangspunkt for forvaltningens planleg- 
ging. En prioritering av de forskjdlige sektorer - kvantitative ut- 
trykk for hvor store finansielle ressurser som skal allokeres til de 
ulike sektorer eller hvor stor prosentdel av de disponible ressur- 
ser som skal allokeres til disse - kan gjelde for virksomheten som 
helhet. De politiske myndigheter kan gå ytterligere et skritt videre 
og oppstille slike retningslinjer for det enkelte land. I det siste til- 
felle ville programmene for de enkelte hovedsamarbeidsland bestå 
av indikative plantall som angav hvor store belop som ville bli 
allokert til hver enkel sektor for hvert enkelt år av programperioden. 
En slik ramme kan ha en varierende presisjonsgrad. 

Hovedargumentet for ikke å utforme kvantitative målsettinger for 
bistandens sammensetning, hverken for den samlede bistanden eller 
for landprogrammene for de enkelte hovedmottakerland, er at dette 
ville kunne komme i strid med det hovedprinsipp som er nedfelt for 
samarbeidet: den norske bistand skal innpasses i mottakerlandenes 
utviklingsplaner og tilpasses de målsettinger og prioriteringer som 
myndighetene i mottakerlandet foretar.lo) Ved å trekke opp ret- 
ningslinjer for allokeringen av bistanden til forskjellige sektorer i 



kvantitative termer, vi1 en redusere mottakermyndighetenes reelle 
valgfrihet. 

Denne argumentasjonen holder imidlertid bare i begrenset utstrek- 
ning. Myndighetene og forvaltningen i utviklingsland såvel som indu- 
striland forvalter sine samlede ressurser i tråd med sine generelle 
prioriteringer. For utviklingsland som mottar bistand utenfra, vi1 
ressursene utenfra komme inn som en noe kompliserende faktor der- 
som de ikke direkte blir ytt i form av finansiell budsjettstotte. Alle 
andre former for bistand - dette gjelder såvel program- som pro- 
sjektbistand - vi1 i storre eller mindre utstrekning komplisere deres 
program- og budsjettarbeid. Bistand som er oremerket til bestemte 
sektorer og enda mer bistand som er oremerket til konkrete prosjek- 
ter innenfor bestemte sektorer, kan virke mer kompliserende i denne 
prosessen enn mer ubundet bistand. Det vi1 likevel bare dreie seg om 
en gradsforskjeil. Myndighetene og forvaltningen i mottakerlandet 
vi1 innenfor rammen av samlede ressurser kunne foreta overforinger 
fra én sektor til en annen - og også foreta overfflringer innenfor 
samme sektor - og på den måte tilpasse seg til de restriksjoner og 
direktiver som bistandsyterne utenfra oppstiller for sin bistand. 

Dette forhold bringer oss rett til kjernepunktet for bistandspoli- 
tikken sett fra bistandsyterens side: i hvilke former skal bistanden 
ytes: i form av prosjektbistand, sektorbistand eller programbistand? 
l forlengelsen av denne problematikken reiser selve hovedspors- 
målet ved utformingen av bistandsprogrammet seg: Hvilke samarbeids- 
partnere bor en soke? Hvilke kriterier skal en legge til grunn ved 
valg av hovedsamarbeidsland? 

Regjeringen er blitt holdt lopende orientert om NORADs virk- 
somhet gjennom Utenriksdepartementet. Den lopende styring av 
og kontroll med virksomheten har funnet sted gjennom dette depar- 
tement, mens Handelsdepartementet har tatt seg av Verdensbank- 
gruppen og de regionale utviklingsbanker. Denne styring og kontroll 
har forst og fremst kunnet utoves gjennom behandlingen av bud- 
sjettet og avtaleutkastene som er blitt presentert. Regjeringen har 
også hatt en indirekte styrings- og kontrollmulighet gjennom opp- 
nevnelsen av NORADs styre. Forst i 1971 ble Utenriksdepartemen- 
tet representert i NORADs styre.11) Denne embetsmann skulle forst 
og fremst tjene en komrnunikasjonsfunksjon mellom departement og 



direktorat og fikk ikke stemmerett i NORADs styre. I norsk stats- 
forvaltning har tradisjonelt et direktorat en uavhengig stilling i for- 
hold til det departement det sorterer under - og også en viss 
avstand til de politiske myndigheter. 

Dette forhold endret seg noe da praksis ble omlagt i 1974. Det 
viktigste enkeltdokument i denne sammenheng - rammeprogram- 
met - ble fra da av fastlagt av Utenriksdepartementet og i siste 
omgang av Regjeringen. Brofoss-utvalgets innstilling tok som nevnt 
sikte på å styrke Regjeringens direkte innvirkning på utformingen av 
bistandsvirksomheten ytterligere, ved blant annet å foreslå oppret- 
tet en ny statssekretzrstilling i Utenriksdepartementet med bistands- 
saker som saksområde, et bistandsutvalg med oppgave å vzre et 
rådgivende og samordnende organ i slike saker, og ved å gi Uten- 
riksdepartementets avdeling for internasjonal okonornisk og sosial 
utvikling ansvaret både for å utarbeide de rullerende rammepro- 
grammer og ansvaret for forberedelsen av landprogrammene - og 
ved å foreskrive at forhandlingene om landprogrammene skulle 
skje i Utenriksdepartementets regi. En vesentlig del av NORADs 
planavdeling ble foreslått overfert til Utenriksdepartementet.12) 

Også Stortingets mulighet for styring og kontroll av bistands- 
virksomheten var som påpekt begrenset slik fo~aitningsstrukturen 
og prosedyrene for saksbehandlingen var lagt opp. Fram til hosten 
1974 fikk Stortinget seg forelagt enkeltprosjekter - eller noen få  
prosjekter samlet - til forhåndsgodkjennelse i form av stortings- 
proposisjoner. Dette gav Stortinget liten mulighet til å skaffe seg 
oversikt over utformingen av bistandsvirksomheten på forhånd, det 
måtte ta stilling til enkeltprosjekter. Oversikten fikk det forst i 
etterhånd, da det ble forelagt NORADs årsmelding og regnskap. De 
viktigste dokumenter ved utformingen av den fremtidige bistands- 
virksomheten - de rullerende rammeprogram og landprogrammene 
- ble ikke forelagt Stortinget i det hele tatt. 

Fra og med behandlingen av budsjettet for 1975 hosten 1974 
skjedde det imidlertid en omlegging som noe på vei gav Stortinget 
mulighet til å få stgrre oversikt og å 0ve innflytelse på bistands- 
virksomhetens utforming. I Stortingsproposisjon nr. 1 (1973-74) 
foreslo Utenriksdepartementet en omlegging av behandlingsmåten 
for budsjett- og avtalesaker, som tok sikte på å gi Stortinget storre 
mulighet til å konsentrere seg om de storre prinsipielle sporsmål, og 
samtidig gi rom for storre smidighet i forvaltningen av bistands- 
saker. Det ble foreslått at det skulle inngås rammeavtaler med de 



land Norge onsket et mer omfattende bistandssamarbeid med. Innen- 
for disse rammeavtalene skulle Regjeringen (Utenriksdepartementet) 
få adgang til å inngå szravtaler om de enkelte prosjekter, og disse 
skulle vanligvis ikke forelegges Stortinget som separate saker. I de 
årlige budsjettproposisjoner skulle det foreslås poster som bare 
angikk den finansielle ramme for hvert års bevilgninger til de enkelte 
hovedsamarbeidsland, samtidig som det ble redegjort for hvordan 
midlene skulle anvendes innen denne ramme. Mer utforlige rede- 
gjorelser for bruken av de bevilgede rammebebp i hvert budsjettår 
og for eventuelle endringer i forhold til de planer som var forelagt 
Stortinget i budsjettforslaget, skulle forelegges Stortinget i årlige 
meldinger.13) Dette vi1 gi Stortinget storre mulighet til å ove inn- 
flytelse over fordelingen av bistanden på de enkelte hovedsarnarbeids- 
lalid - selv om de indikative plantall for den rullerende 4-års- 
periode, som er blitt meddelt myndighetene i mottakerlandene - 
noe på vei vi1 virke begrensende i denne sammenheng. Ramme- 
programmet har vzrt  forelagt Regjeringen på forhånd, og dette vi1 
i praksis innvirke på hvordan Regjeringens parlamentariske stotte 
vi1 stille seg til de indikative plantall når de foreligger i Stortinget 
som budsjettforslag for det folgende år. 



Norsk bistandspolitikk - 
orientering og problemområder 

Vi har i de foregående 10 kapitler sgkt å kartlegge de norske poli- 
tiske myndigheters målsettinger for bistandsvirksomheten og de 
retningslinjer som er blitt trukket opp for kanalisering av bistan- 
den - fordelingen mellom flersidig og tosidig bistand, utformingen 
av konsentrasjonsprinsippet, valg av hovedmottakerland for norsk 
bistand og prioriteringer av de forskjellige sektorer. Videre har vi 
beskrevet utformingen av den tosidige bistandsstnikturen med ut- 
gangspunkt i ressursallokeringene. I denne sammenheng har vi lagt 
hovedvekten på å kartlegge i hvilken grad konsentrasjonsprinsippet 
er blitt etterlevet i praksis, ved å beskrive fordelingen av bistanden 
mellom hovedsamarbeidslandene og land utenfor denne kretnen. Vi 
har også kartlagt fordelingen av bistanden på de enkelte hovedsam- 
arbeidsland og fordelingen på forskjellige sektorer for hvert enkelt 
av disse. Utviklingen over tid er også kartlagt i denne sammen- 
heng. Videre er bistanden til land utenom hovedsamarbeidslandene 
blitt beskrevet. Fordelingen av den tosidige bistanden på de for- 
skjellige sektorer er beskrevet med utgangspunkt i myndighetenes 
retningslinjer og prioriteringer i denne sammenheng. Det er lagt 
s a l i g  vekt på fordelingen av personellbistanden. Fordelingen på land 
av personellbistand og stipendiatstgtte er beskrevet spesielt. Endelig 
har vi sgkt å kartlegge NORADs planleggingsprosedyre og noe på 
vei vurdere det grunnlag de politiske myndigheter har skapt for 
denne planlegging. 

Målsettingene 
De målsettinger som blir utformet for bistandsvirksomheten, vi1 nor- 
malt få avgjgrende innvirkning på hvordan bistanden blir innrettet 
og strukturert, selv om den faktiske bistandsstruktur ikke nodvendig- 
vis vi1 vzre identisk med de målsettinger som de politiske myndig- 
heter har utformet. 



Mengdemalsettingen 

J det politiske milj0 i giverlandet vi1 mengdemålsettingen lett komme 
i sentrum for oppmerksomheten - ikke minst fordi den regelmes- 
sig blir gjenstand for parlamentarisk behandling en gang i året. 
De internasjonale mengdemålsettingene har innvirket på utformin- 
gen av den norske - og de ovrige skandinaviske lands - mengde- 
målsetting både på 1960-tallet og i 1970-årene. Disse målsettinger 
har endret seg over tid. I det handlingsprogram som FNs gene- 
ralforsamling vedtok for 1970-årene - det annet utviklingstiår - 
ble det oppstilt en kvantitativ målsetting på en prosent av brutto- 
nasjonalproduktet i årlige overforinger fra de industrialiserte land til 
utviklingslandene. Denne målsetting gjaldt samlede private og.offent- 
lige overforinger, og den ble tidfestet til 1972 - senest 1975. Del- 
målsettingen for offentlige overforinger ble satt til 0.7 prosent. 

Norge har medvirket i utformingen av denne målsetting og god- 
tatt den for sin egen del. Senere er det imidlertid fra norsk side blitt 
utformet en målsetting som går videre: én prosent av BNP i statlige 
overforinger senest i 1978. De private overforinger. som bare mar- 
ginalt kan påvirkes gjennom offentlige tiltak, er jkke tatt med i 
denne målsetting. Det er imidlertid knyttet en forutsetning til 
den vedtatte opptrapping fram til denne målsetting: «fortsatt jevn 
vekst i vår egen okonomi innenfor en normalt funksjonerende ver- 
densokonorni.»') De ovrige skandinaviske regjeringer har tatt tilsva- 
rende forbehold. 

I store deler av 1960-tallet var mengdemålsettingen stort sett «l@f- 
tet over» partistriden, selv om det også da kunne forekomme uenig- 
het mellom regjering og opposisjon om denne. Den etablerte mengde- 
målsetting er imidlertid nå blitt politisk omstridt. Hoyre holdt fast 
på den tidligere målsetting som stort sett falt sammen med mengde- 
målsettingen for FNs annet utviklingstiår, bortsett fra at den offent- 
lige andel skulle utgjore 0,75 prosent. 

På grunn av den forventede oking av BNP som folge av petroleums- 
virksomheten har l-prosentmålsettingen okt med omtrent 300 millio- 
ner kroner i 1978. Disse 0kte statsinntektene vi1 sannsynligvis inne- 
b ~ r e  at det politiske press for å dempe stigningstakten ikke vi1 bli 
szrlig sterkt i årene som kommer, selv i en situasjon med utsikt til 
internasjonale nedgangskonjunkturer, hvor en utadrettet okonorni 
som den norske er ssrlig sårbar. I så henseende kommer sannsynlig- 
vis Norge i en annen situasjon enn szrlig Danmark, men ogsa 



Sverige. Oljeinntektene vi1 også danne utgangspunkt for krav om 
okte finansielle overforinger til utviklingsland. Både i Stortinget og i 
NORADs Råd har det hevet seg roster som har krevd at en viss 
andel av oljeinntektene skulle ~remerkes til dette formål. En inter- 
nasjonal okonornisk nedgangskonjunktur som får alvorlige konse- 
kvenser for norsk okonomi, kan imidlertid komme til å dernpe slike 
krav og - i hvert fall temporzrt - hindre at de blir virkeliggjort. 

Sosial og okonornisk utvikling 

Etter hvert er kravet om at bistanden ikke bare skal bidra til okono- 
misk vekst, men også fremme sosial rettferdighet, gjort sterkere 
gjeldende. Det er formalisert i målsettingen om at bistanden skal 
tjene utjevningsformål og komme alle lag av befolkningen til gode. 

Denne målsetting avspeiler ve1 stort sett verdier som har ligget 
til grunn for den velferdspolitikk som skandinaviske regjeringer med 
skiftende partipolitisk grunnlag har tatt sikte på å gjennomfore i eget 
land. Forsåvidt reflekterer målsettingen et onske om å projisere egne 
sosiale og politiske verdier som norm for den sosiale og politiske 
utvikling i hovedmottakerlandene. Den svenske regjering var forst 
ute med å formulere slike målsettinger. De norske myndigheter fulgte 
etter forst på 1970-tallet. En liknende målsetting er også blitt nedfelt 
i FN5 handlingsprogram for 1970-årene. Forsåvidt horer den ikke 
lenger til de store stridssporsmål. 

Denne målsettingen er imidlertid formulert på et hoyt generali- 
seringsnivå. Det kan derfor vzre en £are for at den vi1 tre inn i rek- 
ken av sondagskrav: målsettinger som rituelt blir oppstilt og polert 
ved hoytidelige anledninger, uten at de får szrlig stor innvirkning 
på den mer hverdagslige utformingen av utviklingsbistanden. Kravet 
om at bistanden skal f r e m e  sosial rettferd er lite kontroversielt 
og utfordrende som politisk doktrine i den hjemlige nordiske poli- 
tiske sammenheng. Dersom det blir lagt til gninn for utformingen, 
samensetningen og fordelingen av bistanden, kan det imidlertid 
få konsekvenser som i praksis kan komme i strid med både na- 
sjonale okonomiske interesser og ~konomiske sektorinteresser på 
lavere plan i Norge såvel som i de gvrige skandinaviske land, og 
dermed forsterke de innenrikspolitiske motsetninger om bistands- 
politikken. 



Problemene i forbindelse med slike kvalitative målsettinger er mange 
og forskjeliige. 

(1) Dels eksisterer det et definisjonsproblem: Hva består sosial 
rettferdighet i? Hvilke tiltak forer til sosial rettferdighet? Dette 
problemet kan kompliseres ytterligere ved å innfore en gradering 
av begrepet sosial rettferdighet. Begrepet vi1 vzre knyttet til poli- 
tiske forestillinger. Disse vi1 variere fra et politisk, okonomisk og 
kulturelt milj0 til et annet - selv om det innenfor enkelte sta- 
bile nasjonale og noen regionale politiske kulturer kan eksistere en 
stor grad av konsens om innholdet av begrepet. Det vi1 imidler- 
tid ikke vzre problemfritt å anvende forestillinger som er utfor- 
met under en politisk, okonornisk, sosial og kulturell virkelighet, på 
en virkelighet med helt forskjellige politiske, okonorniske, sosiale 
og kulturelle normer. Szrlig vanskelig m å  dette bli når forestillin- 
ger utformet i de industrialiserte land skal bli tillempet på land i 
den tredje verden, der £.eks. avstanden i okonornisk nivå grovt sett 
fremtrer av en gjennomsnittlig per capita inntekt på Nkr. 27 810, 
slik den var i Norge i 1973, og Nkr. 300-600, slik den er i de 
fattigste norske hovedsamarbeidsland. Uansett om man har sterke 
reservasjoner med hensyn til i hvilken utstrekning statistikk av denne 
type fanger inn den sosiale og okonomiske virkelighet i forskjellige 
land og med hensyn til hvor velegnet den er til å beskrive livs- 
situasjonen for mennesker i forskjellige land, antyder tallene et 
enormt gap i okonom'isk nivå. 

(2) Det vi1 også vzre et problem å fastslä hvilke mottakere - 
det vzre seg sosio-okonomiske grupper innenfor et land eller re- 
gjeringer - og virksomheter som skal bli stottet for å oppnå den 
onskede generelle målsetting. 

(a) Fra u-landsdebatten i de skandinaviske land kan det synes 
som om det eksisterer en utbredt forestilling om at man best kan 
fremme en målsetting om sosial rettferd ved å gi stotte direkte til de 
samfunn og grupper som er aller fattigst, eller ved å stotte virksom- 
het som direkte kommer de fattigste grupper til gode. Med et slikt 
utgangspunkt blir problemet redusert til å identifisere de land eller 
sosio-okonorniske grupper - den laveste enhet: de individer - 
som er aller fattigst, og å kanalisere bistanden til disse. Et slikt 
resonnement har rotter i sosialpolitisk tenkning og praksis i de 
skandinaviske land. Det har også rotter i de impulser som motive- 
rer bistandsvirksornheten her, og er til dels underbygget i motiverin- 
gen for å yte bistand: en solidaritet med verdens fattige folk; en 



humanisme av mange tapninger, som munner ut i humanitzr hjelpe- 
virksomhet overfor dem som er hardt rarnrnet av katastrofer eller 
dårlig stillet av andre grunner. Dette har vzrt hovedgrunnlaget for 
den virksomhet enkelte frivillige organisasjoner i de skandinaviske 
land har drevet i tidligere tider - og i noen utstrekning fortsatt dri- 
ver også i dag; og for den offentlige sosialpolitikk og sosiale omsorg 
som på en mer systematisk og omfattende måte blir drevet i dagens 
skandinaviske velferdssamfunn. Slike holdninger danner en vesentlig 
del av grunnlaget for bistandsengasjementet, og kan i sin tur også 
vzre retningsgivende for utformingen av prinsippene for allokerin- 
gene. 

Et grunnleggende sporsmål i denne sammenheng blir så om en 
p r i m r t  sosialpolitisk orientering av bistanden vi1 gi storst utvik- 
lingseffekt for mottakerlandet som helhet eller de sosio-okonomiske 
grupper som den spesielt er innrettet på, på kort og lang sikt. 
Dette sporsmål blir avgjorende dersom det forutsettes at bistanden 
primzrt skal gi utviklingseffekt i mottakerlandet. Det vi1 veie tungt 
også om sosialpolitiske målsettinger forutsettes kombinert med vekst- 
målinger. Det er i beste fall tvilsomt om en slik orientering av bi- 
standen vi1 gi storst utviklingseffekt. Andre egenskaper ved mot- 
takeren - enten det dreier seg om en region, et land eller en 
sosio-okonomisk gruppe - enn graden av fattigdom, milt i per 
capita inntekt, vi1 sannsynligvis bety mer for bistandens utvik- 
lingseffekt. Det grunnleggende sporsmål er imidlertid om en sosial- 
politisk innretning av bistanden under enhver omstendighet best vi1 
innfri målsettingen om sosial rettferdighet. 

En slik fokusering på mottakeren av bistand kan på den ene side 
innebzre at oppmerksomheten blir rettet mot bistandsyterens mål- 
setting - eller rettere mot den rekkefolge myndighetene der priori- 
terer forskjellige, men ikke nodvendigvis motstridende målsettinger. 
På den annen side kan den innebzre at oppmerksomheten blir ret- 
tet mot forskjellige egenskaper ved mottakerne av bistand. 

En rekke egenskaper ved mottakeren - på ulike nivåer - kan 
komme inn i bildet. Dersom en primzrt sosialpolitisk målsetting 
fremstår som overordnet for bistandsyteren, vi1 hovedvekten ved 
valg av samarbeidspartner bli lagt på det eksisterende behov hos 
mottakeren: graden av fattigdom og nod. Dersom en primzrt sko- 
nomisk og teknisk vekst-orientert målsetting fremstår som over- 
ordnet, vi1 andre egenskaper ved mottakeren veie tyngre ved et slikt 
valg: f.eks. - på et hoyt generaliseringsnivå - mottakerens evne 



til å mobilisere egne ressurser og utnytte ressurser som kommer 
utenfra for å nå definerte vekstmålsettinger. Mange komponenter 
kan inngå i - eller virke befordrende på - en slik evne: Hvorvidt 
en regjering og en statsadministrasjon - eller myndigheter på et 
lavere administrativt nivå - har en <<moderniseringsideologi»; syste- 
mets forvaltnings- og planleggingskapasitet - og myndighetenes 
vilje til å utbygge denne; hvorvidt det tradisjonelle kulturelle system 
har sterke barrierer mot endring generelt eller mot den form for 
endring som vekst-målsettingen forutsetter spesielt; utdanningsinsti- 
tusjoner som er innrettet på å ivareta eksisterende og fremtidige behov 
i vedkommende land - eller myndighetenes vilje til å utbygge 
institusjoner til å produsere fagfolk på ulike nivåer tilpasset landets 
faktiske behov; etc. En tilleggsmålsetting - eller forutsetning - om 
en rettferdig fordeling av sosiale og ~konomiske goder kan inn- 
snevre spekteret av mulige sarnarbeidspartnere noe. For det er mulig 
å fore en politikk som kan danne gmnnlaget for en hoy teknisk og 
okonornisk vekst - på gmnnlag av tradisjonelle mål for vekst, 
prosentvis okning av BNP - uten at dette i s ~ r l i g  grad kommer de 
dårligst stilte til gode. Det er også mulig å identifisere styrestruk- 
turer i utviklingsland som har fort en slik politikk. Dette forer på ny 
målsettingen om og definisjonen av vekst - begge er klart politisk 
betinget - i sentmm, denne gang i form av sporsmålet: hva slags 
vekst - hva slags endring? 

(b) I stedet for å rette oppmerksomheten mot bistandsmottake- 
ren - eller i tillegg til dette - kan bistandsyteren rette oppmerksom- 
heten mot de virksomheter som blir stottet. Målsettingsproblematik- 
ken blir da stort sett den samme, serlig på et h ~ y t  generaliserings- 
nivå. Dette gjelder i szrlig grad identifiseringen av hvilke sosio- 
okonomiske grupper bistandsyteren ~ n s k e r  at  stotten skal komme til 
gode. En fokusering av bistandens innhold kan imidlertid tilfore noe 
kvalitativt nytt. Gitt en generell målsetting for bistanden om å 
fremme en optimal teknisk og okonomisk vekst og en generell mål- 
setting om en rettferdig fordeling av samfunnsgodene, kan spors- 
målet stilles: hvilke virksomheter vi1 best bidra til å fremme en slik 
kombinert målsetting? 

Det vi1 i denne sammenheng falle naturlig å foreta en reservasjon 
med hensyn til bidragsyterens forutsetninger for og evne og kapasi- 
tet til å yte bistand som får slik virkning. Denne reservasjon er 
szrlig påkrevet når det som her er en relativt sett beskjeden norsk 
bistand som danner utgangspunkt for den prinsipielle droftelse. 



Bistand utenfra vi1 rent generelt bare vzre av marginal betydning i 
forhold til utviklingslandets egeninnsats. Når denne nodvendige 
reservasjon er tatt, kan vårt generelle spgrsmål gis stadig lavere gene- 
raliseringsnivå. Oppnår man f.eks. slike målsettinger best ved å yte 
stotte innenfor utdanningssektoren - og i så fall: å yte stotte til 
hoyere utdanning? videregående almenutdanning? yrkesutdanning? 
landbruks- eller fiskeri-utdanning? Sporsmålene på disse lavere 
nivåer reflekterer det mer generelle problem i denne forbindelse: 
Stotten kan k o m e  dem som den primzrt er innrettet på, til gode 
gjennom flere ledd. Direkte stotte er ikke - på sikt - nodvendigvis 
hverken den mest effektive eller tilstrekkelig i seg selv. Eller opp- 
når man den kombinerte målsetting bedre ved å stotte tiltak som 
kan effektivisere forvaltningen - eller, mer spesialisert, dens plan- 
leggingskapasitet'? Ved å stotte utbyggingen av komunikasjonene - 
og i så fall: hovedtrafikkårene? veier som forbinder grender? havne- 
anlegg? Ved å stgtte virksomhet innenfor helsesektoren - og i så 
tilfelle: å utbygge universitetsklinikker og sentralsykehus? oppl~rings- 
anstalter for helsepersonell? mor og barn-klinikker lokalt eller andre 
spesialiteter sentralt? vaksinasjonsprogrammer? familieplanlegging? 
Ved å stotte landsbygdutbygging i bred forstand - fra regional- 
planlegging, utbygging av vannforsyning, kraftforsyning, koopera- 
tiver, landbruksopplzring, etc.? Ved å bistå med industriutbygging 
- og i tilfelle: innenfor hvilke sektorer og innenfor hvilke regioner? 
Sporsmålene kunne mangedobles. 

Problemene ville ikke vzre over selv om det skulle eksistere god 
innsikt om hvilke sektorer av okonomien - eller samfunnslivet 
- som det rent generelt lonner seg best å stotte ut fra målsettin- 
gene om å få en raskest mulig og storst mulig okonornisk vekst, 
kombinert med storst mulig fordeling av sarnfunnsgodene, og det 
hersket en stor grad av konsens om fremgangsmåtene. Selv om 
dette konsens-problemet var lost, og det dessuten var enighet om 
at denne innsikt skulle bli retningsgivende for ressursallokeringen, 
ville antakelig «generell» innsikt av denne karakter vzre av begren- 
set verdi. Erfaringer fra én kulturell sammenheng om hvordan de 
forskjellige sektorer vi1 reagere på stimuli utenfra, kan neppe uten 
videre overfores til en annen. Dessuten er den generelle innsikt 
- med bakgrunn i vår egen kulturkrets - begrenset. Det er vans- 
kelig å oppnå slik generell innsikt. På et langt lavere nivå kan det 
vzre komplisert å finne ut hvilke virkninger stimuli utenfra, i 
form av bistand, får når det dreier seg om stotte til konkrete, 



enkeltstående utviklingsprosjekter. Langt mer komplisert blir det å 
registrere virkningen av bistand som inngår i en storre sammenheng 
- som ett element blant mange andre i et storre program, der 
mottakerlandets egne myndigheter på sentralt og lokalt nivå yter 
bidrag, og også andre bistandsytere utenfra kan delta. Målepro- 
blemene - med utgangspunkt i målsettinger på det hoyere generali- 
seringsnivå vi har beveget oss - vi1 vzre store. I den utstrekning 
bistanden etter hvert går over fra prosjektstotte til programstotte, 
vi1 måleproblemene bli storre, og det vi1 bli vanskeligere å evaluere 
virkningene av bistanden. 

De  problemområder vi her har identifisert og droftet - defini- 
sjonen av hva sosial rettferdighet inneb~rer  og hvilke tiltak som er 
best egnet til å skape denne i forskjellige samfunn, hvilke mottakere 
og sektorer som en skal kanalisere bistanden til for å oppnå storst 
effekt i forhold til en slik målsetting, og hvordan en best skal for- 
sikre seg om at slike intensjoner blir oppfulgt - er ytterst reelle. 
Vår droftelse har antydet at det neppe finnes enkle patentsvar på 
noen av dem. Det er all grunn til å oke bestrebelsene på å oppnå 
storre klarhet og innsikt i disse forhold. Men samtidig er det også 
klart at avgjorelsene som må treffes i denne sammenheng, horer til 
den politiske sfzre, og må bygge på en stor grad av s k j ~ n n  på 
grunnlag både av verdier og innsikt. Storre innsikt i sammenhenger 
og konsekvenser kan bare skape storre sikkerhet for at de oppstilte 
målsettingene er relevante for den u-landsvirkelighet som eksisterer 
i forskjellige land i den tredje verden og at virkningene av forskjel- 
lige tiltak svarer til intensjonene. 

De norske myndigheter har vedtatt retningslinjer for hvordan bistan- 
den skal kanaiiseres for å virkeliggjore målsettingen om at den skal 
bidra til å skape sosial rettferdighet. Denne strategi går ut på at 
(a) den tosidige bistand skal ytes til land med myndigheter som 
forer en sosialt rettferdig politikk som kommer de brede lag av 
befolkningen til gode - og at det skal legges vekt på å stotte fat- 
tige land, og (b) bistanden skal ytes innenfor virksomhetsområder 
hvor den vi1 komme de brede lag av befolkningen til gode uansett 
hvilken politikk regjeringen i mottakerlandet måtte fore. I denne sam- 
menheng kan (b) oppfattes som en dobbeltsikring i forhold til mål- 
settingen - av hensyn til muligheten for systemendring i mottaker- 
landet. 



Hverken (a) eller (b) vi1 vzre fri for ulemper, og det kan rettes 
mange argumenter mot disse strategier. 

En hovedinnvendig mot å kanalisere bistanden til land med utvik- 
lingsorienterte regimer som samtidig forer en sosialt rettferdig poli- 
tikk, har vzrt at en dermed avstår fra å yte stotte til folk som befinner 
seg i en enda mer ugunstig situasjon: i tillegg til å vzre fattige og 
ha et lite differensiert nzringsliv, har de også ulempene ved en 
autokratisk styrestruktur dominert av tradisjonelle, foydale eliter 
eller andre eliter som av ideologiske eller interessemessige årsaker 
og maktpolitiske hensyn er interessert i å bevare en samfunnsmes- 
sig og okonornisk status quo. Det finnes også mange andre argumen- 
ter mot en slik kanalisering av bistanden både med utgangspunkt i 
ideologiske og strategiske overveielser, og med utgangspunkt i giver- 
landets interesser av forskjellig slag og dets komparative fortrinn. 
I sammenheng med vår droftelse her utpeker imidlertid den skis- 
serte hovedinnvending seg som den mest relevante. Denne innven- 
ding har imidlertid bare delvis gyldighet. Norsk bistand er av ytterst 
begrenset omfang og kan bare komme et fåtall i den tredje verden 
til gode uansett hvordan den blir kanalisert. Det vi1 alltid bli fat- 
tige som ikke får bistand. I en slik situasjon vi1 problemet bestå i 
hvordan en på en mest mulig effektiv måte kan utnytte begrensede 
bistandsbevilgninger slik at de gir storst effekt i forhold til mål- 
settingen om sosial utjevning. Dersom problemet formuleres slik, vi1 
svaret med stor sannsynlighetsgrad vzre at målsettingen best innfris 
gjennom å kanalisere bistanden til fattige land med utviklingsorien- 
terte myndigheter som forer en politikk med sikte på å bedre livs- 
kårene for de fattigste grupper. 

Det kan også reises mange innvendinger mot å innrette bistanden på 
de ailer fattigste grupper. Slike innvendinger kan springe ut av slike 
forhold som vi har droftet foran i tilknytning til hvilke sektorer 
som det er mest hensiktsmessig å prioritere ut fra målsettingen om 
optimal sosial og okonornisk vekst, og den usikkerhet som kan opp- 
stå av en slik problemstilling. Det er ikke uten videre gitt at en 
allokering av bistanden direkte til de aller fattigste grupper i mot- 
takerlandet nodvendigvis vi1 tjene utjevningsfonnålet på den mest 
effektive måte, szrlig ikke dersom en slik allokering skjer på bekost- 
ning av stotte til strukturendrende tiltak i vedkommende utviklings- 
land - f.eks. utbygging av landets sentrale undervisningssystem, 
dets forvaltnings- og planleggingskapasitet, dets @konorniske infra- 
struktur og dets kommunikasjonssystem, bare for å nevne noen 



felter for å illustrere poenget. Innvendinger av denne art innebrrrer 
bare en nodvendig nyansering av en slik innretning av bistanden 
med sikte på å innfri en utjevningsmålsetting, ut fra erkjennelsen 
av at all bistand ikke behover å bli allokert direkte til målgruppen 
for å innfri målsettingen. I en slik sammenheng kan det imidlertid 
vrrre en god rettesnor for utforming av bistandsprogrammet at det 
blir innrettet på å bedre livsvilkårene for den 10-prosent av befolk- 
ningen som til enhver tid er dårligst stilt. 

Et generelt trekk ved de norske målsettinger som er utformet, er 
som nevnt at de Ligger på et h0yt generaliseringsnivå. Det er stort 
sett bare målsettingen for det samlede bistandsvolum som foreligger 
i kvantitative termer. På lavere nivåer er det bare unntaksvis at 
målsettingene er kvantifisert. De kvalitative målsettinger - inklu- 
sive fordelingsmålsettingen - kommer således ikke i noen s r s t i l -  
ling. De er derfor rent generelt lite egnet til å styre ressursallokerin- 
gen. De forskjellige målsettinger - på dette hoye generaliserings- 
nivå - er sideordnet, uten at det foreligger noen klar prioritering 
mellom dem. 

Utformingen av norsk utviklingsbistand vi1 derfor i stor grad 
avhenge av hvordan målsettingene blir oppfattet i det milj0 som 
forvalter bistanden og hvordan dette milj8 oppfatter u-landsvirke- 
ligheten. 

Dette g j ~ r  det av stor interesse å få kartlagt i hvilken grad det 
eksisterer et uformelt, gradert prioritetssystem for målsettingene i 
det milj0 hvor den faktiske prioritering finner sted - i forste rekke 
i forvaltningsorganene og styret. Den diffuse offisielle målsettings- 
struktur skaper antagelig et sterkt behov for å utvikle et slikt 
system i bistandsadministrasjonen. Eksistensen av et slikt behov inne- 
brrrer imidlertid ikke n~dvendigvis at et slikt system blir utviklet 
eller at det blir klart definert i tilfelle det blir utviklet. Et  diffust 
målsettingssystem fra myndighetenes side kan også lede til en prag- 
matisk forvaltning fra administrasjonens side, hvor allokeringsavgj0- 
relser blir truffet fra sak til sak uten stotte i mer systematiske nor- 
mer - selv uformelle normer som kan vzre begrenset til miljoet - 
i form av overordnede målsettinger for virksomheten. 

Dette forhold g j ~ r  det til en relevant forskningsoppgave å rette 
sokelyset mot disse norske forvaltningsapparatene blant annet for å 



finne ut hvilke persepsjoner av land, regjeringer og folkegrupper i 
den tredje verden som er fremherskende på ulike nivåer; hvilke per- 
sepsjoner av hva som er viktig for å skape utvikling i den tredje 
verden som er fremherskende på ulike nivåer; og hvilke utviklings- 
begreper som gjor seg sterkest gjeldende. Rekrutteringsm~nstrene 
vi1 også vzre av interesse i en slik sammenheng. Innsikt i persep- 
sjoner og holdninger av denne karakter vi1 under enhver omstendig- 
het vzre av interesse, fordi et forvaltningsapparat alltid vi1 Ove stor 
innflytelse over bistandens utforming. 

Retningslinjer for bistandsallokeringen 
I tilknytning til diskusjonen av målsettingene har vi allerede beskre- 
vet en del av de retningslinjer som de norske myndigheter har truk- 
ket opp for kanalisering av bistand. Der har vi foretatt en prin- 
sipiell droftelse av strategiene som er vedtatt med sikte på å innfri 
målsettingene: kriteriene ved valg av mottakerland og valg av 
virksomhetsområder. Dette angår forst og fremst den tosidige bistan- 
den. Et annet kanaliseringsprinsipp berorer fordelingen mellom to- 
sidig og flersidig bistand. 

Lik fordeling mellom tosidig og flersidig bistand 

Bistandens fordeling på tosidig og flersidig bistand har hatt en 
fremtredende plass i bistandsdebatten i Norge og Skandinavia for- 
ovrig i en stor del av 1960-årene. Denne fordelingen ble tillagt stor 
prinsipiell betydning. For det forste har de nordiske regjeringer lagt 
stor vekt på å styrke De forente nasjoner rent generelt. Det er 
blitt antatt at stotte til FNs virksomhet på ett område også ville få 
betydning for FNs mulighet til å Ove innflytelse på andre områder. 
Det er således antatt at om F N  ble satt i stand til å yte mer utviklings- 
bistand, ville dette f.eks. også sette F N  bedre i stand til å skape fred. 
For stormaktene, som også har vzrt store bistandsytere, har 
bistanden vzrt benyttet til å ivareta politiske, strategiske og okono- 
miske interesser. Flersidig bistand ble ansett som en god teknikk 
for å oppnå å avnasjonalisere bistandens opprinnelse, og også til å 
redusere giverlandets mulighet til å knytte politiske vilkår som ikke 
hadde sammenheng med utviklingsproblematikken til bistanden. 



Fra de nordiske lands side har ett av motivene for å kanalisere en 
stor andel gjennom F N  vzrt  at en derved - gjennom å foregå 
med et godt eksempel - også kunne få de store bistandsytere med 
på dette. Også forvaltningshensyn ble ansett å peke i retning av 
flersidig bistand: F N  og szrorganisasjonene hadde et apparat med 
bedre oversikt og storre kapasitet enn de små, nasjonale forvalt- 
ningsorganer. 

Etter hvert har både virkeligheten og oppfatningene endret seg. 
Fordelene ved tosidig bistand har trådt sterkere i forgrunnen som et 
resultat av og i takt med utbyggingen av de nasjonale forvaltnings- 
apparatene. Oppfatningen av FN-organene som noytrale formidlere er 
blitt mer nyansert etter hvert som det er blitt mer erkjent at alle 
nasjoner ikke har like stor innflytelse over allokeringene - szrlig 
i Verdensbanken og Det internasjonale valutafond. Enkelte stor- 
makter har der en dominerende innflytelse i tråd med deres inn- 
skudd, mens de mindre staters innflytelse er tilsvarende mindre og 
utviklingslandenes formelle innflytelse nzrmest er fravzrende. Dess- 
uten har et langsiktig utviklingssamarbeid med enkelte hovedsam- 
arbeidsland etter hvert redusert behovet for den forvaltningsstotte 
de internasjonale organisasjonene kan gi. Mange mellomformer er 
også kommet til. Tosidig bistand kan bli innpasset i en flersidig 
ramme - den såkalte «multi-bi»-bistanden. Også konsultasjoner 
- b1.a. gjennom internasjonale konsortier og andre former for har- 
monisering av bistanden mellom forskjellige bistandsytere i inter- 
nasjonal regi - har bidratt til noe på vei å utviske forskjellen 
mellom tosidig og flersidig bistand. 

Dette vi1 sannsynligvis bidra til at debatten om kanaliseringsfor- 
men - tosidig eller flersidig - etter hvert vi1 avta og miste sin 
prinsipielle aksent. Derimot vi1 kanskje sokelyset i sterkere grad bli 
rettet mot den flersidige bistanden, og denne bli gjort til gjenstand for 
den samme kritiske proving som den tosidige, fra et tilsvarende 
utgangspunkt: Hva går den til, og til hvem? Hvem påvirker alloke- 
ringen, og hva er deres underliggende og eksplisitte motiver? Hvor 
effektiv er  bistanden? I hvilken utstrekning er den i samsvar med 
de kvantitative og kvalitative internasjonale målsettinger? med de 
nordiske lands generelle målsettinger? med forskjellige utviklings- 
lands målsettinger:) Den kritiske gjennomgang av denne virksom- 
heten som F N  selv har innledet - blant annet gjennom Pearson- 
og Jackson-rapportene - vi1 sannsynligvis bare vzre begynnelsen 
til en kritisk prgving av den internasjonale bistandsvirksomheten. 



Konsentrasjonsprinsippet og valg av mottakere og bistandsområder 

Norge har i likhet med de ovrige skandinaviske land vedtatt å 

konsentrere bistanden til et fåtal1 land. Begrunnelsen for dette 
konsentrasjonsprinsippet da  det ble utformet forst på 1960-tallet, var 
i forste rekke å ivareta forvaltningsmessige hensyn. A spre en 
beskjeden bistand på mange land ville kreve en for omfattende for- 
valtningsmessig innsats. Derfor ble bistanden geografisk konsentrert 
til et fåtal1 land og regioner. 

Problemet i denne sammenheng er hvilke kriterier som skal leg- 
ges til grunn ved valg av hovedsamarbeidsland. Myndighetene i 
Norge har, som påpekt, formalisert eksplisitte retningslinler for valg 
av hovedsamarbeidsland. Disse ble imidlertid nedfelt på et sent tids- 
punkt, slik at de i praksis stort sett bare vi1 bli retningsgivende ved 
valg av nye samarbeidsland - og ved krisepregede endringer i mot- 
takerlandet, som f.eks. for Ugandas vedkommende under general 
Amins regime. De utvalgskriterier som betoner egenskaper ved mot- 
takerregjeringene - at de må f@re en utviklingsorientert og sos~alt 
rettferdig politikk - er forst blitt vedtatt i 1972. De er ve1 også blitt 
praktisert på en hoyst pragmatisk måte. 

Retningslinjene sier imidlertid lite når det gjelder hva det inne- 
bzerer å bli tilknyttet kretsen av hovedsamarbeidsland. I praksis 
varierer bistandens omfang sterkt fra ett prioritetsland t11 et annet. 
I lopet av den perioden vi har tatt for oss, har det i flere tilfeller 
skjedd markante tyngdeoverforinger mellom de forskjellige hoved- 
samarbeidsland. Det har også forekommet at ikke-prioritetsland 
har mottatt et storre bistandsvolum enn mange av prioritetslandene. 

Retningslinjene sier ingenting om allokeringen av bistanden til de 
enkelte land. Som direktorat har NORAD hatt en sterkt autonom 
stilling i forholdet til Regjering og Storting når det gjelder utfor- 
mingen av den tosidige bistanden. De politiske myndigheter har 
fram til 1974 hatt liten direkte innflytelse på utformingen av bi- 
standsallokeringene. De viktigste allokeringsavgj~relser - fordelin- 
gen på lang sikt av bistanden til de enkelte hovedsamarbeidsland, 
den faktiske prioriteringen av landene - har derfor funnet sted 
uten at Regjering og Storting har u t ~ v d  noen aktiv innflytelse p i  
avgjorelsene. 

Tilsvarende forhold har gjort seg gjeldende med hensyn til for- 
delingen av bistanden på de ulike virksomhetsområder. Målsettingene 
og retningslinjene har vzert generelle. Noen virksomhetsområder er 



fra tid til annen blitt saerlig fremhevet i generelle vendinger, men 
disse forskjellige sektorer er stort sett blitt sideordnet, uten at det 
er foretatt noen innbyrdes prioritering. Dette gjelder både for bistan- 
den som helhet, og for de enkelte hovedsamarbeidsland. Hverken 
målsettingene eller de retningslinjene som de politiske myndigheter 
har utformet for allokeringen av bistanden til de forskjellige virk- 
somhetsområder, er szrlig ve1 egnet som styringsredskaper for de 
forvaltningsorganene som forestår denne allokeringen. 

Den tosidige bistandsstrukturen 
Sterk geografisk konsentrasjon. Konsentrasjonsprinsippet er i stor 
utstrekning satt ut i livet. Den norske tosidige bistand er i stor og 
okende grad blitt konsentrert om noen få mottakere. Hovedsam- 
arbeidslandenes andel utgjorde 46,3 prosent i 1964. Senere har denne 
andel okt sterkt, med unntak for de to siste år av 10-årsperioden 
1964-73 som vi har beskrevet. Deres andel var henholdsvis 52,1, 
60,5, 66,9, 67,9, 63,5, 78,9, 86,3, 74,3 og 62.0 prosent i årene etter 
1964. Den «lave» andel de to siste år av perioden vi1 imidlertid oke 
dersom vi inkluderer bistanden til Vietnam - til henholdsvis 79,3 
og 72,5 prosent. Denne geografiske konsentrasjon av bistanden blir 
ytterligere aksentuert dersom en trekker sammenligninger med de 
ovrige skandinaviske land ved at Norge gjennomgående har hatt 
fzrre hovedsamarbeidsland. Antal1 norske hovedsamarbeidsland har 
imidlertid okt. 

Prioriterte prioritetsland. Betydningen av å tilhore kretsen av hoved- 
samarbeidsland har imidlertid variert fra land til land. For perioden 
som helhet har India, Kenya og Tanzania vzrt de store mottakere 
av norsk tosidig bistand. Det har forekommet tyngdeoverforinger 
over tid. Utviklingslinjene - slik de fremtrer av rammeprogram- 
met for tidsrommet 1975-78 - utpeker Tanzania som det land 
som vi1 motta en stadig storre del av den norske tosidige bistan- 
den - i 1978 Nkr. 30 mill. mer enn den neststorste mottaker. To 
nykommere som hovedmottakere av norsk tosidig bistand, Viet- 
nam og Bangladesh, vi1 ifolge rammeprogrammet bli de områder 
som kommer nzrmest. Bistanden til India og Kenya vi1 derimot 
ligge stabilt - også denne riktignok på et hsyt nivå, henholdsvis 



Nkr. 40 og 35 mill. årlig. Bistanden til Zambia, Botswana og Paki- 
stan vi1 oke gradvis, til henholdsvis Nkr. 25, 30 og 30 mill. ved ut- 
gangen av programperioden. Også bistanden til to andre land - 
Cuba og Madagaskar - forutsettes å oke noe, til henholdsvis Nkr. 
15 og 6 mill. i 1978. Dette gjor at i hvert fall Cuba i praksis langt 
på vei kan regnes som nytt norsk hovedsamarbeidsland. 

Bistand som gave. Et hovedtrekk ved den norske tosidige bistanden 
er at den - med noen ganske få unntak - er blitt ytt på gavevilkår. 
Ifolge de retningslinjer som de politiske myndigheter har nedfelt, 
vi1 bistanden fortsatt hovedsakelig bli gitt som gaver. Mens storste- 
delen av bistanden på tosidig basis tidligere bestod i stotte til kon- 
krete prosjekter, er bistanden i lopet av de siste år orientert i ret- 
ning av programstotte. Også for prosjektbistandens vedkommende 
har det funnet sted en tilsvarende utvikling. Mens bistanden de 
forste år av den periode vi har tatt for oss gikk til prosjekter som 
ble drevet i norsk regi, er den de siste år etter hvert blitt ytt til 
prosjekter i mottakerlandets regi hvor NORAD har ytt finansiell 
bistand eller personellbistand og kombinasjoner av disse bistands- 
former. 

Ulik sammensetning for de enkelte land. Bistanden er blitt fordelt 
til en rekke små-prosjekter innnefor forskjellige sektorer, og til 
enkelte store - hvor det indisk-norske fiskeriprosjektet ruver mest. 
Tyngdepunktet har ligget på forskjellige sektorer i de forskjellige 
land, og bistandsformene har variert. I @&-Afrika er en stor del 
av bistandsprogrammet blitt allokert til landsbygdutvikling i videste 
forstand, fordelt på de forskjellige sektorer: Blant annet jordbruks- 
prosjekter med oppl~ringsinnslag, utbygging av veinettet på lands- 
bygda og komrnunikasjonene rent generelt, distriktsutbyggingstiltak 
av forskjellig slag - og utbygging av hoyere utdannings- og forsk- 
ningsinstitusjoner innenfor landbruk og skogbruk. I Zambia har 
tyngdepunktet ligget på utdanningssektoren, mens norske kunst- 
gjodselleveranser og andre leveranser har utgjort et stort - for 
Pakistans vedkomende et dominerende - innslag i bistanden til 
Pakistan og India, i tillegg til fiskeriprosjektene for Indias vedkom- 
mende. 

Fordeling på sektorer. Fo~r bistandsprogrammet som helhet har det 
skjedd omfattende strukturelle endringer over tid. I tidsrommet 



1969-73 har de mest fremtredende endringer bestått i at bistanden 
til jordbruk og fiske har svinget sterkt fra år til år - andelen har 
variert mellom 20 og 50 prosent av samlet tosidig bistand - men 
gjennomgående gått sterkt ned. Derimot oppviser bistanden til de to 
sektorene <bygg, anlegg, industri og samferdsel» og «utdanning» 
storre stabilitet. Deres andel har variert mellom henholdsvis 18 - 13 
og 15 - 19 prosent av den samlede tosidige bistanden. Bistanden til 
sektoren helse og familieplanlegging har derimot gått ned til tross 
for at det for familieplanlegging er formulert en kvantitativ mål- 
setting på 10 prosent av samlet bistand. 

I årene 1971-73 har humanitzr bistand og katastrofehjelp utgjort 
en stor andel av den tosidige bistanden - henholdsvis 15, 30 og 
19 prosent. Det var katastrofebistanden til Bangladesh og Vietnam 
som utgjorde hovedtyngden - foruten blant annet katastrofehjel- 
pen til Island i 1973. Omfattende katastrofehjelp er også blitt ytt tid- 
ligere. Den hurnanitzre bistand til Nigeria utgjorde således alene 
17,7 prosent av sarnlet tosidig bistand i 1969. Det dreiet seg imidler- 
tid da om ekstraordinwe bevilgninger, som kom i tillegg til den 
ordinme tosidige bistanden. I lopet av 1974 og i begynnelsen av 
1975 har utenriksledelsen gjentatte ganger sterkt betont at kata- 
strofehjelpen måtte skes ytterligere. Dersom denne markering skal 
danne grunnlag for utformingen av den fremtidige bistanden, kan 
katastrofehjelp komme til å utgjore en «tung» sektor i årene som 
kommer. 

Norge har både lange og gode tradisjoner med hensyn til å yte 
nsdhjelp. En nadssituasjon er enkel å beskrive, og det er enkelt å 
skape oppslutning om en slik form for bistand. Det vi1 lett oppstå 
et press både fra opinionen og fra politikere for å utnytte bistands- 
midlene til å ivareta oyeblikkelige behov hvor akutt nod må av- 
hjelpes. Det vi1 derfor ligge en sterk fristelse for de politiske myn- 
digheter til å anvende bevilgninger til utviklingsformål til nodhjelp. 
Det er langt vanskeligere å bygge opp en positiv opinion for nod- 
vendigheten av bistand til langsiktig utbygging av sosial og gkono- 
misk infrastruktur i fattige land. Denne virksomheten vi1 ofte vzre 
triviell og mangle den ytre dramatikk. Oppgaven blir ikke mindre 
viktig av den grunn. Det representerer en langt storre utfordring å 

skape forståelse for dette behov. 

10 - Norsk uri~ikliiigsbirraiid 



Utviklingshjelp er én ting, nodhjelp er noe annet. Begge virk- 
somheter er viktige. Det vi1 imidlertid neppe vzre den beste bruk 
av bistandsmidlene fra en langsiktig utviklingssynsvinkel å anvende 
dem til nodhjelp. Selv om det kan fortone seg fristende for de poli- 
tiske myndigheter å bruke utviklingsressursene til nbdhjelp blant 
annet for å skape storre oppslutning om de 0kte bevilgningene, kan 
dette vise seg å bli en kortsiktig fordel. Nodhjelp vi1 nodvendigvis bli 
en kostbar form for bistand fordi den må fort fram og nesten 
alltid må improviseres. Mottakerapparatet vi1 vzre lite forberedt, i 
den utstrekning det overhodet eksisterer. Mange av de hyppigst fore- 
kommende innvendinger mot utviklingshjelp, slik de kommer til ut- 
trykk i opinionsunders0ltelser, bygger på forestillinger som er dan- 
net på grunnlag av formidling av nodhjelp - med de svakheter som 
narmest er uunngåelige i slike improviserte situasjoner. 

Også i årene som kommer vi1 det sannsynligvis oppstå situasjoner 
i den tredje verden som gjor rask katastrofebistand nodvendig. 
Katastrofehjelp har imidlertid en annen målsetting, reiser andre 
behov og krever andre teknikker enn langsiktig utviklingsbistand. 
Den horer derfor ikke naturlig inn under bistandsbevilgningene og 
den mengdemålsetting som er blitt oppstilt for utviklingshjelp. Denne 
virksomheten bor derfor både administrativt og bevilgningsmessig 
skilles ut fra utviklingsbistanden, selv om det bor tilstrebes en nzr  
koordinering av virksomheten der dette kan vzre naturlig i oppfolg- 
ningsoyemed. For å sikre storst mulig fleksibilitet bor imidlertid be- 
vilgningene til katastrofehjelp gjores overforbare og inngå i et fond 
for katastrofehjelp. 

Det lar seg vanskelig gjore på grunnlag av de generelle prosjekt- 
beskrivelser vi har redegjort for å trekke entydige konklusjoner om 
i hvilken utstrekning den faktiske bistanden har vzrt i samsvar med 
de generelle målsettingene for bistanden. Dette henger s a m e n  med 
det hoye generaliseringsnivå målsettingene er formulert på. Szrlig 
vanskelig blir det å fastslå i hvilken utstrekning de faktiske allo- 
keringer har innfridd de kvalitative målsettinger om sosial vekst 
og utjevning. Szrlig mye lettere er det heller ikke å si noe bestemt 
om i hvilken grad de mange små og noen storre norske utviklings- 
bidrag marginalt har påvirket den okonorniske vekst i mottaker- 
landene. Bare dybdeboringer i form av ve1 forberedte evaluerings- 



undersokelser, fortrinnsvis integrert i utviklingsarbeidet, kan gi vel- 
funderte delsvar av denne karakter. 

Det er heller ikke blitt formulert eksplisitte målsett~nger eller ret- 
ningsiinjer for hvordan den tosidige bistanden bor bli fordelt på 
de forskjellige sektorer, hverken for bistanden som helhet eller for 
de enkelte landprogrammer. Det er derfor ikke mulig å trekke 
noen konklusjon om hvorvidt eller i hvilken utstrekning de faktiske 
allokeringer med hensyn til det samlede bistandsprogrammet eller 
bistandsprogrammene for det enkelte land har vzrt i samsvar med 
eller i utakt med de politiske myndigheters eksplisitte forventninger i 
denne sarnrnenheng på et slikt grunnlag. Myndighetene har imidler- 
tid behandlet både budsjett og avtaler på forhånd og årsmelding og 
regnskap på etterskudd uten at innvendinger mot den foretatte al- 
lokering er fremkornmet. 

Planleggingsprosedyrer og planleggingsgrunnlag 

Ved fremleggelsen av Regjeringens langtidsprogram for 197CL73 ble 
det for forste gang fastlagt årlige rammetall for de offentlige bevilg- 
riinger til utviklingsbistand og internasjonalt humanitrert hjelpearbeid 
for planperioden. Dette utgjorde en avgjorende forutsetning for lang- 
siktig planlegging. Senere er en rutine med rullerende langtidsplan- 
legging satt i system. Et rammeprogram danner utgangspunkt for 
denne planlegging. 

Fram til 1974 var NORADs styre den hoyeste myndighet som fikk 
seg forelagt rammeprogrammet og landprogrammene til godkjen- 
nelse. Etter at de enkelte prosjekter var bearbeidet i forvaltningen - 
utformet i samarbeid med myndighetene i mottakerlandet - ble de 
enkeltvis eller i knipper på noen få oversendt til Utemiksdeparte- 
mentet. Der ble de proposisjoner som ble forelagt for Regjeringen 
og Stortinget utformet. 

Denne saksbehandlingen gav de politiske myndigheter - både Re- 
gjeringen og Stortinget - bare begrenset mulighet til å påvirke 
bistandens utfonning på forhånd, dels på grunn av manglende over- 
sikt over samlet planlagt bistand og dels fordi NORADs styre var 
den hoyeste instans som fikk seg forelagt de viktigste avgjorelsene 
- utformingen av rammeprogrammet og landprogrammene. 

Forst i 1971 fikk Utenriksdepartementet en representant i NORADs 
styre, men denne hadde ikke stemrnerett. Regjeringens muiighet til 
å styre utformingen av bistanden var dels direkte - når den tok 



stilling til de enkeltprosjekter den ble forelagt. Den var imidlertid over- 
veiende indirekte, gjennom oppnevnelsen av NORADs styre. Det er 
vanskelig å bedomme i hvilken grad skiftende regjeringer har tatt 
slike hensyn ved oppnevnelsen av NORADs styre. Styret har gjen- 
nomgående hatt en allsidig partipolitisk sammensetning, selv om 
styreformannen - ved utnevnelsen - som regel har tilhort stats- 
ministerens parti. Enda vanskeligere er det å bed@mme i hvilken ut- 
strekning eventuelle oppnevnelxr med sikte på å oppnå politisk styring 
av bistandsvirksomheten - foretatt av skiftende regjeringer - har 
svart til intensjonene og fort til en effektiv indirekte styring. Det er 
også vanskelig å si noe om i hvilken utstrekning Utenriksdeparte- 
mentets representant i styret har kunnet bidra til en lopende, in- 
direkte styring av virksomheten. Utenriksdepartementets representa- 
sjon i NORADs styre skulle imidlertid primaert tjene en kommu- 
nikasjonsfunksjon. 

Et slikt system kunne neppe fungere tilfredsstillende fra Regjerin- 
gens synsvinkel. Den omlegging av den etablerte forvaitningspraksis 
på dette område som fant sted fra 1974 av, da Utenriksdepartemen- 
tet og i siste omgang Regjeringen utformet og fastsatte det 4-kige 
rammeprogrammet for bistandsvirksomheten, tyder på at Rgjerin- 
gen vurderte det på samme måte. Oppnevnelsen av Brofoss-utvalget 
i 1974, med det eksplisitte mandat <<a komme fram til den admini- 
strasjonsordning som gir de beste muligheter for politisk styring og 
ledelse for den ansvarlige statsråd»,2) peker i samme retning. 

Brofoss-utvalget konkluderte blant annet med at det skulle oppret- 
tes en statssekretzrstilling i Utenriksdepartementet med bistands- 
politikken som arbeidsfelt, at det skulle etableres et bistandsutvalg 
med policy-funksjoner under ledelse av statssekretmen, og at plan- 
leggingsfunksjonene i stor utstrekning skulle overfores fra NORAD 
til Utenriksdepartementet - inklusive ansvaret både for rammepro- 
grammene og landprogramene. Om dette blir gjennomfort, vi1 det 
bedre mulighetene for politisk styring og koordinering av virksom- 
heten i forhold til den tidligere ordning, men neppe i samme grad 
som ved å opprette et eget departement for utviklingssamarbeid. 
Ved å opprette et eget departement ville sannsynligvis utviklings- 
landenes behov, perspektiver og problemstillinger kommet sterkere 
inn under forberedelsen og utformingen av norsk bistand og bistands- 
politikk, og i siste omgang også under Regjeringens behandling av 
disse sporsmål. 

Stortingets mulighet til å påvirke utformingen av bistandsvirk- 



somheten var som nevnt begrenset av manglende oversikt fordi det 
fikk seg forelagt enkeltsaker. Hverken det rullerende rammeprogram- 
met eller landprogrammene ble forelagt Stortinget fram til hesten 
1974. Inntil da var dets mulighet til styring og kontroll begrenset til 
forhåndsgodkjennelse av enkeltsaker, droftelser av målsettinger og 
retningslinjer for virksomheten - på eget initiativ eller på grunnlag 
av stortingsmeldinger fra Regjeringen - og ved å behandle NORADs 
årsmeldinger og regnskap i etterhånd. Det Råd Stortinget har valgt, 
har en klart rådgivende status - begrenset i omfang og stort sett 
til initiativ fra Rådet selv. Dets instruks betoner at oppgaven forst 
og fremst er å fungere som et kontaktorgan mellom forvaltningen 
og organi~asjonene.~) Det har derfor hatt små muligheter til å fun- 
gere som et indirekte styrings- og kontrollorgan, og slike funksjoner 
har heller ikke v ~ r t  tilsiktet fra Stortingets side. Ved den reform 
som ble foreslått hosten 1973 og satt ut i livet ett år senere, har 
imidlertid Stortinget noe på vei fått mulighet til å danne seg en 
oversikt over den fremtidige bistandsvirksomheten ved at det blir 
forelagt budsjett-tallene for det folgende år fordelt på land og akti- 
viteter. Men fremdeles får ikke Stortinget seg forelagt rammepro- 
grammet for den folgende 4-årsperiode. 

De politiske myndigheter har bare i begrenset omfang utnyttet de 
mulighetene til indirekte styring som har foreiigget. Denne styring 
vi1 i forste rekke vzre knyttet til utformingen av målsettinger og 
retningslinjer for bistandsvirksomheten. Som allerede påpekt flere 
ganger ligger de vedtatte målsettinger på et meget hoyt generalise- 
ringsnivå og er derfor lite egnet til å styre utformingen av bistands- 
virksomheten. De danner et magert planleggingsgrunnlag for for- 
valtningen, men gir denne til gjengjeld stor fleksibilitet ved utfor- 
mingen av bistanden. 

Ideelt sett bor utviklingsbistand ytes som ren budsjettstotte, der det 
er opp til myndighetene i mottakerlandet fritt å disponere bistan- 
den i tråd med de behov de selv finner mest presserende, for å inn- 
fri de utviklingsmål de selv har formulert og i den prioriterte rekke- 
folge de selv har oppstilt. Langt på vei vi1 imidlertid all bistands- 
virksomhet kunne få denne virkning. Dette vi1 s r l i g  gjelde slik 
bistand som - i likhet med den norske - i fdge forutsetningen 
skal innrettes på virksomhet som er h ~ y t  prioritert av mottakerlan- 



dets myndigheter. I den utstrekning dette er tilfelle, ville hoyst sann- 
synlig utviklingslandets myndigheter bruke egne ressurser eller andre 
bistandsyteres bistand til dette formål dersom tilbudet om norsk 
bistand ikke hadde foreligget. Gjennom denne bistand får de irnid- 
lertid frigjort sine egne ressurser til andre formål. Enkelte bistatids- 
former vi1 likevel vzre lettere å integrere i utviklingslandets eget ut- 
byggingsprograrn enn andre - rent generelt vi1 programbistand, 
szrlig i form av finansielle overforinger til sektorprogrammer og 
finansieringsinstitusjoner, vsre lettere å integrere enn bistand til kon- 
krete enkeltprosjekter. Tilsvarende vi1 det fra utviklingslandets side 
vzre enklere å integrere finansiell budsjettstotte enn bistand som 
forutsettes å skulle ivareta generelle eller mer spesielle målsettinger 
og bli allokert til forskjellige sektorer etter et bestemt monster, 
szrlig dersom den også ble knyttet til konkrete prosjekter. Det vi1 
likevel bare dreie seg om gradsforskjeller, selv om disse kan vzre 
viktige nok. 

Dette resonnement retter oppmerksomheten mot bistandsformene. 
I dets forlengelse kommer imidlertid valg av hovedsamarbeidsland 
og kriteriene for valg av disse, helt avgjorende inn. Detta fortoner 
seg som det sentrale sporsmål ved utformingen av bistandsvirksom- 
heten sett fra bistandsyterens side. Det er bare delvis blitt berort i 
denne boken - en mer systematisk dr~ftelse av disse forhold vi1 
folge i et senere arbeid. Et hovedproblem i denne sammenheng er i 
hvilken utstrekning et bistandssamarbeid - og dermed valg av sam- 
arbeidspartner - bor ta utgangspunkt i eksistensen av en stor grad 
av samsvar mellom myndighetene i de to land med hensyn til utvik- 
lingsmålsettinger og prioriteringer. I de .tilfeller hvor dette er til 
stede, vi1 budsjettstatte - eller ubundet programbistand - uten 
restriksjoner i form av retningslinjer for hvilke sektorer stotten skal 
settes inn, lettere kunne forsvares av giverlandets myndigheter over- 
for hjemlandets opinion. Dette vi1 neppe la seg gjore dersom det ikke 
eksisterer et slikt samsvar med hensyn til målsettinger og priori- 
teringer. 

Derfor må utformingen av utviklingsmilsettingene på forskjellige 
nivåer - både på et hoyt generaliseringsnivå og på lavere nivåer - 
danne det grunnleggende utgangspunkt for bistandsvirksomheten. De 
politiske myndigheter i Norge har mye å ta igjen på dette område, 
szrlig når det gjelder å formulere målsettinger på noe lavere nivåer 
i operasjonaliserbare termer, og å prioritere med hensyn til såvel 
målsettinger som virksomhetsområder. Målsettingene på dette som 



på andre områder vi1 naturligvis endre seg over tid, blant annet i 
takt med endringer i den okonomiske, sosiale, kulturelle og poli- 
tiske virkelighet i giverlandet og i mottakerlandet og med endrede 
persepsjoner av virkeligheten - og med endrede verdier som folge 
av dette. Qkt innsikt i hvordan forskjellige former for bistand og 
andre stimuli virker i forskjellige politiske systemer, med ulike poli- 
tiske, @konorniske, sosiale og kulturelle verdier og verdisystemer, 
kan bidra både til utformingen av bistandsmålsettingene og sammen- 
setningen av bistanden. Til tross for at de nordiske land - og ver- 
den forovrig - har erfaring fra mer enn 15 års tosidig bistandsvirk- 
somhet, er imidlertid vår innsikt i slike forhold fremdeles ytterst 
begrenset. For å oppnå det best mulige resultat, bor erfaring fra 
praktisk utviklingsarbeid kombineres med systematisk forskningsinn- 
sats. På dette område har innsatsen hverken vzrt  systematisk eiier 
s a l i g  omfattende. 



Noter 

Introduksjon 

1. Svenskt Utvecklingssamarbete, Rapport över statlig biståndsverksarn- 
het 1969170, SIDA, Stockholm 1970, p. 10. 

2. Internasjonal statistikk kunne inkludere kommersielle transaksjoner 
i oppgavene over private bistandsoverforinger. Eksportkreditter har s&- 
ledes utgjort en stor andel av de norske private overforinger. I 1965 - 
som var ett av de år de private overforinger var store - gikk slike 
eksportkreditter b1.a. til leveranser av nybygde skip til Ghana, Hellas og 
Israel, og samme år gikk 70 prosent av kapitaloverforingene til industri- 
investeringer til Spania. Storstedelen av dette belop gikk til dannelsen av 
et rederi der aksjekapitalen delvis var på norske hender og resten ble 
stort sett investert i hotell- og restaurantvirksomhet på Kanari-oyene. 
Se Onarheim-utvalgets innstillirtg, p. 88. Se også pp. 20-22, 29-30, 32, 58 
-61 og 125-28. 

Et grelt eksempel som illustrerer grunnlaget for internasjonal bistands- 
statistikk og hva som er blitt inkludert i denne, fremgår av at Portugal i 
perioden 1967-70 inntok tetposisjonen blant DACs medlemsland både i 
1967 og 1969, både for private og statlige overfaringer samlet og for de 
offentlige overforingene til utviklingsland som prosent av BNP. I 1967 
ble de samlede overforingene registrert til hele 2,06 prosent av BNP. I 
1968 inntok Portugal 6. plassen for de samlede overforinger og 2. plassen 
for den offentlige bistand; og i 1970 henholdsvis 6. og 5. plassen. Dette 
fremgår av DAC 1968 Review, table I I4  p. 39 (for 1967); DAC 1970 
Review, table I ,  pp. 150-51 (for 1968) og table II, pp. 150-51 (for 
1969); og DAC 1971 Review, table 2, pp. 144-45 (for 1970). 

I 1971 og 1972 1å de samlede portugisiske overforingene i prosent av 
BNP langt over de 0vrige DAC-lands - bortimot det dobbelte av det 
land som fulgte nzrmest - med henhddsvis 2,11 og 2,49 prosent for de 
samlede overforinger. Det samme gjaldt offentlige overforinger, med hen- 
holdsvis 1,42 og 1,91 prosent. Se DAC 1973 Review, table 7 (p. 188) og 
table 8 (p. 189). 

3. Den flersidige komponenten utgjorde 85,6 prosent i 1961 og hen- 
holdsvis 81,4, 88,4, 83,6, 69,2. 61,2, 74,0, 453,  64,5, 60,1, 58,2, 53,2 og 
53,3 prosent de enkelte år fram til og med 1973 ifplge DAC-statistilcken 
(DAC Review for de enkelte år). Tidligere hadde imidlertid en over- 
veiende del av norsk bistand gått til tosidige virksornheter. 

4. Se b1.a. St.meld. nr. 29 (1971-72) i Norges utviklingshjelp - prin- 
sipper og retningslinjer, NORAD, Oslo 1972, p. 5. 

5. Se i denne sammenheng, inter alia, Olav Stokke, «Norsk stotte til fri- 



gj0ringsbevegelser», i J. J. Holst, red., Norsk Utenrikspolitisk Arbok 1973, 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Oslo 1974; Olav Stokke & Carl Widstrand, 
eds., Southern Africa, Vol. 1 & 2, The Scandinavian Institute of African 
Studies, Uppsala 1973, s a l i g  Vol. 2, pp. 313-15; og Olav Stokke, «Ut- 
viklingsbistand og fngj0ringsbevegelser», i Internasjonal Politikk, nr. 4 
1970, pp. 398-422. 

1. Begrunnelse og målsettinger 

1. Se Znnstilling fra Utvalget for utredning av spersmilet om Norges 
hjelp til utviklingslandene (Avgitt 4 .  mars 1961), Oslo 1961. (Senere refe- 
rert til som Engen-utvalgets innstilling etter utvalgets formann, statssekre- 
t z r  Hans Engen.) Se også St.meld. nr. 23 (196142). 

2. Se Znnstilling om den videre utbygging av Norges bistand til utvik- 
lingslandene. Fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon av 18. mars 
1966 (avgitt 9. desember 1966), Oslo 1%7. (Senere referert til som Onar- 
heim-utvalgets innstilling etter utvalgets forrnann. direkter Onar Onar- 
heim.) Se også St.prp. nr. 109 (196647). 

3. Engen-utvalgets innstilling, p. 5. 
4 .  Idem. 
5. Zdem. 
6. Zbid., p. 7. 
7. Idem. Denne overordnede niålsetting er blitt understreket også senere. 

Se b1.a. innstillingen fra Stortingets utenriks- og konstitusjonskomite i 
forbindelse med Engen-utvalgets innstilling (Innst. S. nr. 75 (196142), 
p. 106) der bidrag til FN-styrker ble koblet sarnmen med utviklings- 
bistand. Det het om en slik form for innsats (bidrag til FN-styrker) at 
den «bidrar til å skape forutsetninger for den okonorniske utvikling i 
kriserammede områden>. 

8. Engen-utvalgers innstilling, p. 7. Se også Onarheim-utvalgets innstilling, 
p. 8, hvor det het at «utviklingslandenes ekonomiske og sosiale vekst. .  . 
er også nodvendig for å forebygge politiske skadevirkninger i det enkelte 
land og i det rnellomfolkelige sarnarbeid», og St.prp. nr. 109 (196647), 
p. 2. 

9. Engen-utvalgets innstilling, p. 7. 
10. Zdem. 
I l .  Zdem. Dette er også i samsvar med iitvalgets definisjon av hjelp 

(idem): 

«Med hjelp til utviklingslandene menes i vid forstand ethvert tiltak som 
bidrar til å heve levestandarden i disse landene. Definert på denne måte 
blir uttrykket 'hjelp' ikke begrenset til ytelser som gis uten vederlag eller 
mot redusert vederlag ene og alene ut fra hensynet til mottakeren. En 
vesentlig del av hjelpen til utviklingslandene består f.eks. i langsiktige lån 
og investeringer som ofte har det primzre mål å gi yteren en fordel eller 
fortjeneste. Tiltakene vi1 imidlertid kunne ha virkning som hjelp, uten 
hensyn til motivet, ved at mottakerlandets ekonomi blir styrket.» 



12. Onarheim-utvalgets innstilling, p. 24. Se også p. 14, der det het at 
«En del av den totale utviklingshjelp inngår imidlertid i enkelte giver- 
lands nasjonale politikk og tjener utenrikspolitiske, okonomiske eller kul- 
turelle formå1.n Se også i komitéens sammendrag, p. 73, sp. 2. 

13. St.prp. nr. I09 (196647), p. 2. 
14. Ibid., p. 3. 
15. Zbid., p. 6, sp. 2. Også Engen-utvalget betonte denne overordnede 

målsetting ved generelt å fremholde at «Endelig er det i sin alminnelighet 
onskelig å styrke De Forente Nasjoner ved å gi organisasjonen nye og 
storre oppgaver.» (Engen-utvalgets innstilling, p. 13.) 

16. St.prp. nr. 109 (196647), p. 2. 
17. Onarheirn-utvalgets innstilling, pp. 28-29 og 45-47. 
18. Zbid., pp. 4748.  Utvalget fant misforholdet szrlig stort m.h.t. IDA. 

Utvalget betonte at Norge pr. 30. juni 1966 hadde innbetalt 9,9 mill. dol- 
lar og gitt tilsagn om ytterligere 4,4 mill. dollar for 1966-67 til IDA, 
«mens de oppnådde leveranser pr. nevnte dato belop seg til 0,l mill. 
dollarn. Se også ibid., p. 49, der det ble fremhevet at 

«En videre utbygging av de internasjonale hjelpeorganers virksomhet vi1 
også kunne vzre til fordel for Norge. Således har multilaterale hjelpeorga- 
ners virksomhet medfort kontrakter for norsk industri og transportopp- 
drag for norsk skipsfart. Som påpekt i II ovenfor om bunden-ubunden 
hjelp, kan andre lands bundne bistandsytelser skade tradisjonell norsk 
eksport. Når utviklingslandenes importbehov finansieres av multilaterale 
organer, vi1 slike skadevirkninger ikke inntreffe, Szrlig fra skipsfartens 
side blir denne fordel ved de multilaterale bistandsytelser sterkt fremholdt.» 

19. Engen-utvalgets innstilling, p. 13. 
20. Znnst. S. nr. 75 (1961-62), p. 105. I samme innstilling het det for- 

ovrig også at komitéen mente at «Norges innsats må gjores på en generell 
menneskelig basis uten å vzre motivert av okonomiske, politiske eller 
religiose szrinteresser». (Zdem.) 

21. Zdem. 
22. Onarheim-utvalgets innstilling, p. 11. 
23. Zdem. Det het videre at det dermed var åpenbart 

«at rene gaver og tilskudd for utviklingsformål må grupperes som utvik- 
linrzshielv. mens det i lån for utviklinrzsformål ikke behover å lirzrze noen 
'ut;ikiinishjelp7. I de tilfelle der lånevilkårene imidlertid er gunst&re enn 
de vanlige, markedsmessige vilkår for lån med samme risiko, vi1 det vzre 
en hjelpe-komponent. Denne komponent vi1 vzre desto storre jo lavere 
rentesatsen er, og jo lengre lopetiden og den avdragsfrie periode er. For å 
få et korrekt bilde av det enkelte giverlands hjelpeytelse, er det denne 
hjelpe-komponent som burde legges til grunn. Bare på den måte kan man 
få  et riktig sammenligningsgrunnlag mellom lån med ulike betegnelser og 
mellom lån og gaver. Når man i den internasjonale statistikk ikke utforer 
slike beregninger, skyldes det b1.a. at disse ville måtte baseres på fak- 
torer som bare kan ansettes skjonnsmessig». 

Forholdet mellom utviklingshjelp og kapitaloverferinger ble droftet også 
i et senere avsnitt av innstillingen, der det b1.a. het (ibid. p. 13): 

«Man har i internasjonal sammenheng med sikte på en rettferdig for- 
deling av byrdene ved utviklingshjelp droftet om det ville vzre rimelig 



ikke å ta med de private overf@ringer i statistikken, idet disse i forste 
rekke er motivert av utsiktene til privat0konornisk avkastning. När man 
likevel regner med de private overforinger, skyldes dette at ogsä disse 
antas å fremme mottakerlandets @konorniske utvikling og kan stimuleres 
ved offentlige tiltak. Utvalget vi1 peke på at utenlandske investeringer spe- 
sielt i nzeringsvirksomhet i utviklingslandene kan ha en klar utviklings- 
fremmende virkning. Disse investeringer ledsages ofte av teknisk, kom- 
mersiell og administrativ sakkunnskap og er dessuten ofte knyttet til et 
internasjonalt salgsapparat som sikrer avsetningen av produktene.» 

24. Ibid., p. 22. Se også St.prp. nr. 109 (196647), pp. 3 4 .  
25. Onarheim-utvalgets innstilling, p. 22. 
26. Idem. 
27. For en fremstilling av Rädets behandling av mäl og retningslinjer 

for norsk bistandspolitikk, se b1.a. Olav Stokke, «Valg av hovedsam- 
arbeidslandx, og Olav Stokke, ~Utviklingsbistand og frigjoringsbevegelser», 
i Internasjonal Politikk, nr. 4 1970. 

28. Forslagene ble fremmet av henholdsvis Sissel R~nbeck  og Olav 
Stokke på Rådets mote 22. september 1969. Se Rädet for Direktoratet 
for utviklingshjelp, Mcteprotokoll nr. 2/69.  

29. Idem. Utvalget bestod av Rådets ordfmer Finn Moe, Rolf Roem 
Nielsen, Sissel Ronbeck og Olav Stokke. 

30. Znnst. S. nr. 135 (1972-73). 
31. Se Stortingstidende, 1973, pp. 1824-92 (Dagsorden nr. 55, sak 1). 
32. Uttalelse fra Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp av 13. april 

1970. Gjengitt fra Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, 
NORAD, Oslo 1972 (szrtrykk av Stortingsmelding nr. 29 (1971-72)), Ved- 
legg I, p. 44. 

33. Idem. 
34. Idem. Det ble presisert (p. 45) at dette b1.a. mätte innebzere «en 

jevnere fordeling av samfunnsgodene». 
Denne hovedstrategi blir sentral i forbindelse med valg av mottaker- 

land. Dette blir beskrevet i kap. 3. Det faller imidlertid naturlig å trekke 
inn denne strategi i sarnmenheng med beskrivelsen av mälsettingene. Ved 
valg av utdrag fra kildematerialet i dette kapittel og kap. 3 har en s@kt ä 
utfylle bildet og i stdrst rnulig utstrekning ä unngå gjentakelser - selv 
om det har vist seg vanskelig å unngä en viss overlapping. 

35. Konsentrasjonsprinsippet og valg av hovedsamarbeidsland blir som 
nevnt beskrevet i kap. 3. For Rädets håndtering av sp@rsm&let, se b1.a. 
Olav Stokke, «Valg av hovedsamarbeidsland)), op.cit. 

36. St.meld. nr. 30 (1970-71), p. 2,  sp. 1 .  
37. Ibid., p. 3. Her ble det b1.a. frernholdt at ved valg av samarbeids- 

land burde det etter regjeringens oppfatning for det f ~ r s t e  legges vekt 
på behovet for bistand. Videre mätte det tas hensyn til den utviklirgs- 
fremmende virkning av norsk bistand. Det ble konstatert at mottakerlan- 
dets utviklingspolitikk var en viktig faktor. og denne måtte i farste rekke 
bli bedgmt pä gmnnlag av resultatene. Regjeringen oppstilte som fornt- 
setning «at bistanden så vidt mulig kommer hele samfunnet og de for- 
skjellige befolkningslag til gode». Det ble også angitt en rekke andre kri- 



terier som regjeringen fant burde telle i positiv eller negativ retning ved 
valg av bistandsmottakere. 

38. Zbid., pp. 4-5. Regjeringen viste til et svar i Stortinget 17. juni 
1970 av utenriksministeren på et sporsmål fra Arne Kielland. Her betonte 
utenriksministeren at norsk materiell abistand til folkene i områdene 
under portugisisk herredomme som kjemper for sin frihet og uavhengig- 
het» i tråd med FNs hovedforsamlings resolusjon nr. 2507 (XXIV), bare 
ville finne sted innenfor rammen av folkerettens regler. Det var intet i veien 
for å gi ahumanitzr eller tilsvarende bistand». Utenriksminister Stray pre- 
siserte i denne sammenheng at  «Resolusjonen taler . .  . om materiell 
bistand til folkene i disse områder og tar ikke stilling til stotte til fri- 
gjoringsbevegelser», og at befolkningen i de portugisiske territorier i 
Afrika var blitt og ville fortsatt bli stottet, med referanse til en bevilg- 
ning til Mozambique Institute. Forovrig ble Rådets uttalelse om «stotte 
til prosjekter satt i verk av store folkeorganisasjoner og bevegelser som 
arbeider for nasjonal og sosial frigjoring» tolket restriktivt: det ble antatt 
at «Rådet ikke har hatt i tankene organisasjoner og bevegelser som vir- 
ker innenfor selvstendige stater uten myndighetenes samtykke. Det ville 
vzre i strid med folkeretten og få uoverskuelige politiske og okonomiske 
konsekvenser både for vårt forhold til vedkommende land og til andre 
utviklingsland dersom Norge gjennom sin bistandsvirksomhet blandet seg 
inn i indre politiske forhold i andre selvstendige stater». Se forovrig infra, 
teksten i tilknytning til notene 73-75, og note 74. 

39. Se St.meld. nr. 55 (1970-71) av 26. mars 1971, og Znnst. S. nr. 179 
(1970-71). 

40. Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, op.cit., p. 9. 
Mens tidligere formuleringer har noyd seg med «fred» ble nå arettferdig- 
het» tilfoyd. Det het også at «Den okende skjevhet mellom den fattige 
og rike d d  av verden bidrar til å 0ke internasjonal spenning». 

41. Zdem. 
42. Zbid., pp. 9-10. Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité sluttet 

seg senere til dette. Se Znnst. S. nr. Z35 (1972-73), p. 337, sp. 1. 
43. Zbid., p. 12. Den langsiktige målsetting som ble trukket opp, har 

imidlertid et videre perspektiv enn det Rådets uttalelse rommer - se 
pp. 4 og 10. Det het i meldingens sammendrag (p. 4) at 

«På lengre sikt er målet samarbeid som ikke innebzrer direkte bistand, 
men bygger på gjensidig utveksling av varer og tjenester mellom landene, 
og som sikter mot et nzrmere samkvem kulturelt, politisk og på andre 
mater.» 

Under avsnittet om hovedmålsettingene for Norges samarbeid med utvik- 
lingslandene ble denne formuleringen gjentatt nzrmest i identiske termer, 
men «på andre måter» ble erstattet med asamarbeid med folkene i sam- 
arbeidslandene~, som knyttet an til Rådets formulering (pkt. 3a)). Det 
ble imidlertid tilfoyd at 

«For Norges vedkommende regner Regjeringen imidlertid med at sam- 
arbeidet vi1 innebzre offentlige overforinger av betydelig storrelse til 
utviklingsland i årtier framover.» 



Utenriks- og konstitusjonskomitéen gav sin tilslutning til det forste av 
disse sitater. Se Innst. S. nr. 135 (1972-73), p. 337, sp. 2. 

44. Ibid., p. 9. 
45. Ibid., p. 10. 
46. Idem Dette ble utdypet ved å vise til at 

«Senere tids forskning omkring underernzring av spebarn, gravide og 
diegivende meidre har vist at de skadelige fysiske og mentale virkninger 
varer ved også i voksen alder med redusert yteevne som resultat.» 

Se også meldingens sammendrag (p. 4) der det het at 

«I erkjennelsen av at okonomisk vekst alene ikke vi1 bedre forholdene 
for de brede folkemasser i utviklingslandene, vi1 de sosiale sider ved 
utviklingssamarbeidet bli tillagt okende vekt i årene fremover. De kvalita- 
tive sider av utviklingssamarbeidet vi1 bli sterkere betonet.» 

47. Ibid., p. 11. 
48. Idem. 
49. Idem. En senere formulering (p. 19) av dette utvalgskriteriet ved valg 

av samarbeidspartnere, var myndigheter i utviklingsland som forte «en 
utviklingsorientert og sosialt rettferdig politikk til beste for alle lag av 
folket». Såvidt en kan forstå, ligger det ingen tilsiktet realitetsforskjell 
mellom de to formuleringene. 

50. Ibid., p. 19. 
51. Ibid., p. 10. Denne strategi ble utdypet senere i stortingsmeldingen 

(pp. 19-20), der det het at 

«Ved å velge arbeidsoppgaver i samarbeidslandene som direkte kommer 
de brede lag av folket til gode, f.eks. innen undervisning, helsevern og 
distriktsutbygging, kan en imidlertid sikre seg at bistanden vi1 bidra 
til sosial og okonomisk utjamning uavhengig av politiske omveltninger i 
mottakerlandet.» 

Se forovrig også p. 24 ff. 

52. Se ibid., p. 11. Det het b1.a. at «Tiltak i de minst utviklede land 
vi1 også n~dvendigvis inneholde sterke innslag av velferd på grunn av 
mangelen på sosiale og okonomiske grunnlagsinvesteringer i disse land.». . . 
«På den multilaterale sektor har Regjeringen foreslått å opprette et norsk 
Pond under FNs Utviklingsprogram (UNDP) som skal brukes til tiltak i 
de minst utviklede land. . . » 

53. Idem. Se også pp. 4 og 19. Utenriks- og konstitusjonskomiteen fant 
det senere rimelig å legge behovskriterier til grunn både for flersidig og 
tosidig bistand (se Innst., S. nr. 135 (1972-73), p. 340, sp. 1). 

54. For en tilsvarende vurdering, se saksordforerens innlegg i stortings- 
debatten av Stortingsmelding nr. 29, Stortingstidende for 8. februar 1973, 
p. 1824. Saksordforer var Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, 
Asbjorn Haugstvedt, regjeringssjefens partifelle. Se også innlegg av Tor 
Oftedal (A) i samme debatt (ihid., p. 1833, sp. 2). 

55. lnnst. S. nr. 135 (1972-73), p. 337, sp. 2. 
56. Ibid., p. 340, sp. 2. Komiteen tilfoyde imidlertid f~lgende: 



«Et enkeltkriterium som dette må imidlertid ikke alene bli bestemmende i 
de konkrete tilfelle. Valg av samarbeidsland må skje etter en samlet vur- 
dering, slik at man ikke risikerer at enkelte av de minst utviklede land 
helt faller utenfor all hjelp.» 

I en szruttalelse (ibid., pp. 34142) sluttet H@yres medlemmer i komi- 
téen (Lyng, Syse og Willoch) seg til det synspunkt at det burde legges 
vekt på «at samarbeidslandet f0rer en slik utviklingspolitikk at norsk 
bistand kan inngå som en integrerende del av en utviklingsplan og at 
hjelpen så vidt mulig kommer hele samfunnet og de forskjellige befolk- 
ningslag til gode». De betonte imidlertid at det burde bli lagt storst vekt 
på behovet for bistand og mulighetene for å yte effektiv bistand, noe som 
innebar «at Norgels hjelp i betydelig utstrekning b0r kanaliseres til de 
minst utviklede land». Disse medlemmer la endelig «avgj@rende vekt på at 
hjelpen ytes etter bistandsbehovet og ikke etter politiske kriterier». For 
Heyres begrunnelse, se også innlegg av Lyng i stortingsdebatten 8. februar 
1973, Stortingstidende 1973, p. 1839. 

57. Se innlegg i Stortingstidende, 1973, 8. februar (sidetall i parentes) 
b1.a. av Haugstvedt, parlamentarisk leder for Kr. F. og sakens ordfmer 
(pp. 1825, sp. 2 og 1826, sp. 1. Haugstvedt fremholdt b1.a. at <@konornisk 
vekst alene ikke behpver å bety noen Imning på de problemer de brede 
befolkningsgrupper i utviklingslandene står overfor. . . » og at man iblant 
står overfor «den kjensgjerning at det vi1 vzre n~dvendig med forandringer 
i sosial og ekonomisk struktur dersom veksten skal bety framgang og 
bedre livs- og levevilkår for de store og vanskeligstilte samfunnsgruppen>); 
Guttorm Hansen, Arbeiderpartiet (p. 1843, sp. 1); Gunnar Garbo, Venstres 
parlamentariske leder (pp. 1854 og 1857); utenriksminister Dagfinn Vårvik 
(p. 1863); utenrikskomitéens nestformann, Knut Frydenlund, Arbeider- 
partiet (pp. 1867); Arne Kielland, Sosialistisk Folkeparti (p. 1871); Liv 
Aasen, Arbeiderpartiet (pp. 1874-75) og Jakob Aano, Kr. F. (p. 1879). 

58. Se innlegg i Stortingstidende, 1973, 8. februar (sidetallene i parentes) 
b1.a. av Haugstvedt (p. 1825), G. Hansen (p. 1843), Garbo (pp. 1854 og 
1857), Vårvik (p. 1863), Frydenlund (pp. 1867-68), Kielland (pp. 1871- 
72), Aasen (pp. 1874-75), Aano (p. 1879) og Gunnar Skaug, Arbeider- 
partiet (p. 1884). Skaug gikk inn for bistand gjennom de internasjonale 
hjelpeorganisasjoner, men fremholdt at «sp@rsmålene en bor stille seg, er 
om denne hjelpen er tilstrekkelig sosialt orientert og kommer de brede 
befolkningslag til gode, hvilken innflytelse Norge har i de internasjonale 
styrer og råd . . . D 

59. Se Stortingstidende, 1973, 8. februar, innlegg b1.a. av Haugstvedt 
(p. 1828, sp. 2), Tor Oftedal. Arbeiderpartiet (pp. 1836-37), G. Hansen 
(p. 1843), Vårvik (p. 1865), Frydenlund (pp. 1867-68) og Kielland (pp. 
1869-71). 

61. Se supra, nota 59. Oftedal fremholdt at dersom man i årene fram- 
over hovedsakelig holdt seg til den gruppe hovedsamarbeidsland som det 
allerede var etablert kontakt med, ville ikke de politiske utvalgsknteriene 
bli szrlig interessante eller betydningsfulle. Oftedal fant at de norske sam- 
arbeidspartnere 



«stort sett. . . i hvert fall bestreber seg på å fylle de kriterier som stilles 
om 'en utviklingsorientert og sosialt rettferdig politikk til beste for alle 
lag av folket'. Og skal vi ferst velge ut nye hovedsamarbeidspartnere - 
noe vi altså etter min mening bor vrere forsiktige med - skulle utvalget 
av kandidater vrere säpass rikholdig at det ville vaxe meningsl#st om vi 
ikke fortrinnsvis satset på land som f#rer en utviklingsorientert og sosialt 
rettferdig politikk. Men selvsagt mä også andre kriterier komme inn, Leks. 
at vi i samsvar med vår politikk i F N  legger vekt på å tilgodese de minst 
utviklede av utviklingslandene~. 

Guttorm Hansen gikk langt videre. Han argumenterte for en utjevnings- 
politikk rent generelt, men ve1 imot å legge stortingsmeldingens utvalgs- 
kriterier til grunn. Riktignok fremholdt han at det ved valg av mot- 
takerland var naturlig å delta i utviklingen i land «der det iallfall til en 
viss grad eksisterer en politisk vilje til å nå fram til en mer sosial rett- 
ferdighetn. Men samtidig gav han sin fulle tilslutning til et sitat fra 
Gunnar Myrdals bok, V &  onda värld, som gikk stikk i strid med en 
konsekvent håndhevelse av slike utvalgskriterier: «Vi får aldri en ren 
atmosfar kring den internationella hjälpverksamheten, förrän vi är kom- 
promisslöst beredda att vilja se hjälpen gå till fattiga och lidande män- 
niskor oavsett under vilken regim de lever. och a\-en oa~se t t  vilka poli- 
tiska åsikter de själva bekanner sig till - om vi det visste.» 

62.  Stortingstidende, 1973, p. 1865. Vårvik betonte 

(i) at en burde vise varsomhet med å trekke inn nye hovedsamarbeids- 
land, og 
(ii) at «det kriterium at et land ferer en utviklingsorientert og sosialt 
rettferdig politikk til beste for alle lag av folket. ikke alene må bli bestem- 
mende i konkrete tilfelle. Jeg viser i denne sammenheng til stortings- 
meldingen, hvor det foruten dette kriterium legges vekt på såvel bistands- 
behovet som pä å im0tekomme de minst utviklede land som komitéens 
mindretall også fremhever i sine bemerkninger. Jeg ser i det hele tatt ikke 
noen vesentlig uoverensstemmelse mellom komiteens bemerkninger, mindre- 
tallets syn og Regjeringens standpunkt i stortingsmeldingen når det gjel- 
der valg av hovedsamarbeidsland». 

Se også presisering av sakens ordfmer, Asbjcirn Haugstvedt, (ibid., p. 1828). 
Han gav sin tilslutning til utvalgskriteriet, og tilfr~yde: 

«Dette b a r . .  . vrere et utgangspunkt når man skal vurdere valg av nye 
samarbeidsland, men det må vrere like klart at man ved et slikt valg må 
foreta en bred vurdering og ta alle forhold med i betraktningen. Vi må 
ikke havne der at enkelte av de minst utviklede land faller helt utenfor all 
form for hjelp, säfremt da ikke politiske forhold gjer det helt umulig å 
hjelpe befolkningen i vedkommende land.» 

63. Ett unntak i så måte var Liv Aasen, Arbeiderpartiet (Stortings- 
tidende, 1973, p. 1874), som argumenterte for å legge tilsvarende kriterier 
til grunn ved valget av prosjekter, i de tilfeller det oppstod konflikt mel- 
lom den preferanse som - i samsvar med vedtak Norge hadde stemt for i 
F N  - skulle gis til de 25 fattigste land i verden, og «det grunnprinsipp 
vi akter 5 folge for vår bistand, nemlig at vi skal hjelpe slike land som 
i praksis viser storst vilje til å hjelpe seg selv ved at de forer en slik 
politikk at den #konorniske veksten kommer landets egne og de brede 



masser av befolkningen til gode». Andre talere berorte valg av bistands- 
sektorer uten eksplisitt å begrunne valg av sektor ut fra slike hensyn. 

64. Se b1.a. Stortingstidende, 1973, innlegg av Otto Lyng (p. 1839). Det 
var imidlertid ikke utelukkende Hoyres representant som betonte behovs- 
kriteriet, noe som også fremgår av utdrag i tidligere noter (supra, notene 
6143). Også Karl Aasland, Senterpartiet (ibid., p. 1876, sp. 2) betonte 
behovskriteriet, og kombinerte dette med utvidet stotte kanalisert gjennom 
de private organisasjoner. 

65. St.meld. nr. 71  (1972-73), Langtidsprogrammet 1974-1977, Finans- 
departementet, Oslo, 13. april 1973. Senere: Langtidsprogrammet 1974- 
1977. 

66. Ibid., p. 3. Denne formulering ble medtatt i programmets konsentrerte 
imledning, og gjenfinnes også i kap. 2 «Internasjonal bakgrunn~, i avsnit- 
tet om norsk utviklingshjelp (p. 35, sp. 2) i identiske termer. Der ble det 
også fremhevet at FNs handlingsprogram for 1970-årene «betoner b1.a. 
at bistanden har som siktemål å bidra til å fremme okt sosial og okono- 
misk utjevning. Norge sluttet seg til handlingsprogrammet uten reserva- 
sjoner, og den norske representant uttalte at Norge folte seg politisk og 
moralsk forpliktet til å etterleve programmet». 

67. Ibid., p. 3. 
68. Ibid., p. 36. 
69. Idem. 
70. Ibid., p. 37. Det het videre at 

«Et annet viktig fagområde for norsk innsats er undervisning, der hoved- 
vekten har vaert lagt på forskjellige former for yrkesopplaering. Et tredje 
hovedområde er forebyggende helsestell, som også omfatter mor og barn- 
omsorgen med familieplanlegging. Ti prosent av de samlede bistands- 
bevilgningene går til familieplanlegging innenfor rammen av det utvidede 
familieplanleggingsbegrep. Nye områder for norsk bistandsvirksomhet er 
industri og sjotransport. 

Det vi1 fortsatt bli satset på disse bistandsområder i programperioden.» 

71. Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, op.cit., p. 46. 
72. Zdem. For droftelsene i Rådet av formulerinnene on tolkninas- 

muligheter og -forsok, se b1.a. Olav Stokke, «LJtvikfingsbisCand og fri- 
gjoringsbevegelser», op.cit. 

73. Se St.meld. nr. 30 (1970-71), szrlig pp. 4-5. For  regjeringen Bor- 
tens tolkning av Rådets formulering, se utdrag gjengitt, supra, note 38. 

74. Ibid., p. 4. I forbindelse med bistand til vzpnet kamp ble det vist 
lil de strenge regler Norge har for våpeneksport og det norske syn, «slik 
det er kommet til uttrykk i De Forente Nasjoner, på onskeligheten av 
en fredelig awikling av de gjenvzrende koloniforhold». Ut fra cfolke- 
rettslige og prinsipielle» betraktninger «bor det imidlertid vzre adgang 
til» å gi humanitaer stotte til befolkningen i slike områder. Også i denne 
sammenheng ble det vist til det syn Norge hadde tilkjennegitt i inter- 
nasjonale fora. 

Det ble videre vist til norsk stfltte til «tiltak som settes i verk av fri- 
gjoringsbevegelser eller andre organisasjoner utenfor eget lands grenser og 
med vertslandets samtykke», kanalisert for en stor del gjennom FN- 
organer til flyktninger f ra  det sorlige Afrika. 
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I sporsmålet om fremtidig norsk stotte gjennom frigjoringsbevegelsene 
i de avhengige områder, var derimot regjeringen avvisende (ibid., p. 5): 
Den 

«anser det ikke hensiktsmessig på det nåvxrende tidspunkt å soke å 
fastlegge mer bestemte retningslinjer for norsk humanikr bistand til be- 
folkningen i områder som helt eller delvis kontrolleres av frigjorings- 
bevegelser i sine egne hjemland. Det vi1 her dreie seg om så mange- 
artede og skiftende forhold at vurderingen i det konkrete tilfelle må vzre 
avgjorende for den frerngangsmåte man eventuelt vi1 benytte». 

Fornt for denne konklusjonen fremholdt regjeringen b1.a. at det var «etter 
gjeldende folkerett tvilsomt om det vi1 vzre adgang til å yte regulzr 
utviklingshjelp direkte til frigjoringsbevegelser i vedkommende område. 
B1.a. av denne grunn har man hittil ikke ytet slik bistand fra norsk side. 
Også ut fra andre grunner reiser sporsmålet om slik hjelp flere proble- 
men>. Det ble i denne sammenheng vist til at det ifolge etablert praksis 
skulle finnes en statlig myndighet på mottakersiden og at det innen ett 
og samme område kunne finnes flere konkurrerende bevegelser, og at det 
kunne foreligge motstridende oppgaver om hvor stort område de for- 
skjellige bevegelser kontrollerte og hvilken oppslutning de hadde. 

75. Idem. Se supra, note 74. 
76. Se Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, op.cii., 

p. 5 - fra sammendraget av meldingen. 
77. Se også ibid., p. 21, der det ble betont at 

«Når det gjelder befolkningen i land eller områder som er under frem- 
med administrasjon, er det klart at all stotte i form av våpen eller finan- 
siering av vaepnet kamp må falle utenfor rammen av eventuell norsk hjelp. 
Det kan i denne sammenheng vises til de strenge retningslinjer som på 
grunnlag av Stortingets vedtak er utformet for norsk eksport av våpen og 
militzrt materiell. Det er heller ikke kommet anmodninger fra de for- 
skjellige frigjoringsbevegelser om slik bistand.» 

I den utstrekning den siste periode i dette utsagnet kan oppfattes som et 
argument mot å yte slik bistand, og dermed som en styrkelse av konklu- 
sjonen, er det neppe holdbart. Om muligheten for slik st~tte hadde fore- 
ligget, ville hoyst sannsynlig anmodningen ha kommet. Dersom derimot 
formuleringen kan oppfattes dithen at forekomsten av en anmodning 
var en faktor som kunne påvirke Regjeringens holdning, reiser det mer 
interessante perspektiver, neppe for eksport av vapen, men for «finan- 
siell bistand til vaepnet kamp». Slik bistand er imidlertid lite sannsynlig. 

78. Ibid.. pp. 20-21. 
79. Ibid., pp. 12 og 20-24. Det het b1.a. p. 20 at 

«Sp@rsmålet om ulike former for stette til nasjonale og sosiale folke- 
bevegelser i avhengige områder har sin bakgrunn i FN-pakten og i flere 
resolusjoner vedtatt av Generalforsamlingen og Sikkerhetsrådet. Av saerlig 
betydning og interesse er Generalforsamlingens resolusjon nr. 1514 som 
ble enstemrnig vedtatt i 1960. Denne resolusjon, som inneholder den 
såkalte Erk l~r ing  om kolonistyrets avskaffelse, slår b1.a. fast a t  å påtvinge 
et folk fremmed herredomme krenker menneskerettighetene, strider mot 
FN-pakten og hemmer utviklingen av fred og samarbeid i verden. Erklae- 
ringen forlanger at i alle områder som ennå ikke har oppnådd selvstendig- 



het, må det tas oyeblikkelige skritt til å overfore all makt til områdenes 
egen befolkning. Dette må skje uten forbehold og betingelser i samsvar 
med folkenes fritt uttrykte vilje og onske og uten at det gjores forskjell 
med hensyn til rase, tro eller hudfarge. I samsvar med denne erklzring har 
Generalforsamlingen vedtatt en lang rekke resolusjoner hvor FNs med- 
lemsstater blir oppfordret til å yte moralsk og materiell stotte til folkene 
og frigjoringsbevegelsene i vedkommende områder.» 

80. Zbid., pp. 12 og 21-22. I likhet med den tilbaketrukne stortings- 
melding viste den nye @. 21) til at det allerede var ytt norsk stotte 
gjennom flere kanaler til tiltak som i forste rekke tok sikte på flyktninger 
fra det sorlige Afrika - atiltak som settes i verk av frigjoringsbevegelser 
eller andre organisasjoner utenfor eget lands grenser, og med vertslandets 
samtykke~. Det ble påpekt at «for en stor del ytes slik stotte gjennom 
vedkommende FN-organen>, men at det også var ytt bistand gjennom det 
norske utvalget for hjelp til flyktninger fra det sorlige Afrika: b1.a. til 
FRELIMOs Mozambique Institute i Tanzania. Det ble også vist til det 
syn Norge hadde tilkjennegitt når det gjaldt utviklingen av internasjonale 
rettsregler for humanitzrt hjelpearbeid, b1.a. initiativ i F N  og i det Inter- 
nasjonale Rode Kors. 

81. Zbid., pp. 12 og 20-24. Det het b1.a. (p. 20) at 

«Regjeringen vi1 understreke at når det gjelder situasjonen i Afrika - nzr- 
mere bestemt de gjenvzrende portugisiske kolonier. . . Rhodesia og Nami- 
bia . .  . - har F N  og FNs medlemsstater et spesielt ansvar, fordi det 
her dreier seg om avhengige områder som ennå ikke har fått anledning 
til å utove selvbestemmelsesrett og oppnå uavhengighet i samsvar med 
FN-pakten og FNs forskjellige resolusjoner.» 

Det het videre (p. 22) at 

«Forutsetningen for å yte utviklingshjelp til befolkningen i frigjorte 
områder, må i alminnelighet vzre at det foreligger grunnlag for slik 
bistand i anbefalinger fra kompetente FN-organer. Selv om det foreligger 
en FN-anbefaling, er man på den annen side ikke forpliktet til å yte 
hjelp til vedkommende område. 

For såvidt angår de portugisiske koloniområder i Afrika og Namibia 
og Rhodesia, kan grunnlaget for å yte utviklingshjelp tilbakefores til disse 
ornråders spesielle status, som igjen er fastslått i FNs resolusjoner, b1.a. 
resolusjon nr. 1514. 

De Forente Nasjoner har forlengst slått fast at de portugisiske kolonier 
er å betrakte som ikke-selvstyrte områder som har krav på uavhengighet. 
Under FNs 24. Generalforsamling hosten 1969 stemte Norge for en resolu- 
sjon som b1.a. inneholdt en henstilling til medlemslandene om 'å 0ke sin 
moralske og materielle bistand til folkene i områdene under portugisisk 
herredomme som kjemper for sin frihet og uavhengighet'.» 

82. Zbid., pp. 12 og 20-24. Se også supra, n. 81. Det het dessuten spe- 
sielt om Namibia (pp. 22-23) at 

«<Når det gjelder Namibia, vedtok FNs Generalforsamling hosten 1966 å 
oppheve Sor-Afrikas mandat over dette området, og besluttet å overfore 
det direkte ansvar for administrasjonen av området til De Forente Nasjo- 
ner. I flere resolusjoner har Generalforsamlingen oppfordret medlems- 
landene til å gi okt moralsk og materiell bistand til det namibianske 



folk. Fra norsk side har man også erklzrt at Norge anser Sor-Afrikas 
nzrvzr  i Namibia som ulovlig og uttalt a t  Norge ikke anerkjenner Sor- 
Afrikas myndighet i området. Dette syn ligger også til g rum for Den 
intemasjonale domstols rådgivende uttalelse av 21. juni 1971 om Nami- 
bia-sp0rsmålet. Ifolge uttalelsen er %r-Afrika forpliktet til straks å trekke 
tilbake sin administrasjon fra Namibia og således gjore slutt på sin okku- 
pasjon av området.» 

83. Zbid., pp. 12 og 20-24. Se utdrag, supra, n. 81. Det het dessuten 
spesielt om Rhodesia (p. 23) at 

«For såvidt angår regimet i Rhodesia, har Sikkerhetsrådet som kjent 
gjort bindende vedtak om okonomiske sanksjoner rettet mot det hvite 
mindretalls-regimet. Norge har lojalt etterlevet Sikkerhetsrådets sanksjons- 
vedtak. Når det gjelder stotte til frigjoringsbevegelser i Rhodesia, har FNs 
Generalforsamling oppfordret medlemslandene om å gi materiell og 
moralsk stotte til de nasjonale frigj0ringsbevegelser.» 

84. Zbid., pp. 23-24. 
85. Se Ziznst. S. nr. 135 (1972-73), p. 341. Når det gjaldt ekonomisk 

stotte til folkebevegelser som opererte i avhengige områder og kjempet 
for nasjonal frigjoring, registrerte komitéen at det fra norsk side tidligere 
var ytt slik stotte til FRELIMOs Mozambique Institute i Tanzania, og 
frernholdt at «Komiken mener at  denne form for stotte bor fortsette og 
uvides når det foreligger grunnlag for dette b1.a. i anbefalinger fra kom- 
petente FN-organer, slik tilfellet var i nevnte sak». 

Det het videre i kornité-innstillingen at 

«Komitéen er enig i at det på grunnlag av Stortingets vedtak om eksport 
av våpen og militzrt materiell - og de retningslinjer som er trukket opp 
for dette - ikke kan ytes stette i form av våpen eller finansiering av 
vzpnet kamp til befolkningen i land eller områder som er under frem- 
med administrasjon. Disse besternrnelser er imidlertid ikke til hinder for 
å gi stette på humanitzrt grunnlag til befolkningen i slike områder. Komi- 
téen mener at en slik stotte har tilslutning i store grupper av det 
norske folk. Komitéen vi1 understreke at det er meget viktig at  den hjelp 
som ytes i tilfeller som dette, blir brukt på den måte og til det formål 
som er forutsatt. 

Komitéen mener at  det er meget vanskelig å trekke opp mer bestemte 
retnin~slinier for norsk bistand. når det ~ielder  direkte statte til nasionale 
folkeb&egelser. En slik bistand må i stor grad baseres på vuderinger i 
de konkrete tilfelle, da man her står overfor mangeartede forhold som 
det kan vare vanskelig å skaffe seg full oversikt over, og man kan stå 
overfor det problem å skulle velge mellom flere områder og forskjellige 
frigjoringsbevegelser. Det må vzre en forutsetning at det på det frigjorte 
område utoves en viss form for organisert administrativ myndighet som 
synes å vzre stabil og som kan opprettholde ro og orden og bidra til å 
gjemomfore prosjektene. Komitéen mener at man også må kunne fere en 
viss kontroll med pr0sjektene.n 

Hoyres medlemmer i komitéen (Lyng, Syse, Willoch) hadde en szruttalelse. 
Også disse medlemmer mente at man burde kunne gi stotte til befolk- 
ningen i områder under fremmed administrasjon og frernholdt at «Det 
må vzre en forutsetning at stotten er i overenssternrnelse med folke- 
rettens regler og at den f01ger FNs anbefalinger». I synet på den mest 



hensiktsmessige kanaliseringen, avvek imidlertid betoningen hos disse med- 
lemrner noe fra Regjeringens standpunkt. Det het at 

«Hjelpen b0r gis i de former og gjennom de kanaler som er mest effek- 
tive sett fra befolkningens synspunkt. Meget taler for at hjelpen kanali- 
seres gjennom FN, Rode Kors og Kirkens Nedhjelp som har spesielle 
organer for dette formål. Når det f o ~ l i g g e r  en humani t~r  begrunnelse for 
det, bor hjelp i visse tilfelle også kunne ytes gjennom bevegelser som 
arbeider for nasjonal og sosial irigjoring i disse områder. Det må imid- 
lertid begrense seg til humanitzr hjelp, flyktningehjelp og hjelp innen 
undervisnings- og velferdssektorene.» 

86. Se Stortingstidende, 1973, 8. februar, b1.a. innlegg av saksordfflreren, 
Haugstvedt, (Kr.F.) (pp. 1828, sp. 2, 1829, sp. 1 og 1831, sp. 2), som gav 
sin tilslutning til komité-innstillingens formuleringer om stette og de be- 
grensninger den angav for slik stotte. Han betonte også at det forhold at 
«Norge yter hjelp til et land, et folk eller en folkebevegelse, betyr selv- 
folgelig ikke det samme som at Norge automatisk godkjenner, for 
ikke å si aksepterer, den politiske struktur og det styresett som er i 
vedkommende land eller organisasjon. Jeg går ut fra at det ikke er ulikt 
syn på dette sporsmål her i Stortinget». Samtidig fant han det vanske- 
lig å trekke opp entydige regler for s t ~ t t e  til nasjonale og sosiale folke- 
bevegelser - slik bistand måtte i stor grad baseres på vurderinger i det 
konkrete tilfelle. 

Se også innlegg av Tor Oftedal (A) (pp. 1834, sp. 1 og 1837, sp. l), som 
anså «det betydningsfullt at vi knesetter en prinsipiell ramme og dermed 
ve1 også legger opp til en vesentlig utvidelse av denne stotte»; Gunnar 
Garbo (V) (pp. 1854 og 1856), som gjerne ville «gå inn for en sterk okning 
av st0tten nettopp til dette formålet. Jeg vi1 også gjerne understreke vik- 
tigheten av at den bistand som her gis, ikke må bli gitt på så stramme 
vilkir at de nzrmer seg de rene formynderbetingelsern; utenriksminister 
Vårvik (p. 1866), som «med glede.. . konstaterer at utenrikskomiteen står 
samlet om det syn at norsk stotte til folkebevegelser som opererer i 
avhengige områder som kjemper for nasjonal frigjoring, bar fortsette og 
utvides når det foreligger grunnlag for dette, b1.a. i anbefalinger fra 
kompetente FN-organer. I f0rste rekke vi1 det bli aktuelt med mat, klax, 
medisinsk utstyr, undervisningsmateriel1 o. 1. Det sier seg selv at all s t ~ t t e  
i form av våpen eller finansiering av vzpnet kamp må falle utenfor ram- 
men av norsk h je lp~;  Arne Kielland (Sosialistisk Folkeparti) (pp. 183 1 
og 1870-71), som fremholdt at frigj0ringsbevegelsene «har et szrlig behov 
for bistand fordi de arbeider under szrskilt vanskelige forhold, nemlig 
gerilja-krigens og mot en NATO-alliert imperialist, og fordi de derfor 
b1.a. mangler regelmessige inntekter. Stetten til frigj0ringsbevegelsene b0r 
f ~ r s t  og fremst i denne situasjon komme opp på et nivå som monner»; 
Liv Aasen (A) (p. 1874), som konstaterte at i «det faktum at st0tte til fri- 
gjoringsbevegelser også skal inngå som en del av vår u-hjelp, ligger en 
forste erkjennelse av at  i mange u-land er situasjonen den at det bare 
er ved å bryte ned det bestående at man kan skape forutsetninger for 
utvikling». Hun trodde det var for meget å forvente politisk enighet om 
hvilke bevegelser som skulle stottes, og at «den tilsynelatende brede enig- 
het kan dekke over motsetninger som vi1 melde seg den dagen da prin- 



sippene skal anvendes i praksis». Forovrig sluttet hun seg til hovedprin- 
sippet om å kanalisere denne stotten i tråd med vedtak Norge var med 
på i FN og i storst mulig utstrekning gjennom F N  eller OAU - orga- 
nisasjoner for afrikansk enhet; Gunnar Skaug (A) (pp. 1884-85), som ut- 
trykte håpet om at Bratteli-regjeringens onske om å gi stette til folkene i 
avhengige områder som kjemper for sin nasjonale frigjoring, «mer bevisst 
kommer til uttrykk når det gjelder frigj~ringsbevegelsene spesielt i de 
portugisiske koloniene.» 

87. Se Stortingstidendc, 1973, 8. februar, sarlig innlegg av Kielland (pp. 
1870-71), som b1.a. fremholdt at det for 1973 able gitt gr0nt lys for 
5 mill. kroner som utgjor 1 pst. av u-hjelpsl~yvingene våre. Loyvingene 
burde i oppstartingsfasen minst vzre det femdobbelte. Dernest burde 
stotten til frigjoringsbevegelsene, likesom til hovedbistandsland, bli gitt 
med tilsagn for noen flere år, f.eks. 3-5 år». Kielland fremmet et forslag 
i tråd med dette, der det b1.a. het at «frigj~ringsbevegelsene må gis vesentlig 
hoyere loyvinger ut fra sitt spesielle behov, og bistanden b0r bygge på til- 
sagn for flere år». Se også innlegg av b1.a. Oftedal. Garbo og utenriks- 
minister Vårvik, gjengitt i note 86, supra. Liv Aasen (p. 1874), polerniserte 
indirekte mot utenriksministeren da hun fremholdt at «når man imidlertid 
taler om at vi skal begrense oss til humanitar hjelp. vi1 jeg ta det for- 
behold at det må ligge noe mer i begrepet enn at vi skal sende mat, 
medisin og ulltepper. I enkelte tilfeller blir det jo mer tale om hjelp til 
frigjorte områder enn til frigjoringsbevegelser, og da m5 vanlig utviklings- 
hjelp - slik vi yter den til andre land - så avgjort kunne vare dekket 
av begrepet». 

88. Se uttalelser av Otto Lyng, Stortingstidendc, 1973: 8. februar (pp. 1837 
og 1839-40). I sitt innlegg fremholdt Lyng b1.a. at m.h.t. bistand 

«til befolkningen i områder som er under frernmed adniinistrasjon eller i 
områder hvor frigjoringsbevegelser utover den faktiske kontroll. er det ve1 
enighet om at den bare skal ha humanitar karakter.. . hjelp i slike til- 
felle må vare i overensstemmelse med FNs anbefalinger og også overens- 
sternmende med folkerettens regler. Vi ser det videre som onskelig at 
hjelpen i storst mulig utstrekning blir kanalisert gjennom Rede Kors eller 
Kirkens Nodhjelp . . . Kort sagt: Bistanden til befolkningen i disse land må 
vzre begrenset til humanitzr hjelp. flyktningehjelp og hjelp innen under- 
visnings- og velferdssektoren. Og vi må gjennom kontrollordninger sikre 
oss at den blir benyttet til de formål som er forutsatt». 

I replikkordskiftet etterpå spurte Kielland om hvordan Lyng sondret mel- 
lom humanitzr hjelp og utviklingshjelp. «Jeg vi1 f.eks. sporre om det er 
slik å forstå at Heyre vi1 motsette seg at vi yter til anerkjente frigj~rings- 
bevegelser som FRELIMO og PAIGC til bruk i de frigjorte områder 
slikt som landbruksmaskiner og f.eks. hjelp til å reise gjodselfabrikker.» 
På dette sp0rsmål presiserte Lyng at han hadde fremholdt at Hoyres sar- 
uttalelse 

«ikke betyr noen avstandstagen fra den prinsipielle holdning som fler- 
tallet inntar.. . også Hoyres medlemmer [har] stemt for den hjelp som 
tidligere er ytt til slike områder. Når det gjelder hans direkte sp~rsmal  til 
slutt, kan jeg bare si at den form for hjelp han der nevner. dekkes av 
vare kriterier.» 



Se også innlegg av Kåre Willoch (p. 1860) som i tilknytning til valg av 
land og bevegelser som skulle stottes, generelt fremholdt at det ikke burde 
vzre «vårt formål med utviklingshjelpen å innvirke på den politiske ut- 
vikling i mottakerlandene eller mottakerområdene. Men vårt formål må 
vzre å bedre levevilkårene». 

89. Langtidsprogrammet 1974-77, p. 3. Dette ble gjentatt i identiske 
termer i kapittel 2, avsnittet om norsk utviklingshjelp (p. 36). 

90. Ibid., p. 28. 
91. Zbid., p. 29. 
92. Zbid., p. 36. 
93. Engen-utvalgets innstilling, pp. 21-22. Det ble også fremholdt at 

«så snart dette forste mål er nådd, bor man i de mrmeste årene deretter 
ta sikte på en jevn årlig okning av bevilgningene, under hensyn til en 
vurdering av behovene og vår okonomiske stilling». 

94. Zdem. 
95. Se Innst. S. nr. 75 (1%1-62), pp. 105-6. 
%. Omrheim-utvalgets innstilling, pp. 5 og 11. 
97. St.prp. nr. I09 (1966-67), p. 4. 
98. Ibid., p. 7. 
99. Zdem. 
100. Zbid., p. 8. 
101. Znnst. Sar.  167 (1967-68), pp. 344-45. 
102. Ibid., p. 345. 
103. Zdem. Flertallet viile dessuten «understreke betydningen av å sti- 

mulere private investeringer i utviklingslandene, slik at den private inn- 
sats kan bli så hoy som mulig i nevnte tidsrom». 

104. Zdem. Det het videre i forslaget at «En slik opptrapping vi1 anslags- 
vis kreve slike årlige bevilgninger i 1968-kroner: 250 mill. kroner for 1969, 
320 mill. kroner for 1970, 420 mill. kroner for 1971, 540 mill. kroner for 
1972 og 700 mu .  kroner for 1973~. 

105. St.meld. nr. 55 (1968-69), Finansdepartementet, Oslo, 28. mars 
1969, pp. 131-32. Folgende rarnmer, regnet i faste priser, ble lagt til 
grunn «for utviklingshjelp og internasjonalt humanit~rt hjelpearbeid i 
programperioden: 

450 mill. kroner i 1973 er beregnet å svare til 0,75 pst. av nettonasjonal- 
produktet til faktorpriser (OECDs definisjon).» 

Det ble også betont at langtidsprogrammets ramme <unå betraktes som en 
etappe i en fortsatt utbygging av norsk bistandsvirksornhet i 1970-årene». 

106. Se Innst. S. nr. 303 (1969-70), p. 520. Brevet kom som svar pH 
innstillinger fra finanskomitéen (Budsjettinnst. S. I for 1969-70) og fra 
utenriks- og konstitusjonskomitéen (Budsjett-innst. S. nr. 3 for 1969-70) 
hvor Regjeringen ble anmodet om innen realitetsbehandlingen av lang- 
tidsprogrammet å legge fram en plan for disse bevilgningene som bygget 



på den nye intermsjonale målsettingen: 1 pst. av brutto-nasjonalproduktet. 
107. Idem. 
108. Idem. Finanskomitéen var blitt gjort kjent med at den nye mål- 

settingen ville innebzre folgende statsbevilgninger for de enkelte å r  (an- 
gitt i mill. 1971-kroner): 1971: 350; 1972: 440; 1973: 560 og 1974: 710 
(se p. 521). 

109. Zbid., p. 525. Flertallet bestod av formannen Platou, Garbo, Kri- 
stiansen, Liseth, Steenberg, Vattekar og Vikan (Heyre, Kristelig Folke- 
parti, Senterpartiet og Venstre). Flertailet hadde merketseg at Regjeringen 
ikke fant det forsvarlig, ut fra en samlet vurdering av de okonomiske 
ressurser, med en raskere opptrapping. «Flertallet vi1 imidlertid anmode 
om at  Regjeringen, hvis den budsjettmessige situasjon senere tillater det, 
overveier en enda raskere okning av bevilgningene til dette fonnål.» 

110. Zbid., pp. 525-26. Arbeiderpartiets medlemmer, Aune, R. Christian- 
sen, M0rk Eidem, Fostervoll, Gystad, A. Johanson og Aase Lionzs, viste 
til Arbeiderpartiets merknader i den forelopige innstilling om langtids- 
programmet. Deres forslag om en opptrapping til % pst. av BNP i 1973, 
forutsatte folgende bevilgninger (i mill. 1971-kroner): 1971 : 375; 1972: 520; 
1973: 680. Mindretallet fremholdt at dette ville bety en storre ytelse enn 
etter regjeringens forslag: aforskjellen vi1 i 1973 utgjore 120 mill. kroner.» 

111.Den internasjonale l-prosentmålsetting som har spilt en sentral 
rolle ved utformingen av nasjonale målsettinger for finansielle ressurs- 
overforinger til utviklingslandene fra de industrialiserte land og antage- 
lig fortsatt vi1 gjore det i 1970-årene, har gjennomgått flere endringer over 
tid. 

FNs generalforsamling vedtok hosten 1960 som prinsipiell målsetting for 
det forste utviklingstiår at de industnaliserte land skulle overfore én pro- 
sent av nasjonalinntekten til utviklingslandene. Det ble imidlertid ikke 
satt noen tidsfrist for innfrielsen av l-prosentmålet, og det ble ikke 
direkte knyttet til hvert enkelt land, men til de industrialiserte land som 
helhet. Det omfattet både private og offentlige overforinger. 

På UNCTAD I, våren 1964, ble målsettingen nmmere presisert: den 
skulle vzre retningsgivende for hvert enkelt industrialisert land, og om- 
fatte statlige og private netto overforinger samlet. OECD-landenes Devel- 
opment Assistance Committee (DAC) tolket UNCTAD-resolusjonens mål- 
setting slik at den gjaldt 1 prosent av netto-nasjonalinntekten. Ved målinger 
av slike finansielle overforinger ble det ikke sondret mellom «egentlige» 
bistandsytelser og kommersielle transaksjoner. Også statlige kreditter til 
utviklingsland på normale markedsvilkår gitt ut fra en kommersiell be- 
grunnelse - uten noe agave-element» - ble inkludert. 

I 1966 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som satte utgan- 
gen av 1970 som frist for oppnåelse av l-prosentmålsettingen. I mars 
1968 knyttet UNCTAD II I-prosentmålsettingen til brutto nasjonalproduk- 
tet. DAC-landene godtok denne redefineringen. Ved å knytte målsettingen 
til brutto nasjonalproduktet i stedet for netto nasjonalproduktet, ble den 
hoynet med nzrmere 25 prosent. UNCTAD II knyttet imidlertid ingen 
tidsfrist til det redefinerte mål selv om utviklingslandene presset på for å 
oppnå dette. Utviklingslandene forsokte også å få fastslått en separat mål- 
setting for den statlige del av overf6ringene. Pearson-rapporten (Lester 



B. Pearson, Partners in development. Report o f  the commission on inter- 
national development, Praeger, New York 1969) anbefalte 1975 sQm frist 
for oppnåelse av l-prosentmålet og at den statlige andel av overforin- 
gene skulle 0ke til 0,7 prosent av brutto nasjonalproduktet i 1975 og 
senest i 1980. 

Hosten 1970 proklamerte FNs generalforsamling 1970-årene som det 
annet utviklingstiår og vedtok et handlingsprogram for dette. I handlings- 
programmet het det (pkt. 42) at hvert enkelt «okonornisk avansert land 
skal bestrebe seg på fra 1972 å overfore finansielle ressurser på minimum 
1 prosent årlig av sitt brutto-nasjonalprodukt til markedspriser til utvik- 
lingslandene.. . De utviklede land som allerede har oppfylt dette mål, 
vi1 bestrebe seg på å sikre at deres netto overforing av ressurser blir opp- 
rettholdt og om mulig ta sikte p% en ekning av overferingene. De 
land som ikke kan oppnå denne målsetting i 1972 skal bestrebe seg 
på å nå den senest i 1975.2 Denne målsetting omfattet private og statlige 
overforinger samlet. Statlige bistandsoverforinger ble imidlertid utskilt og 
fikk en egen delmålsetting. Hvert enkelt akonomisk avansert land 
skulle 0ke sin statlige bistand og «gjore sitt beste for å oppnå et netto 
minimumsbel0p på 0,70 prosent av bruttonasjonalproduktet til marked* 
priser ved midten av Tiårets. 

Selv om disse internasjonale mål ikke er bindende for medlemslandene 
- slike resolusjoner utgjor bare en anbefaling - har de likevel stor vekt 
fordi de impliserte regjeringer har gitt dem sin tilslutning. Enkelte med- 
lemsregjeringer har eksplisitt tilkjennegitt at de foler seg moralsk og 
politisk bundet av handlingsprogrammets mengdemålsetting (se f.eks. den 
norske regjerings langtidsprogram 1974-77 (St.meld. nr. 71 (1972-73), 
Finansdepartementet, Oslo 1973, p. 35, sp. 1) hvor det het under punkt 
2.3.2. Norsk utviklingshjelp at «Norge sluttet seg til handlingsprogrammet 
uten reservasjoner, og den norske representant uttalte at Norge folte seg 
politisk og moralsk forpliktet til å etterleve programmet»). 

For FNs handlingsprogram, se inter alia, International development 
sfrategy, United Nations, New York 1970. I norsk språkdrakt folger det 
som vedlegg 2 til Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, 
NORAD, Oslo 1972 (ssrtrykk av St.meld. nr. 29 (1971-72)). 

Mengdemålsettingen om finansielle overf~ringer utgjor bare en del av 
den internasjonale utviklingsmilsetting. 

112. Se St.meld. nr. 30 (1970-71), p. 10. 
113. Se Norges utviklingshjelp, op.cit., pp. 12-13. Se også p. 4. 
114. Zbid., p. 13. Regjenngen tilfoyde i denne sammenheng at Norge i 

hele etterkrigstiden selv har hatt en netto kapitalimport som tilsvarte ve1 
2 prosent av brutto nasjonalproduktet. 

1 15. Se supra, note 54. 
116. Se Innst. S. nr. 135 (1972-73), p. 338. Flertallet bestod av komi- 

teens forrnann Helge Seip, Berntsen, Borten, Bratteli, Fredheim, Hansen, 
Haugstvedt, Oftedal, Sommerseth og 0stby. Flertallet pekte imidlertid 
på at 

«en fastleggelse av langtidsmålsettingen for et enkelt o m s d e  av det kom- 
mende langtidsbudsjettet på det nåvrerende tidspunkt kan fremstå som noe 
betenkelig da man ikke har tilstrekkelig materiale å bygge på. På den 



annen side er det behov for å kunne gi langtidstilsagn og planlegge på lang 
sikt innen norsk bistandsadministrasjon og i utviklingslandene». 

Komitéen konstaterte også at opptrappingsplanen målt i 1972-kroner 
ville innebrere en årlig bevilgningsakning på 133 mill. kroner forutsatt 
en jevn stigningstakt. 

117. Zdem. 
118. ldem. 
119. Zbid., pp. 338-39. Hayres medlemmer i komitéen var Lyng, Syse 

og Willoch. De konstaterte at deres målsetting var i samsvar med FNs 
målsetting, og at de ville «overveie en ytterligere akning av norsk 
bistand til utviklingslandene når dette er forsvarlig, men står inntil videre 
fast på den nevnte nasjonale og internasjonale anerkjente målsetting». 
Videre påpekte de at deres målsetting bille innebrere «en stadig fortsatt 
forheyelse av U-hjelpen etter hvert som landets okonomi voksen). De fant 
ikke at det var ~fremlagt tilstrekkelig materiale til å beljse de problemer 
som kan oppstå ved innarbeidelse av flertallers U-hjelpsprogram i stats- 
budsjett og samfunnsekonomi». 

120. Zbid., p. 339. Om verdien av private olerfbringer m. l .  het det at de 
representerte 

«et meget verdifullt element i utviklingshjelpen. Private. forretningsrnes- 
sige investeringer vi1 ha en stor utviklingseffekt. ikke bare på grunn av de 
arbeidsplasser som skapes, men også fordi etablering av en kjerne av 
solide bedrifter med know-how, kapital og kontrakter vi1 kunne gi be- 
tydelige ringvirkninger. Industriengasjementer i utviklingsland vi1 ogsa 
bidra til eket handel med industrivarer og således redusere utviklings- 
landenes avhengighet av salg av enkelte råvarem. 

121. Idem. Det ble argumentert med at 

«utviklingshjelpen må innpasses i vårt ekonomiske helhetsopplegg slik at 
den akonomiske balanse ikke forrykkes. Det er mulig at overforinger av 
en slik sterrelsesorden det her er tale om vi1 kunne m e d f ~ r e  bkonomiske 
og valutamessige problemer, som kan fbre til at vare fremtidige mulig- 
heter til overferinger blir svekketa. 

Samtidig var mindretallet enig i at det var et behov for en rammeplan for 
opptrappingen av norsk bistand, «men vi1 understreke at det må vrere 
riktig at en slik plan må kunne vrere gjenstand for korreksjoner og omleg- 
ninger.» 

122.Zdem. Det ble referert til offentlige overfminger - i 1974 - på 
0,75 pst. av bruttonasjonalproduktet. Handlingsprogrammet opererer med 
007 pst. av bruttonasjonalproduktet <<ved midten av Tiaret». 

123. Se Stortingstidende, 1973, for 8. februar, p. 18'24 ff. For Venstre og 
SF. se innlegg av henholdsvis Gunnar Garbo og Arne Kielland. 

Garbo kommenterte (p. 1855) komité-flertallets forutsetning om en 
normalt funksjonerende verdensakonorni og en jevn vekst i norsk okonomi 
med at «Vi ser da Norges evne til å yte, og vi ser da Norges plan for 
utviklingshjelpen i sammenheng med bevegelsene i de internasjonale kon- 
junkturer. En tragisk falge av dette vi1 kunne vrere at vi gjdr vår utvik- 
lingshjelp avhengig av nettopp de forhold i det internasjonale samfunn 
som kan vise seg å vzre årsaken til en rekke av de problemer som 



utviklingslandene trenger å få lost ved vår hjelp». Når det gjaldt spesielt 
resemasjonen vedrorende verdenskonjunkturene, gjorde Garbo oppmerk- 
som på at Norge hadde stemt for resolusjon nr. 61 på UNCTAD III, der 
man erkjente at «omfanget av den statlige utviklingshjelp ikke må bli 
negativt berort ved henvisning til oyeblikkelig betalingsbalansevanskelig- 
heter, og at strommen av utviklingshjelp så langt som mulig må bli av- 
skjermet fra nasjonale og internasjonale okonomiske bolgeslag». I en 
replikk til dette fremholdt Oftedal (p. 1858) at det ikke var noen mot- 
setning mellom denne votering og den oppstilte resemasjon, fordi reser- 
vasjonen gjaldt den fortsatte opptrapping, mens resolusjonen gjaldt reduk- 
sjoner av bistanden som folge av betalingsproblemer. 

Kielland kommenterte mengdemålsettingen (pp. 1869-71) med at «Når 
ingen av fraksjonene i utenrikskomitéen varsler mer omfattende tiltak i 
vår utenriksokonorni og vår utenrikspolitikk ellers, blir l-prosentdebatten 
mikroskopisk i sine utslag». Han anså det enda alvorligere at hele uten- 
rikskomitéen hadde understreket forutsetningene om en fortsatt jevn vekst 
av norsk okonomi og en normalt funksjonerende verdensokonomi. Dette 
innebar, ifolge Kielland, at <ander forutsetning av at den normalt funksjo- 
nerende verdensokonomi, som alle veit gjor klofta mellom rike og fattige 
stadig storre, fortsetter som fgr, kan vi yte vart bidrag til i noen grad å 
hindre at klofta blir så mye dypere enn den ellers ville ha blitt». I det 
forslag Kielland satte fram, konkluderte han med at «bistandsomfanget bor 
ikke overstige 1 pst. av BNP for bistanden er bedre investert i kampen 
for sosial utjamning og nasjonal frigjoringn. 

Se også Kiellands svar på replikk fra Haugstvedt (p. 1872) og fra 
Fredheim (p. 1873). I sistnevnte svar fremholdt Kielland at i tilfelle SF 

«i lopet av 1970-80-åra skulle overta den posisjon i den norske arbei- 
derbevegelse som Det norske Arbeiderparti har, er jeg ikke overbevist 
om at akkurat u-hjelpsloyvingene blir så mange prosent hoyere enn de 
er. Men jeg er overbevist om at det vi1 bli gjort forsok på å f0re en 
annen skipsfartspolitikk. Det vi1 bli et skifte i vår utenriks- og forsvars- 
politikk som totalt sett vi1 bety mye mer enn om u-hjelpsloyvingene for- 
hoyes fra 500 mill. til 1500 mill. kronem. 

For kommentarer av mengdemålsettingen fra talsmenn for partier som var 
representerte i Utenriks- og konstitusjonskomitéen, se b1.a. Haugstvedt 
(Kr. F.), sakens ordforer (pp. 1824, 1826, 1888 og 1890-91), Oftedal 
(A) (pp. 1833-34), 0stby (SP) (pp. 1844, 1846-47 og 1888-89), Lyng 
(H) (pp. 1838-39), Seip (DNF), komitéens formann (p. 1850), Lionzs (A) 
(p. 1853), utenriksminister Vårvik (pp. 1863-64), Aano (Kr. F.) (pp. 
187S80 og 1889), Arvid Johanson (A) (p. 1881), Borten (SP) (pp. 1885 og 
1889-91) og Willoch (H) (pg. 1846, 1859-60, 1862 og 1890-91). 

Av szrlig interesse er utenriksministerens innlegg (p. 1863.) Han under- 
streket de forbehold som var knyttet til mengdemålsettingen i stortings- 
meldingen, men understreket samtidig at stortingsmeldingens og flertalls- 
imstillingens målsetting ville bli lagt til grunn for Regjeringens arbeid med 
Langtidsbudsjettet 1974-77. Han tilfoyde at 

«Det er mitt syn at stortingsmeldingens forutsetning av fortsatt jevn vekst 
i vår egen qikonomi innenfor en normalt funksjonerende verdensqikonomi 
bor tolkes 'innskrenkende', slik at det ikke er meningen å åpne for 
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lopende omproving av en en gang fastsatt målsetting på bakgrunn av 
mindre innenrikske og utenrikske 0konomiske svingninger. - 

Jeg synes formng >t det kan vzere grunn til å understreke at selv om 
den foreslåtte opptrappingsplan for u-hjelpsbevilgningene kan synes noe 
ambisios, er det likevel bare tale om å tilfore u-landene en beskjeden 
andel av okningen i vårt nasjonalprodukt. Mens den årlige veksten i vårt 
nasjonalprodukt er på omkring 4 milliarder kroner, er den årlige bevilg- 
ningsokning til u-hjelp fram til 1978 forutsatt å ligge på 133 mill. kroner, 
eller ve1 3 pst. av veksten i brutto nasjonalproduktet.~ 

De formuleringer Senterpartiets hovedtalsmann, Johan @stby, benyttet i 
tilknytning til oppnåelse av mengdemålsettingen, avfodte en debatt i debat- 
ten. En rekke talere - b1.a. de parlamentariske ledere for opposisjons- 
partiene Hbyre og Det nye folkeparti, henholdsvis Willoch og Seip, og 
b1.a. Guttorm Hansen fra Arbeiderpartiet - kritiserte Senterpartiet for å 
innta en ambivalent holdning til mengdemålsettingen og gjore den av- 
hengig av svingninger i folkeopinionen. Dette tema ble berort i flere 
replikk-ordskifter og i hovedinnlegg, der det også deltok andre repre- 
sentanter for to  av regjeringspartiene - SP og Kr. F. 

Av sarlig interesse er også innlegget av Arvid Johanson, Arbeiderpar- 
tiet. Dette var i sin helhet viet til å understreke forutsetningene for den 
kvantitative målsetting som komité-flertailet hadde formulert. Han tilf@yde 
at 

«veksten i vår okonomi er nå svakere enn den har vzrt, og kravene storre 
fra flere hold. Jeg sier ikke dette fordi jeg skjeler til galluptall om utvik- 
lingshjelpens plass i norsk opinion. Det har falt i min lodd å si omtrent 
det samme også om bevilgningene til trygdeformål, til skolebygging, vei- 
bygging osv. Utviklingshjelpen skal ikke brennemerkes fordi den står 
svakt i folks bevissthet. Men den kan heller ikke pnoriteres frarnfor andre 
samfunnsformål, om det skulle vise seg nodvendig med en svakere vekst i 
vår offentlige utgifter totalt enn vi har regnet med». 

Per Borten (SP) sluttet senere i debatten (p. 1890) opp om denne reserva- 
sjonen i en referanse til innlegget fra Johanson. 

124. Se Stortingstidende, 1973, innlegg av Oftedal (pp. 1832 og 1834), 
Lyng (pp. 1837-38), Guttorm Hansen (pp. 1841-42), 0stby @. 1847), 
Willoch (pp. 1847 og 1858-59), Aano (p. 1847), Seip (pp. 1849-SO), 
Garbo (p. 1854), Liv Aasen (p. 1875) og Gunnar Skaug (p. 1884). Kielland 
(p. 1858) gjorde seg til talsmann for at politikerne skulle fylle den doble 
funksjon å lytte til folkemeningen og å lede den. Flere gav sterkt uttrykk 
for at politikerens rolle var å lede opinionen. 

Guttorm Hansen uttrykte det slik (p. 1843, sp. 2): 

«Politikere som vil vzere 'i takt med folkemeningen' i denne sak, gjor 
feil. Politikere m% gå ut for å snu folkemeningen, skape den positive hand- 
lingsvilje og den positive opinion som er nodvendig . . . Jeg har for min 
del aldri oppfattet politikeren som en varhane, men som en opinion- 
danner. Her, i denne saken, går jeg ut fra at de fleste i denne sal er enige 
i at politikeren må gå foran, vare i utakt.» 

For synspunktene til Hoyres talsmenn, se Lyng og Willoch. Lyng uttalte 
a t  «Hoyre lar seg ikke diktere av de galluptall som fra tid til annen 



blir presentert. . . », og Willoch betonte politikernes lederfunksjon i denne 
sak. 

0stby kom med sine formuleringer noe i utakt og ble, som fremgår 
av note 123, supra, et angrepsmål for opposisjonens talsmenn av denne 
grunn. Han betonte flere ganger (b1.a. p. 1847) at «hvis vi ikke klarer å 
snu opinionen på dette punkt, vi1 det vaere umulig å oppfylle denne mål- 
setting». 

125. Langtidsprogrammet 1974-1977, pp. 3 og 35. 
126. Erik Brofoss, Norsk Bistandsadministrasjon, (utredning avgitt 21. 

oktober 1974, UD, Oslo. Stensil, 46 s. pluss vedlegg) p. 2. 
Se også St.meld. nr. 25 (1973-74) (Petroleumsvirksomhetens plass i det 

norske samfunn, p. 14), der det het at petroleumsvirksomheten ville «i 
1978 m e d f ~ r e  en ~ k i n g  av norsk utviklingshjelp med naer 300 mill. kroner 
sammenlignet med tidligere prognoser. . . ». 

2. Fordelingen mellom tosidig og f lersidig bis tand 

1. Se, inter alia, Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962, pp. 19 og 
132-35; Engen-utvalgets innstilling, p. 13; Innst. S. nr. 75 (1961-62), 
p. 106; og Onarheim-utvalgets innstilling, p. 25. 

2. For de svenske myndigheters begrunnelse for bistand gjennom de 
internasjonale organisasjoner, se b1.a. Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 
1962, pp. 18-19, 132-35, 154-55. For dansk begrunnelse for samme, 
se b1.a. Bet~nkning o m  Danmarks samarbejde med udviklingslandene 
afgivet af det af regeringen den 2. april 1969 nedsatte udvalg, K~benhavn 
1970 (Bet~nkning nr. 56.5). p. 54. 

3. Engen-utvalgets innstilling, p. 13. 
4. Onarheim-utvalgets innstilling, pp. 25 (pkt. (i)-(iii)) og 49 (pkt. 

(iv)-(v)). 
5. Ibid., pp. 49-50. 
6. Ibid., pp. 50 (pkt. (i-(iv) og 26 og 74 pkt. (v)). 
7. St.prp. nr. 109 (1966-67), p. 12. 
8. Ibid., pp. 15-16. 
9. Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, op.cit., p. 14. 
10. Idem. 
11. Idem. I stortingsmeldingen ble det (pp. 14-15) gitt ende1 eksempler 

på slikt samarbeid - den såkalte multi-bi-bistand: 
«Avtaler om multi-bi samarbeid er imgått mellom Norge og FN's orga- 

nisasjon for ernaering og landbruk (FAO), Den internasjonale arbeids- 
organisasjon (ILO), FN's organiasjon for undervisning, vitenskap og kul- 
tur (UNESCO) og FN's barnefond (UNICEF). Under disse avtaler påtar 
Norge seg å finansiere konkrete utviklingsprosjekter i utviklingsland, 
mens den internasjonale organisasjon påtar seg ansvaret for planleggingen 
og gjennomf~ringen av prosjektet. Gjennom denne ordningen oppnår en 
å avlaste den norske bistandsadministrasjonen ved å utnytte de inter- 
nasjonale organisasjoners planleggings- og administrasjonsapparat til gjen- 
nomf~ring av to-sidig inmats. Administrasjonsomkostningene i de inter- 



nasjonale organisasjonene ligger imidlertid en god del heyere enn i norsk 
bistandsadministrasjon, og dette må veies mot de fordeler som kan opp- 
nås ved ordningen., 

12. Engen-utvalgets innstilling (1961), p. 13. 
13. lbid. ,  pp. 21-22. Utvalget henledet (p. 21) oppmerksomheten <<på 

den samstemmighet som rår i de politiske partier om onskeligheten og 
n~dvendigheten av 0kt innsats, slik dette b1.a. er kommet til uttrykk i 
Stortingets enstemrnige henstilling til Regjeringen i februar 1960 om å 
foreta en betydelig 0kning av bidragene til FN's hjelpeprogramrner». 

14. lbid., p. 14. De tosidige prosjekter omfattet India-hjelpen (tilsam- 
men Nkr. 52.5 mill.) og Det skandinaviske undervisningssykehus i S0r- 
Korea (Nkr. 18,45 mill.). I Onarheim-uti~algets innstilling p. 16 er samlede 
bevilgninger t.0.m. 1961 angitt til Nkr. 69,O mill. 

15. Innst. S. nr. 75 (1961-62), p. 106. Komitéen t i l f~yet  at «ogsä andre 
flersidige former er aktuelle, og komitéen vi1 i denne sammenheng szr- 
lig fremheve de muligheter som OECD..  . vi1 kunne by på, hvor det gjel- 
der felles innsats av en gruppe staten>. 

16. Prosenttallene er avrundet og beregnet på grunnlag av folgende over- 
sikt hentet fra Onarheim-utvalgets innstilling, p. 16. tabell 3. Tallene for 
1966 er anslått (i mill. Nkr.): 

Ar 1962 1963 1964 1965 1966 
Samlede off. ytelser 37,3 60.8 70.6 84.5 108,9 
Bilateralt og nordisk 9,6 18,4 21.8 28,3 39,9 
Multilaterale inst. 27,7 42.3 48,s 56.2 69,O 

If0lge St.prp. nr. 109 (1966&67), p. 5, var ca. 60 prosent av de totale 
bevilgninger til bistand t.0.m. 1966 kanalisert flersidig - Nkr. 305 mill. 
av totalt Nkr. 490 mill. 

17. Se Onarheim-utvalgets innstilling, inter alia, pp. 26-27. 31-32, 
50 og 74-75. Se s a l i g  pp. 26 (sp. 2) og 27 (sp. 1). Sistnevnte sted het det 
at en mulig 0kt tosidig satsing mätte kunne skje på bekostning av en 
dempet vekst av flersidig faglig bistand. Det ber imidlertid i denne sam- 
menheng betones at utvalgets mandat var begrenset til å vurdere denne 
fordelingen på grunnlag av hensiktsmessighets- og effektivitetssynspunkter, 
mens utenrikspolitiske hensyn som var av betydning i denne sammen- 
heng, eksplisitt skulle holdes utenfor dets vurdering (ibid., pp. 5 4 ) .  
Dette ble også betont i Regjeringens proposisjon til Stortinget (Stprp .  
tir. 109 (196647) ,  p. 9) der det het at «også utenrikspolitiske vurderinger 
og betraktninger til enhver tid vi1 veie tungt for orienteringen av den 
norske medvirkning på dette felt. Denne avveining vi1 til enhver tid bli 
foretatt av Regjering og Storting». 

18. St.prp. lir. 109 (196667) ,  p. 23. Se ogsä p. 25. I regjeringens lang- 
tidsprogram for 1970-73 (St.meld. nr. 55 (196849),  p. 132) ble dette 
fulgt opp. Det het der a t  Regjeringen tok sikte på <<å oppnå en jevnere 
fordeling mellom multilateral og bilateral bistand i Iápet av langtids- 
perioden. Bidragene til multilaterial bistand har hittil utgjort ca av 
Norges samlede offentlige overf~ringer. Det vi1 derfor i program- 
perioden bli lagt forholdsvis storre vekt på utbyggingen av den direkte 



tosidige norske og den nordiske bistand. Det vi1 imidlertid samtidig vzre 
mulig å 0ke bidragene til de multilaterale organer betydelig». 

19. Se St.meld. nr. 69 (1969-70), Direktoratet for utviklingshjelp. Ars- 
melding og regnskap for 1969, p. 5. I årsmeldingen for 1970 (St.meld. 
nr. 54 (1970-71). p. 5) opereres det med andre tall for anvendt tosidig 
bistand i 1969 - Nkr. 96,3 mill. mot Nkr. 103 mill. i årsmeldingen for 
1969 - noe som også innvirker på prosentandelen for tosidig bistand: 
46 prosent. 

20. St.meld. nr. 54 (197k71). p. 5. Arsak til forfordelingen var dels at 
det i lopet av 1970 «ble gitt forholdsvis betydelige tilleggsbevilgninger til 
multilateral virksomhet (bidrag til Verdens Matvareprogram), og dels. . . 
at  en del av de midler som var bevilget til tosidig virksomhet i 1970, ikke 
ble utbetalt i budsjettåret, i forste rekke som folge av uforutsette forsin- 
kelser i gjennomforingen av enkelte prosjekter. Disse ubenyttede midler 
er overfort til 1971, og blir da lagt til den budsjetterte, tosidige halvpart 
av bistandsbevilgningem. Den faktiske fordeling i 1970 var 61 prosent 
til flersidig virksomhet, 2 prosent til kombinerte (multi-bi) prosjekter, og 
37 prosent til tosidig virksomhet (inklusive nordiske prosjekter). 

21. Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, op.cit., p. 4. 
22. Ibid., p. 14. 
23. Innst. S. nr. 135 (1972-73), p. 339. Det het a t  komitéen 

ckonstaterer at dette er i samsvar med den praksis som har vzrt fulgt i 
de senere å r  og som Stortinget tidligere har sluttet seg til. Komitéen er 
enig i at en fortsatt baserer seg på en tilnzrmet lik fordeling mellom 
multilateral og tosidig bistand, men dette må ikke innebzre at  det i 
enkelte år eller enkelte perioder ikke er mulig å fordele midlene anner- 
ledes. Vår bistandsvirksomhet vi1 stille betydelige krav til planlegging, 
administrasjon og personellinnsats. Ikke minst ut fra det forhold at man i 
tiden framover vi1 få en betydelig opptrapping av utviklingshjelpen, vi1 
det vzre behov for en lopende vurdering av dette sporsmål. Forovrig 
bemerkes at skillet mellom multilateral og tosidig bistand ikke alltid kan 
trekkes skarpt og at det er behov for begge former for bistand. 

K o m i t e e n vi1 i denne forbindelse peke på at de såkalte «multi-bi»- 
prosjekter har fått en stadig bredere plass i norsk bistandsvirksornhet. 
«Multi-bi»-vrosiektene finansieres helt eller delvis av Norae fra den to- - ,  
sidige halvpart av bevilgningenc, men administrercs av intcrnasjonalc orga- 
nisasioner i henhold ti l  innahttc samarbcidsavtaler (€.eks. med FAO. ILO. 
UNESCO og UNICEF).  erti il kommer som en annen mulighet 1 også 
fra den tosidige halvpart - samfinansiering med Verciensbankgruppen og 
eventuelt regionale utviklingsbanker». 

24. Se St.meld. nr. 71 (1972-73), p. 35, punkt 2.3.2., para. 3-4. 

3. Konsentrasjonsprinsippet og valg av mottakerland 

1. Fremstillingen av India-prosjektenes tilkomst i Onarheim-utvalgets inn- 
stilling (Vedlegg nr. 4 ,  pp. 109-10) illustrerer dette. Det het b1.a. at det 
forut for avtalen som ble inngått i 1951 - en trekantavtale mellom De 
Forente Nasjoner, India og Norge - ikke forelå noen anmodning fra 



India til Norge, men at den kom i stand etter norsk initiativ. Det het 
videre at det 

«opprinnelig [forelå] ingen presise intensjoner når det gjaldt den norske 
stgtte til den nye indiske stat (i 1951). Man hadde ikke detaljert kjenn- 
skap til forholdene og behovene i India. Tanken var sprunget ut fra et 
gnske om å lindre nod og gi uttrykk for solidaritet. Farst etter bes0k av 
en norsk delegasjon i India ble oppgavene konkret utformet. Tiltaket ble 
til å begynne med finansiert ved en landsinnsamling, som innbrakte ca. 
4 rnill. kroner, og årlige bevilgningen. 

For en evaluering av Kerala-prosjektet, se b1.a. Arne Martin Klausen, 
Keraia fishermen and the Zndo-Norwegian pilot project, International 
Peace Research Institute (PRIO monographs, l), Universitetsforlaget, Oslo 
1968. Se også b1.a. Arne Martin Klausen, «Technica1 Assistance and Social 
Conflict~, i Journal of Peace Research, Oslo 1964; Kjell Fiskvik, Det 
norske Zndia-prosjektet, Bergen 1970 (stensil); Johan Galtung, Develop- 
ment from sbove and the Blue Revolution. The Zndo-Norwegian Project 
in Keraia, PRIO, Oslo 1972; og Gerhard Meidell Gerhardsen, Det norske 
eksperiment i Zndia, Oslo 1959. Det vises dessuten til Kristian Gleditsch, 
«Erfaringer fra det norske hjelpeprosjekt i India», i Internasjonal Politikk, 
Oslo 1961; Johan E. Hareide, Sidelengs i sanden, Oslo 1965; og Per Sand- 
ven, The Indo-Norwegian project in Kerala, Oslo 1959. For en fremstil- 
i i ig fra indisk side, se Sri. T. R. Thankappan Asari, The impact o f  the 
Zndo-Norwegian project on the growth and development of Indian fish- 
eries, NORAD, Oslo (1969?). Foreligger ogsa p5 norsk (se infrn, kap. 6, 
n.6). 

2. Det het i Onarheim-utvalgets innstilling (p. 50) at  tilslutningen til 
Tyrkia-konsortiet (dannet av OECD) «har til dels sin bakgrunn i landets 
deltakelse i vestlige samarbeidsorganer». 

3. Den fgrste avtalen - med Tanzania, dengang Tanganyika - ble 
inngått i 1963 og gjaldt nordiske prosjekter i Kibaha. For  en evaluering 
av prosjektet, se Evaluation o f  the Nordic Tanganyika Project at Kibaha, 
Report prepared at the request o f  the Board o f  Nordic Development 
Projects by an evaluation mission arranged by the O.E.C.D. Secretariat, 
Paris, February 1969 (145 sider). Drciftingene om det nordiske samvirke- 
prosjektet i Kenya ble innledet i 1965, samtidig med at Kenya og Norge 
paraferte den farste tosidige avtale om en sykepleierskole. 

4. Se b1.a. Engen-utvalgets innstilling, p. 23; Innst. S. nr. 75 (196142), 
pp. 106-107; Onarheim-utvalgcts innstillitzg, p. 74;  St.prp. nr. 109 (1966 
-67), pp. 9-10, og Innst. S. nr. 167 (196768), p. 347. 

5. I Engen-utvalgets innstilling forekom ingen prinsipiell draftelse av 
konsentrasjonsprinsippet, men utvalget betonte (pp. 22-23) (i) at den 
igangsatte tosidige virksomhet burde fortsette (Kerala-prosjektet og Korea- 
sykehuset), og (ii) at det «er grunn til szrlig å feste oppmerksom- 
heten ved utviklingen i Afrika)), og overveie prosjekter der. Videre anbe- 
falte utvalget (iii) «at man ved igangsettelsen av nye prosjekter i stgrst 
mulig utstrekning sgker å basere seg på felles nordisk imsats». 

Punktene (ii) og (iii) fikk - med en referanse til bestrebelsene på 
nordisk basis og til den nordiske ministerkomite som b1.a. var forventet 
å fremme et forslag om igangsettelse av et felles nordisk prosjekt i et 



afrikansk land - stette fra Stortingets utenriks- og konstitusjonskomité 
(Znnst. S. nr. 75 (1961-62), pp. 106-7): «Komitéen er enig i enskelig- 
heten av et nort samarbeid med de evrige nordiske land overalt hvor 
dette kan vise seg praktisk og hensiktsmessig.» 

6 .  Onarheim-utvalgets innstilling, p. 42. 
7. Zdem. 
8. Idem. 
9.  Zdem. Utvalget betonte at det faglige samarbeid i stor utstrekning 

ville vzre avhengig av behovene og forholdene i de land Norge sam- 
arbeidet med. Videre ble det fremholdt at med de relativt begrensede res- 
surser som stod til Norges rådighet, «vi1 en geografisk konsentrasjon om 
et mindre antal1 kontaktpunkter vzre et hensiktsmessig utgangspunkt og 
i noen grad endog kunne vzre en forutsetning for den videre utbygging 
av det faglige samarbeid.» 

10. For dreftelsen av tosidig finansiell bistand (TFB), se inter alia, ibid., 
pp. 21, 25, 28-29, 32, 45, 49, 75 og 88. Med få unntak - i ferste 
rekke lån til Tyrkia - hadde imidlertid ikke Norge anvendt denne bi- 
standsformen tidligere, men utvalget anbefalte at den burde bli tatt mer i 
bruk. Det ble b1.a. fremholdt (p. 28) at ved å slå inn på TFB 

«har vårt land mulighet for selv å influere på hvilke land eller prosjekter 
som skal nyte godt av ytelsene. Man kan da b1.a. foreta en annen priori- 
tering av mottakerland og prosjekter enn den som foretas av de multi- 
laterale finansinstitusjoner. Utvalget vi1 også nevne at man ved denne 
bistandsform kan nå fram til land som ikke nyter godt av multilateral 
långivning, f.eks. fordi de ikke er medlemmer av I D A . .  . Denne bistands- 
form innebarer også at  hjelpen kan knyttes til leveranse av norske varer 
og tjenester». 

Utvalget fremholdt videre i begrunnelsen at: (i) Norsk TFB som ytes i 
tilknytning til faglig bistand, burde gis en relativt h0y prioritet (1. priori- 
tet); (ii) at TFB i sammenheng med norske private investeringer b1.a. 
kunne ha formen av offentlig finansiering av enkelte nedvendige grunn- 
lagsinvesteringer, yrkesopplzring, helsetiltak 0.1. (og gies 2. prioritet); 
og (iii) at TFB uten tilknytning til faglig innsats eller investeringer «kan 
vzre et hensiktsmessig middel for å styrke og å utbygge forbindelsene 
med enkelte utviklingsland~ (generell TFB - til land som det er opp- 
rettet en konsultativ gruppe for). Punkt (i) kan indikere en viss sarnrnen- 
heng mellom kanalisering av TFB og hovedsamarbeidsland siden utvalget 
anbefalte a t  en overveiende del av den tosidige faglige bistand skulle gå 
til disse. Denne sammenhengen ble imidlertid ikke gjort eksplisitt. Der- 
imot klargjer punktene (ii) og (iii) at det ikke var utvalgets mening å 
begrense TFB til hovedsamarbeidslandene. 

11. Ingen steder i utvalgets innstilling ble et slikt konsentrasjons- 
prinsipp antydet for de nevnte aktiviteters vedkommende. Vedrerende 
private investeringer, se ibid., pp. 20, 29-30, 52-58, 75 og 113-14. 
Det ble betont at de norske private investeringer i u-land var av ytterst 
begrenset omfang, siden norsk nzringsliv ikke fant noen tilskyndelse 
til å investere i u-land. Dette ble dokumentert (p. 90) i en tabell over inve- 
steringenes omfang og spredning på land og regioner for perioden 
1961-65 og i en detaljoversikt over norske bedrifter som hadde investe- 



ringer i u-land (pp. 90-92). Investeringenes omfang var beskjedent (Nkr. 
32,2 mill. for hele perioden), og deres innretning indikeres ved at 60 pro- 
sent fant sted imenfor sektoren rederi og befraktning, mens totalt Nkr. 
7,s mill. var blitt investert innenfor industri-sektoren. 

Et prinsipp av en noe szregen karakter ble derimot antydet (p. 58) i 
tilslutning til Rogstad-utvalgets innstilling: Tosidige bistandsprosjekter som 
la forholdene til rette for norske investeringer, burde prioriteres h ~ y t .  

Vedrorende eksportkreditter og -garantier, se ibid., pp. 20-22, 29-30, 
32, 58-76, og 88 foruten (i vedlegg 8) pp. 125-28. Noe konsentrasjons- 
prinsipp siktes det ikke mot, noe som b1.a. fremgikk av etablert praksis: 
de storste kredittene var blitt innvilget i forbindelse med eksport av norsk- 
bygde skip til Ghana, Hellas og Israel. 

Vedrorende st0tte til private organisasjoners virksomhet, se ibid., pp. 19 
-20, 30-32, 76, 88 og 113-14. I en oversikt for krene 196346 (pp. 113 
-14) fremtrådte imidlertid et bilde av en omfattende etablert konsentra- 
sjon - ikke til hovedsamarbeidslandene, men til de land norsk misjons- 
aktivitet var konsentrert om: Etiopia, Madagaskar, India og de to Kongo- 
statene. Av en samlet bevilgning på Nkr. 12,8 mill. til stotte av private 
organisasjoners virksomhd, gikk ve1 Nkr. 9,l mill. til disse land (Etiopia 
- kr. 3 583 000, Madagaskar kr. 2 945 000, India kr. 1 410 000 og Kongo- 
statene kr. 1 175 001)). Den ovrige stétten var fordelt på 10 andre land. 
12. St.prp. nr. 109 (1966-67), p. 10. 
13. ldem. I proposisjonen ble det referert til en uttalelse fra Norsk 

Utviklingshjelp der det b1.a. het at det etter hvert kunne vise seg nod- 
vendig med en viss konsentrasjon om stipendiater fra de utviklingsland 
som Norge ellers konsentrerte sin faglige bistand om. 
14. Zbid., pp. 15-16. 
15. For private kapitaloverf~ringer, se ibid., pp. 17-19; vedrorende 

stotte av private organisasjoners virksornhet, se ibid., pp. 19-20. 
16. Innst. S. nr. 167 (1%748), p. 348. 
17. St.meld. nr. 55 (196849), p. 133. 
18. Idem. 
19. Innst. S. nr. 303 (1969-70), p. 538. 
20. St.me[d. nr. 69 (1969-70), p. 5, meddelte at 63 prosent av det an- 

vendte belop til tosidig bistand i 1969 og 90 prosent av de utsendte fag- 
folk var blitt konsentrert om India, Pakistan, Kenya, Tanzania, Uganda og 
Zambia - sistnevnte land ble dermed inkludert i kretsen av prioritets- 
land. Se også St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 5. 
21. St.meld. nr. 54 (1 970-71), p. 6. 
22. Se b1.a. St.meld. nr. 69 (1969-70), Arsmelding og regnskap for 1969 

for NORAD. Det het at den norske bistand til Kenya, Tanzania, Uganda 
og Zambia fortsatte å 0ke sterkt i 1969 i samsvar med prinsippet om 
geografisk konsentrasjon (p. 5). Det ble også redegjort for bistanden til 
Ghana, Madagaskar og Tunisia, uten noen slik referanse Cpp. 11-12). 
Heller ikke India eller Pakistan ble eksplisitt referert til som prioritets- 
land, selv om ~ r l i g  bistanden til India var omfattende (pp. 12-14). De 
ovrige land som ble referert til, var Brasil og Tyrkia. I denne sammen- 
heng er fredskorpsvirksomheten, stipendiat- og kursvirksomheten, sam- 
arbeid med private organisasjoner og nzringslivet og et folgende avsnitt 

12 - Norsk utviklingsbistand 



om nordisk/skandinavisk bistandsvirksomhet, der det skandinaviske under- 
visningssykehus i S#r-Korea inngikk, holdt utenom. 

Arsmeldingen for 1970 (Norges samarbeid med utviklingslaridene i 1970, 
NORAD, Oslo 1971, p. 2) er mer eksplisitt. Det het at «Norges tosidige 
utviklingshjelp har vzri  sokt basert på prinsippet om geografisk kon- 
sentrasjon. Hovedmottaker av norsk bistand har som i 1969 vzrt India 
og Pakistan i Asia, og Kenya, Tanzania, Uganda og Zambia i Afrika». 

23. Norges samarbeid med utviklingslandene i 1971, NORAD, Oslo 1972, 
p. 2. Se også St.meld. nr. 61 (1971-72), p. 19. 

24. St.meld. nr. 60 (1972-73), pp. 6, 16 og 19-20. 
Det het (p. 16) at Botswana inngikk som nytt mottakerland i NORADs 

rammeprogram for 1973-76. En norsk delegasjon bes0kte Botswana våren 
1972, og en samarbeidsavtale om #konornisk og sosial utvikling i Botswana 
ble inngått i juni 1972. 

Vedrorende Bangladesh het det (p. 19) at etter forhandlinger mot slutten 
av 1972, «er en generell bistandsavtale under utforming, og fra 1973 reg- 
ne- en å komme i gang med stotte til gjenreisning og utvikling.. . Da 
Bangladesh blir et hovedsamarbeidsland, vi1 rullerende fireårs-programmer 
bli lagt til grunn for samarbeidet.» 

25. Ibid., p. 6. Det het (p. 14) at gmnnlaget for det tosidige samarbeidet 
med Uganda hadde vaxt et rullerende fireårig program utarbeidet i sam- 
råd med de ugandiske myndigheter. asom en direkte ffilge av den urolige 
situasjonen som utviklet seg i Uganda i lopet av 1972, har norske myn- 
digheter besluttet å avvikle bistandssamarbeidet med Uganda og trekke 
alt personell ut av landet. Ved utgangen av 1972 var fredskorpsinnsatsen 
helt avviklet, mens 14 fagfolk fortsatt var i tjeneste. Alle disse vi1 ha for- 
latt Uganda i Iopet av forste halvår 1973.)) Se også St.meld. nr. 34 (1973 
-74), pp. 5 og 25. 

26. St.mcld. nr. 60 (1972-73), pp. 6 ,  19 og 22. Det het (p. 19) at det i 
november 1972 ble innledet forhandlinger «om gjenopptakelse av bistan- 
den fra 1973 på grunnlag av rullerende fireårs-programmer». 

27. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 5. Begge land ble imidlertid kategori- 
sert som hovedsamarbeidsland (se p. 27). 

28. Ibid., p. 5. Se også p. 32. Arsmeldingen inkluderte imidlertid ikke 
Cuba blant hovedsamarbeidslandene (eller rammeprogramlandene). 

29. Ibid., p. 31. Nkr. 12 mill. av denne bevilgningen ble delt med en 
halvpart hver til Nord- og Sor-Vietnam, og anvendt i samarbeid med 
Norges R#de Kors; kr. 0,9 mill. gikk til et sykehus i PRG-kontrollert 
område i Sor-Vietnam via Norges Rode Kors; og kr. 2,1 mill. ble stilt 
til rådighet for internasjonale organisasjoners humanitrere hjelpepro- 
grammer i Vietnam, fremst UNICEFs. 

30. Ibid., p. 5. 
31. Ibid., p. 31. Bidraget til UNICEF ble utbetalt i 1973, mens bevilg- 

ningene til de tre områdene av Vietnam ble overfort til 1974. 
32. Ibid., p. 5. 
33. Utgangspunktet for denne debatten var  to forslag til uttalelse fra 

Rådet, et fra Sissel R#nbeck og et fra Olav Stokke. Sammen med Finn 
Moe (formann) og Rolf Roem Nielsen deltok de to forslagsstillere i den 
komite som utformet utkastet til Rådets uttalelse. For Rådets behandling 



og en dr~ftelse  av de problemer som er kn) ttet til kriterier for valg av 
hovedsamarbeidsland, se b1.a. Olav Stokke. <<Valg av hovedsamarbeids- 
land», i Inrertzasjonal Politikk. nr. 4 ,  1970. Dennc diskusjonen er også 
blitt trukket inn i kap. 1. Se i denne sammenheng supra, kap. 1, n. 34. 

34. Se Sf.meld. nr. 30 (1970-71), Vedlegg 1 .  p. 11. 
35. Idem. 
36. ldem. 
37. Idem. Til forskjell fra tidligere bcgrunnelser. betonte Rådet gjen- 

sidigheten i denne sammenheng. 
38. Idem. 
39. St.mrld. nr. 30 (1970-71). 
40. Ibid.. p. 3. 
41. Idem. 
42. ldem. 
43. Itlem. 
44. Idem. 
45. Idem. 
46. l dem.  
47. ldem. Det het a t  

«Samtidig som man fortsatt vi1 konsentrere ho\-edinnsatsen til et relativt 
begrenset antal1 land, anser Regjeringen at man szrlig når det gjelder fag- 
lig bistand i ekende grad bor seke å im0tekomme bistandsanordninger 
fra andre utviklingslands myndigheter. Det gjelder spesielt på saksområder 
der vårt land har srerlige forutsetninger for 5 >-te effektiv bistand eller 
hvor en mindre norsk innsats kan tjene til a få i stand et s t ~ r r e  bistands- 
prosjekt.~ 

48. Idenz. 
49. Ident. 
50. Idenl. 
5 1 .  Idem. 
52. Sr.me/d. nr. 55 (1 970-71) av 26. mars 1971. 
53.Sr.meld. nr. 29 (1971-72) av 4. februar 1972. For senere referan- 

ser (sidetall). gjengivelse i Norsk utiiklingshjrlp - prinsipper og retnings- 
linjer, NORAD, Oslo 1972. 

54. Ibid., p. 5, se også pp. 18-19. 
55. Ibid., p. 19. 
56. Ibid., p. 18. 
57. Ibid., pp. 18-19. 
58. Ibid., p. 19. 
59. Idem. 
60. Idem. Regjeringen mente at slike kriterier skulle legges til grunn nar 

det gjaldt uvalg av samarbeidsland eller annen samarbeidspartner, her- 
under også stotte til nasjonale og sosiale folkebevegelser i avhengige om- 
råder». 

61. ldem.  
62. Idem. 
63. Ident. 
64. Idem. 



65. Ibid., pp. 19-20. 
66. Zbid., p. 20. 
67. For tilsvarende tolkninger, se Stortingstidende, 1973, p. 1824, innlegg 

av saksordforeren, Asbjom Haugstvedt (Kr. F.), og p. 1833, innlegg av 
Tor Oftedal (A). 

68. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 5. 
69. Zdem. 
70. Zdem. 
71. Zbid., p. 6. 
72. Znnst. S. nr. 135 (1972-73), p. 340. 
73. Zdem. 
74. Zdem. 
75. Zbid., pp. 339-40. 
76. Zbid., p. 340. 
77. Zdem. 
78. Zdem. 
79. Zbid., pp. 34041. 
80. Zbid., p. 341. 
81. Zdem. 
82. Zdem. 
83. Zdem. 
84. Zbid., p. 342. 
85. Se Stortingstidende, 1973, pp. 1824-92. 
For kommentarer av og stotte til utvalgskriteriet «myndigheter som 

forer en utviklingsorientert og sosialt rettferdig politikk til beste for aile 
lag av folket», med de begrensninger melding og komitéinnstilling hadde 
tilfoyd, se szrlig innlegg av saksordforeren, Asbjorn Haugstvedt (Kr. F.), 
pp. 1826 og 1828. (Haugstvedt presiserte at prinsippet måtte gjelde ved valg 
av nye hovedmottakerland); Tor Oftedal (A), p. 1836; Otto Lyng (H), 
p. 1839; Guttorm Hansen (A), p. 1843 (Hansen gav prinsippet sin tilslut- 
ning, men argumenterte også imot det, b1.a. ved hjelp av et Myrdal-sitat. 
Hansen fremholdt b1.a. at  «om vi ved slike kriterier onsker å finne land 
med samme synspunkter og en politikk som er mest mulig lik vår egen, 
da neppe vi1 finne noe utviklingsland som vi kan samarbeide meds); 
Gunnar Garbo (V), pp. 1856-57 (Garbo refererte til Tanzania som et 
godt eksempel på slikt mottakerland og bnsket at også Chile og Cuba fikk 
norsk bistand på dette grunnlag); utenriksminister Dagfinn Vårvik (SP), 
pp. 1864-65 (Vårvik var enig i at dette kriterium ikke alene må bli 
bestemmende i konkrete tilfelle); Knut Frydenlund (A), pp. 1867-68 
(Frydenlund argurnenterte sterkt for et slikt utvalgspnnsipp, det burde 
også gjores gjeldende for multilateral bistand); Arne Kielland (SF), pp. 
1869-71 (Kielland sa seg enig med utenrikskomitéen <<når den i innstil- 
linga svekker prinsippet om geografisk konsentrasjon av hovedbistands- 
land». Disse burde ifolge Kielland velges på ideologisk grunnlag. Han fant 
det riktig at bistand til Uganda ble trappet ned og bistanden til Tanzania 
og Zambia okte. Det var imidlertid galt å ta med Pakistan. Nord-Vietnam 
burde gjores til nytt hovedsamarbeidsland, og også Cuba. Han tok avstand 
fra stotte til norsk n~ringslivs virksomhet i land som Brasil, Etiopia og 
Indonesia); og Liv Aasen (A), p. 1874 (Liv Aasen pekte på at det kunne 



oppstå et motsetningsforhold mellom dette utvalgskriteriet og behovskri- 
teriet. Derfor burde hvert enkelt prosjekt innrettes slik at det tok sikte 
på å imotekomme «behov»-målsettinger - å komme den jevne mann og 
kvinne til gode). 

For kommentarer av og stotte til behovskriteriet, se b1.a. innlegg av 
saksordforeren, Asbjbrn Haugstvedt (Kr. F.), p. 1826 (stotte til de minst 
privilegerte); Tor Oftedal (A), p. 1837; Otto Lyng (H), p. 1839; Helge Seip 
(DNF), p. 1851 (Seip fremholdt at en burde drefte om ikke ENS 
prioritering av de 25 aller fattigste land burde fore til en omprioritering 
fra norsk side - bare Botswana og Tanzania (og tidligere Uganda) av 
de norske hovedsamarbeidslandene tilhorte denne gruppen. Han pekte på 
folgende land: Sudan (Ser-Sudan). Afghanistan, Nepal, Niger, Mali og 
0vre Volta); utenriksminister Dagfinn Vårvik (SP), pp. 186465 (Vårvik 
uttalte b1.a.: «La meg . . . understreke på ny Regjenngens onske om å til- 
godese flere av de 25 land som FN's generalforsamling har funnet fram 
til som de minst utviklede av utviklingslandene. Dette vi1 Regjeringen soke 
å oppnå både i den tosidige virksomhet og i den multilaterale. I flere av 
de internasjonale organisasjoner på dette felt har Norge arbeidet aktivt 
for de minst utviklede land. Det gjelder såvel i UNCTAD som i FN's 
utviklingsprogram, hvor Norge har gått i brodden med en szrskilt bevilg- 
ning til de minst utviklede land. Regjeringen er imstilt på å fortsette med 
slike bidrag inntil en genereii ornfordeling til fordel for disse har funnet 
sted i org~nimjonem);  Liv Aasen (A), p. 1874; og Karl Aasland (SP), 
p. 1876. 

Saksordforeren, Asbj0rn Haugstvedt (Kr. F.), p. 1828, betonte også et 
annet utvalgskriterium. Han fremholdt at «skal man få planlagt skikke- 
lig og få den best mulige effekt ut av bistanden, er det nedvendig å foreta 
en utvelgelse og en konsentrasjon om land som vi har spesielle forut- 
setninger for å kunne yte effektiv bistand til». 

Jakob Aano (Kr. F.), pp. 1880-81 og 1889, fremholdt at Norge ikke 
burde satse på «for mange land, for mange kontinent. Eg trur Aust- og 
Sentral-Afrika for oss er eit heldig val. . . ». Samtidig fremholdt han at 
Kamerun og szrlig Sudan «formeleg ropar etter norsk innsatsvilje», og 
ifolge en artikkel av Alf R. Bjerke, var interessert både i norske private 
investennger og stotte. 

Helge Seip (DNF), pp. 1851-52, reiste sporsmålet: «Er det slik at språk- 
bameren mellom fransk og engelsk for oss i Norge virkelig betyr at vi 
er nodt til å prioritere eiler av makelighetsgrunner prioriterer fortrinns- 
vis der vi kan mote en befolkning med engelsk som det vanlige uten- 
landske språk?. . . Jeg er ikke sikker på at det lenger er en retningslinje 
som bor felges.» 

86. Zbid., pp. 186465. Utenriksministeren uttalte: 

«Når Regjeringen såpass sterkt har gått inn for konsentrasjonsprinsippet, 
er det ikke minst for å holde behovet for administrasion ~å bistands- 
området så lavt som mulig og unngå å spre ressursene :or h e .  Unntak 
har derfor bare vzrt gjort i helt spesielle tilfelle, som nevnt i stortings- 
meldingen. Jeg har notert meg kornitéens uttalelse om at det bor vur- 
deres om ikke inmats på en del andre områder også bor unntas. Jeg tror 
imidlertid at en her bor gå forsiktig fram for ikke å skape en for stor 



administrativ belastning eller en for stor spredning av de tross alt begren- 
sede ressurser.» 

87. St.rneld. nr. 71 (1972-73), pp. 35-36. 
88. lbid. ,  p. 36. 
89. Idem. 
90. Ibid., p. 3. 
91. Ibid., p. 36. Se forovrig også p. 29. 

4. 0kende andel til hovedsamarbeidslandene 

1. Beregninger basert på årsmelding og regnskap for Norsk Utviklings- 
hjelp og NORAD for perioden 1964-72. For Tyrkias vedkommende for- 
delte belopet seg således på de enkelte år: Nkr. 3 3 ,  4,2, 3,55, 0, 4,2, 
3,82, 3,s og O mill. Det siste år var Nkr. 3,s mill. stilt til disposisjon, men 
ikke brukt. Tallet for 1966 er det belop som er oppgitt i årsmeldingens 
oversikt over fordelingen på de enkelte land (p. 66), og ikke fra regn- 
skapet (p. 59) der det er oppgitt Nkr. 4,2 mill. Omvendt for 1968. Se 
for@vrig tabell 4.1. og infia, kap. 7, n. 4. Kreditten til Kenya fordelte seg 
med Nkr. 8 og 2 mill. på henholdsvis 1969 og 1970, mens India bare 
hadde benyttet seg av en del av den kreditt som ble stillet til disposisjon 
under kreditt-avtalen av 1968 (Nkr. 13,6 mill. for 1967-72): Nkr. 1,6 mill. 
Et mindre kredittbel@p (Nhr. 0,s mill.) ble i 1966 stillet til disposisjon for 
Tanzania, men ikke utnyttet. Se også DACIA(74)1/4, Paris 31 May 1974 
(stensil), p. 4. 

2. Termene <prioritetsland» og «hovedsamarbeidsland» blir brukt om 
hverandre i teksten, selv om den offisielle betegnelse etterhånden er blitt 
hovedsamarbeidsland og programland. Disse betegnelsene blir brukt om 
den gruppe land som var prioritetsland i 1971. I den folgende diskusjon 
- og i tabell 4.1. - blir enkelte land regnet med i denne gruppen selv 
for de rent faktisk ble inkludert i kretsen. Dette gjelder i forste rekke 
Zambia og Pakistan. 

3. Engen-utvalgets innstilling, p. 14. Oversikten inkluderer ikke de ut- 
liknede bidrag til FNs og s~rorganisasjonenes regulzre programmer som 
ble finansiert over de ordinzre budsjetter, eller innskudd i Verdensbanken, 
Det internasjonale valutafond og Det internasjonale finansieringsinsti- 
tutt. 

Den samlede bistand fordelte seg med folgende belop (i Nkr. 1 000) på de 
enkelte år: 1947 og 1948 tilsammen 455, 1949 0, og de f@lgende år hen- 
holdsvis 250, 7 050. 17 050, 10 500. 11 100, 8 300, 3 300, 3 300, 8 500, 
11 500, 26 607 og 27 940. 

4. Ibid., p. 13. Denne bistanden fordelte seg med årlige belop på Nkr. 
10 mill. i årene 1952153-1954155 og Nkr. 5 mill. i 1955156, 1958159- 
1959160 og 1961, og Nkr. 2,s mill. 2. halvår 1960. Resultatet av den lands- 
omfattende innsamlingen i 1953 - Nkr. 4 mill. - kom i tillegg til dette. 
I de folgende år 1å belopet på et tilsvarende nivå - Nkr. 6 (1962) og 
6,3 mill. (1963) - ifolge Onarheim-utvalgets innstilling, p. 109. Disse 
belop inkluderte henholdsvis Nkr. 1 og 1,3 mill. i trekk på «Indiafondet» 
for 1962 og 1963. 



5. Erzgen-utivalgets it~ristilling, p. 13. Bidragene fordelte seg med Nkr. 
6,45 mill. arlig i 1951/52-1952153, Nkr. 1.35 mill. 2. halvår 1960 og 
Nkr. 4.2 mill. i 1 %l.  

6. I regnskapsoversiktene for disse år blir det sondret mellom bilateral 
bistand og regional bistand (b1.a. skandinavisk). India-prosjektene var de 
eneste som ble klassifisert som bilaterale prosjekter - til tross for at 
også FN inngikk som tredje part i avtalene - mens Det skandinaviske 
undervisningssykehus i Ser-Korea ble registrert som regional skandina- 
visk bistand. 

5. Fordelingen på hovedsamarbeidslandene 

1 .  Rni1117ieprogrammet for 1975-1978, Direkforatet for irfi~ikli~igslijelp (se- 
nere: Rammeprogrammet 1975-78), tabell 3. Tosidig bistand fordelt på 
land, 1974-1978, i mill. Nkr. Tabellen omfatter budsjett-tallene for 1974 
og de indikative plantall for den felgende 4-årsperiode. 

En del strukturelle trekk ved dette langtidsbudsjettet skal trekkes fram 
fordi det vi1 innvirke på den delen av det som blir brukt i denne fram- 
stilling. Dette gjelder tre forhold: Det opereres med en planleggingsreserve, 
bistand til frigj~ringsbevegelser og tosidig bistand administrert av de 
internasjonale organisasjoner («multi-bi»). Dette er holdt utenom den 
del av den tosidige bistanden som blir programmert til de enkelte land. 
I regnskapsmessig forstand vi1 denne bistanden senere bli fordelt på land 
i tråd med den faktiske allokering av midlene. Dette gjbr at den relative 
(prosentvise) andel som er programmert til de enkelte land, vi1 kunne 
ligge lavere enn den faktiske overfering. De tre postene som ikke blir 
programmert på land i langtidsprogrammet, oppviser dessuten en stigende 
del år for ar: Stetten til frigjbringsbevegelsene stiger fra 3,6 prosent i 
1975 til 6.4 prosent i 1978, planleggingsreserven stiger fra 6.6 prosent i 
1975 til 23,8 prosent i 1978, mens «multi-bi»-komponenten utgjbr om- 
trent 15 prosent i 1975-77 og 19,3 i 1978. 

2. Idem. Prosentberegninger på grunnlag av oppgaver der. 
3. Idem. 
4. NORADs Arsmelditig og regnskap 1971, stensil, p. 34. 
5. Rammeprogrammet 1975-78, tabell 3. 
6. Idem. 
7. St.meld. nr. 34 (1973-74). pp. 5 og 25. 
8. Rammeprogrammet 1975-78, tabell 3. 
9. Idem. 

6. Vekt på forskjellige sektorer for de enkelte 
hovedsamarbeidsland 

1. NORADs Arsinelding og regt~skap 1971, stensil, p. 30. Dette bel$pet 
inkluderte også helseprosjektene. Ved utlepet av den tredje avtaleperioden, 
1 .  april 1967, hadde Norge satset tilsammen Nkr. 84,4 mill. Den 5-års- 



avtale som avloste denne, omfattet en norsk stprtte på Nkr. 40 mill., 
hvorav en kredittandel på ca. 15 mill. (Norsk Utviklingshjelp, Arsmelding 
og regnskap 1967, p. 19). Se også et spesialnummer om Det indisk-norske 
fiskeriprosjektet 1952-72 av Norkontakt (Nr. 213 1972, p. 66). I de Nkr. 
122,4 mill. var det også innregnet en kreditt på Nkr. 13,4 mill. som ikke 
var blitt utnyttet av India - bare ca. 1 mill. var trukket på denne ifolge 
Norkontakt. I St.meld. nr. 60 (1972-73), pp. 20-21, ble det frernholdt 
at den sarnlede norske pengeinnsats ved utgangen av 1972 var Nkr. 
111,8 mill., og at de gjenstående forpliktelsene (bygging av en båt) ville 
belprpe seg til ca. Nkr. 2 rnill. Båten ble levert 1. september 1973 (St.meld. 
nr. 34 (1973-74), p. 28). En gjor oppmerksom på at oppgavene for 1971 
refererer seg til en forel~pig årsmelding, i stensil, ikke den endelige års- 
meldingen. Dette gjelder for hele fremstillingen. Det er imidlertid ikke fore- 
tatt endringer av betydning i den endelige årsmelding i forhold til de 
oppgaver som er gjengitt her. 

2. For en oversikt over den norske virksomheten i India innenfor fiskeri- 
sektoren, se b1.a. Engen-utvalgets innstilling, pp. 12-13, Onarheirn-utval- 
gers innstilling, pp. 109-11, Arsrnelding for Norsk Utviklingshjelp, 1963 
(pp. 11-12), 1964 (pp. 10-13) og 1965 (pp. 18-21); Norsk Utviklings- 
hjelp, Arsmelding og regnskap 1966 @p. 7-12) og 1967 (pp. 18-22); 
Norsk Utviklingshjelp, Direktoratet for utviklingshjelp, Arsmelding og 
regnskap for 1968, pp. 23-28; Direktoratet for utviklingshjelp, Arsmel- 
ding og regnskap for 1969, pp. 26-29; St.meld. nr. 54 (1970-71), pp. 16- 
17; og NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), pp. 30-32; St. 
meld. nr. 60 (1972-73), pp. 20-22; St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 28, og 
Norkontakt nr. 213, 1972. Se forprvrig supra, kap. 3, n. 1. 

3. Det er interessant å notere formuleringen av målsettingen for denne 
5-årsavtalen, slik den fremtrer av suksessive årsmeldinger. I NORADs 
årsmelding for 1967 (p. 18) ble de komponenter som er tatt med i teksten 
inkludert: (a) overgang fra kystfiske til havfiske, og derrned til storre 
båter og mer avansert utstyr; (b) fullforing av påbegynte oppgaver, vesent- 
lig byggearbeider; (c) praktisk opplzring av indere til å mestre den nye 
teknikk - i land og ombord. Det ble også pekt på at avtalen innfprrte en 
ny administrasjonsform, og at en del av den norske bistanden viile bli 
gitt i form av kreditter for anskaffelse av materiell til fartpryer og anlegg 
på land, mens utstyr til undersokelser, forsok og oppkring fortsatt ville' 
bli gitt som gaver. NORADs årsmelding for 1968 (p. 23) konsentrerte seg 
om det sentrale i den nye avtale: overgangen fra kystfiske til havfiske 
med de konsekvenser dette hadde i form av storre båter og mer avansert 
teknologi (a); årsmeldingen for 1969 (p. 26) tok med (a) - (c), presiserte 
(b) til å gjelde byggearbeidene, og utvidet (c) til og& å ornfatte demon- 
strasjon av moderne metoder og materiell. I årsmeldingen for 1970 (St. 
meld. nr. 54 (1970-71), p. 16) ble (a) reformulert til fors4ksfiske i kyst- 
farvann og på det åpne hav utenfor India, (b) ble utvidet til å gjelde 
fullfprring av igangsatte og planlagte byggearbeider, (c) ble gjentatt som 
reformulert året i fomeien, og dessuten ble (d) inkiudert: anskaffelse 
av maskinen og utstyr til fartpryer og til installasjoner på land. Samtlige 
av disse målsettinger fra 1970 ble gjentatt i NORADs årsmelding for 1971 
(stensil, p. 30). 



4. For en oversikt over virksomheten innenfor helsesektoren, se b1.a. 
Engen-utvalgels innstilling, pp. 12-1 3; Omrheim-utvalgets innstilling, 
pp. 109-11; årsmeldingene for Norsk Utviklingshjelp for 1963 (pp. 12- 
13), 1964 @p. 13-15), 1965 (pp. 21-23) og 1966 (pp. 12-13). Se også 
Norkontakt, N. 213 1972, szrlig Hallvard Lid, utHelseprosjektet: Fore- 
byggende virksornhet var ikke n o h .  

5. Norkontakt, nr. 213 1972, p. 66. 
6. En grunnleggende og konstruktiv kritikk av denne karakter er 

blitt fremfort av Arne Martin Klausen. Han har diskutert virkningene 
av virksomheten i mange artikler og boker, fremst i sin doktorgrads- 
avhandling Kerala Fishermen and the Zndo-Nonvegian Pilot Project, op.cit. 
Denne bygger på sosialantropologiske feltstudier i begynnelsen av 1960- 
tallet. Se også b1.a. hans artikkel om «Fiskerisamarbeidet i lys av Stor- 
tingsmelding N. 29», i Norkontakt, nr 213 1972. Av szrlig interesse er 
også en bok av Johan E. Hareide, Sidelengs i sanden. F@rti månader med 
det norske prosjekt i Kerala, Oslo 1965. Hareide var tidligere fiskerileder 
og direktár ved prosjektet. For en indisk bedámmelse av prosjektet, se 
Det indisk-norske fiskeriprosjeksts betydning for vekst og utvikling av 
Zndias fiskerinlering, av Sri. T .  R. Thankappan Asari, assisterende direktár 
ved planleggingsdepartementet for delstaten Kerala (Framlagt på FAO- 
konferanse i Roma, 18.-24. september 1969), NORAD. Se forávrig supra, 
kap. 3, n. l .  

7. Prosjektet skal strekke seg over 5 år og ble påbegynt i februar 1971. 
UNDP skal investere ca. Nkr. 16 mill., India selv ca. Nkr. 7 mill. og til 
delfinansiering ved anskaffelse av et havforskningsfartáy og utstyr har 
NORAD bidratt med Nkr. 2 mill. Formålet er å utforske og kartlegge 
fiskeforekomster, spesielt av sardiner og makrell, for fremtidig utnyttelse. 
NORAD, med assistanse fra Havforskningsinstituttet, skal stå for gjennom- 
foringen av prosjektet. Et mindre forskningsfartáy (54 fot) ble ombygget 
og driftsklart i april 1971, mens et stárre fartáy (150 fot) ble bygget i 
Norge for leveranse sommeren 1972. Det er ytt norsk personellbistand til 
prosjektet. Prosjektet er blitt utbygget i tilknytning til det tidligere indisk- 
norske fiskeriprosjektets hovedstasjon i Ernakulam. Innenfor fiskerisek- 
toren har Norge også stottet et annet multi-bi-prosjekt - et kurs i fiske- 
tilvirkning i FAO-regi i 1970 - med Nkr. 214 500. Se St.meld. nr. 54 
(1970-71), pp. 17-18, NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), 
p. 32, St.meld. nr. 60 (1972-73), pp. 21-22 og St-meld. nr. 34 (1973-74), 
p. 28. 

8 .  St.me1d. nr. 60 (1972-73), p. 21, og St.meld nr. 34 (1973-74), p. 28. 
Utstyret omfattet fryse- og hermetisenngsmaskineri og reservedeler for 
fartoyer og installasjoner på land. 

9. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 28. Rapporten ble i 1973 i store trekk 
godkjent av de indiske myndigheter. Det dreiet seg om to typer fartáyer, 
en spesialisert for trålfiske og den andre spesialisert for line- og notfiske. 
Anmodningen om bistand fra Norge omfattet utarbeidelse av tegninger, 
personell, utstyr til verftene og utstyr og materiell til fartáyene. 

10. NORADs Arsmelding og regnskap 1971, pp. 32-33, St.meld. nr. 60 
(1972-73), p. 21 og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 29. 



11. NORADs Arsinelding og regnslctap 1971, p. 33, og St.meld. nr. 54 
(1970-71), p. 18. 

12. St.rneld. nr. 60 (1972-73), p. 21, og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 29. 
Bevilgningen var på Nkr. 350 000. 

13. Se St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 18, NORADs Rrsmelditig og regn- 
skap 1971 (stensil), p. 33, St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 21, og St.rneld. 
nr. 34 (1973-74) p. 28. 

14. St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 28-29. 
15. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 22. 
16. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 29. 
17. Stotten til Den norske santalmisjon har for det meste gått til en 

sykepleier/jordmorskole ved Mohulpahari Ilospital i delstaten Bihar, og 
dessuten til en hoyere skole i Malda, Vest-Bengal. I tillegg mottok 
denne organisasjonen i 1963 Nkr. 465000 i stotte til et sykehus for spe- 
dalske. Se årsrneldingene for Norsk Utviklingshjelp og NORAD for 1963 
(p. 8), 1966 (p. 37), 1967 (pp. 32-33), 1969 (p. 39), 1970 (St.meld. nr. 54 
(1970-71), pp. 25-26) og 1971 (stensil, p. 49). Stotten til Frelsesarrneen 
gikk til to prosjekter, et hospital i Ahmednagar og Behala Girls' Home i 
Calcutta. Se årsmeldingene for 1964 (p. 27), 1965 (p. 41) og 1967 (p. 33). 
Stotten til Pinsevennenes Ytre Misjon gikk i forste rekke til et helsesenter 
i Angulgaon i delstaten Maharastra, men også til bronnboringsutstyr. Se 
NORADs årsmeldinger for 1965 (p. 41), 1966 (p. 37), 1967 (p. 33) og 
1970 (St.tneld. nr. 54 (1970-71), p. 25). Stotten til Arbeidernes Solidari- 
tetsfond gikk til leveranser av kunstgjodsel til et jordbruksprosjekt i del- 
staten Bihar. Kunstgjodselen ble stilt til disposisjon for den indiske Mot 
Sult-organisasjonen. Noe gikk også til innkjop av bronnboringsutstyr og 
annet maskinelt utstyr. Se NORADs årsmeldinger for 1967 (p. 35), 1968 (p. 
39) og 1970 (St.rneld. nr. 54 (1970-71), p. 25). Også stotten til Pater Pire's 
prosjekt gikk til bronnboring. Se NORADs årsmeldinger for 1969 (p. 39) 
og 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 25) og 1972 (St.meld. nr. 60 
(1972-73), p. 22). Distriktsutviklingsprosjektet i Det Lutherske Verdens- 
forbunds regi var i perioden 1970-72 blitt stottet med 4 mill. rupees. Se 
St.rneld. nr. 34 (1973-74), p. 29. 

18. Se St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 27. Prosentberegninger på grunnlag 
av oppgaver der. 

19. Se årsmeldingene for NORAD for 1966 (p. 18), 1967 (p. 12), 1968 
(p. 14), 1969 (pp. 12-13), 1970 (St.rneld. nr. 54 (1970-71), p. 7), 1971 
(stensil, p. 7), 1972 (St.tneld. nr. 60 (1972-73), p. 7) og 1973 (St.meld. 
nr. 34 (1973-74), p. 19). Skolen er l-arig og tar ca. 100 elever. Fgrste elev- 
kull gjennomgikk skolen i 1965166. Den ble igangsatt for å fylle det 
behov som oppstod da den kenyanske regjering kjopte en del storfarmer 
som settlere etterlot seg. Undervisningen har bestått dels i arbeide på 
skolens farm (ca. 60 prosent av tiden) og dels i undervisning (ca. 40 pro- 
sent). 

20. Se NORADs årsmeldinger for 1%8 (pp. 14-15), 1969 (p. 13), 1970 
(St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 7), 1971 (stensil, p. 7) og 1972 (St.rneld. 
nr. 60 (1972-73), p. 8). Skolene ble bygget ferdig i 1972, og det ble utbe- 
talt Nkr. 1 729 000 fra Norge til dette forrnål. 

21. Egerton College fikk Nkr. 261 000 i finansiell stotte til teknisk utstyr 



/ _ j  . 
t11 en ny og stcirre undervisningsbygning i 1970. Skolen driver landbruks- 
undervisning. Se St.rneld. nr. 54 (1970-71). p. 10. 

22. Se Onarheim-i4ti.alget.v irznstilling. p. 111. og NORADs årsmeldinger 
for 1965 (pp. 29-30), 1966 (p. 19). 1967 (p. 14). 1968 (p. 16), 1969 (p. 15), 
1970 (Sr.r~ield. nr. 54 (1970-71), p. 8), 1971 (stensil, pp. 7-8), 1972 (St. 
rneld. nr. 60 (1972-73). pp. 7-8) og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), 
p. 16). 

En 3-arig avtale ble inngått i 1967. Den ble senere forlenget fram til 
30. juni 1972, og ved utlepet forlenget for en ny 2-årsperiode. Personell- 
bistanden har bestått av lonninger til to agronomer. Den finansielle stotten 
for den siste 2-årsperiode var Nkr. 175 000. 

23. Disse stasjonene består av kontor. utstyr og bolig for en veterinzr 
og en assistent. Byggearbeidene skulle settes i gang i 1974. Se NORADs 
Arsmelding og regnskap 1971, stensil. p. l?. St.meld. nr. 60 (1972-73), 
p. 9, og St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 16-17. 

24. St.meld. nr. 34 (1973-74), pp.17-18. Personellbistanden skulle ifolge 
avtaleutkastet bestå i 3 veterinzrer og 4 laboratorieteknikere. 

25. Zbid., p. 17. 
26. Se St.me[d. nr. 54 (1970-71), p. 9, NORADs Arsr~iekding og regn- 

skap 1971 (stensil), pp. 8-9, St.meld. nr. 60 (1972-73), pp. 8-9, og 
St.meld. nr. 34 (1973-74). p. 15. Samtlige båter ble innkjopt i Norge. Fire 
fagfolk ble rekruttert i 1970, og tre fredskorpsdeltakere har deltatt fra juli 
året etter. Ved utgangen av 1973 var fire norske og en dansk ekspert 
knyttet til prosjektet. For en evaluering, se Georg Henriksen, Economic 
growth and ecological balance: Problems o f  developnictit iri Turkana, Uni- 
versity of Bergen, Bergen 1974. Stensil (77 sider). 

27. Se St.nield. nr. 54 (1970-71), pp. 9-10, NORADs rfrsrnelding og 
regnskap 1971 (stensil), pp. 9-10, St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 9, og 
St.melcl. nr. 34 (1973-741, p. 15. Ved utgangen av 1973 var omtrent halv- 
parten av strekningen fra Lake Rudolf via Lodwar og videre sorover 
ferdig. Hele veiprosjektet skal vzre ferdig i 1977. NORAD inngikk 
kontrakt med to norske firmaer som skal forestå rekruttering av anleggs- 
ledelsen og vzre fagkonsulenter for prosjektet. 

28. Se NORADs årsrneldinger for 1968 (pp. 14-15), 1969 (p. 13), 1970 
(St.meld. pir. 54 (1970-71), p. 8), 1971 (stensil, p. 7) og St.rneld. nr. 60 
(1972-73). p. 8. Anlegget var prosjektert av veidirektoratet i Kenya og 
ble utfort i kenyansk regi. Avtalen ble forlenget til 1. juli 1972 fordi 
arbeidet hadde tatt lengre tid enn beregnet. Foruten kredittbistanden har 
NORAD også stilt personell til anleggsledelsen til disposisjon. 

29. Se NORADs årsrneldinger for 1968 (p. 16), 1969 (p. 15): 1970 (St. 
meld. nr. 54 (1970-71), p. 9): 1971 (stensil, p. lo), 1972 (St.meld. nr. 60 
(1972-73). p. 9), og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 15-16). Per- 
sonellbistanden vi1 bestå av 8-12 faefolk over en 5-årsperiode. For en 
evaluering av SRDP, med primzrt utgangspunkt i et annet forsoksområde 
(Kapenauria), se C. G. Widstrand. Efficiency and Rural Development - 
Some Thoughts on Evaluation as Continuous Planning (1972, 27 p., i 
manuskript). Se også to artikler av henholdsvis James W. Leach og Carl 
Gösta Widstrand i Forum for utviklingsstudier, nr. 4-5 1974; og Carl 
Widstrand, «The evaluation of rural development projects», i Cultures et 
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developpement, Université Catholique de Louvain (pp. 10!9-33) og «Pas- 
toral Peoples and Rural Development, A case studys, i AnnaLes Academile 
Regile Scientiarum Upsaliensis, 17 1973, pp. 35-54. 

30. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 16. Det oppnnnelige program måtte 
imidlertid endres slik at antal1 utbyggingssteder ble redusert. Avtalen for- 
ventes å bli undertegnet i 1974. I 1973 var det engasjeri 6 norske eksperter 
til vannverksadministrasjonen i Kenya. 

31. Ibid., p. 19. 
32. Se Onarheim-utvalgets innstilling, p. 117, NORADs årsmeldinger for 

196.5 (p. 17), 1966 (pp. 45-46), 1967 (pp. 42-43), 1968 (p. 46), 1969 
(p. 45), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. lo), 1971 (stensil, p. 12), 1972 
(St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 10) og 1973 (Stmeld. nr. 34 (1973-74), 
p. 19). Stbtten ble innledet i 1965 og igangsatt det fdgende år. Sikte- 
punktet var å stbtte et nasjonalt utdanningsinstitutt og fem distriktssentra, 
og har hele tiden vzrt kjennetegnet av en omfattende personellbistand 
- 49 eksperter allerede i 1967 (hvorav 11 norske), som ble fordelt til 
samvirkedepartementet og til samvirkebevegelsen sentralt og lokalt som 
rådgivere i markedsfonng og kredittgiving. En tilleggsavtale ble inngått 
om å etablere Cooperative College som også omfattet personellbistand 
- lzrere m.v. Byggingen av dette ble påbegynt i 1969, og fbrste fase ble 
fullfbri i begynnelsen av 1971 og åpnet 7. juli 1972. 

33. For den faglige stotte og stbtten til utbyggingen av universitetet i 
Nairobi, se årsmeldingene for NORAD for 1964 (p. 29), 1965 (pp. 27- 
28), 1966 @p. 16-17), 1967 (p. 12), 1968 (pp. 12-14), 1969 (pp. 11-12), 
1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), pp. 10-Il), 1971 (stensil, pp. 12-14), 
1972 (St.rneld. nr. 60 (1972-73), p. 10) og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973- 
74), pp. 17-18). Bidraget i 1972 var Nkr. 219000, samt personellbistand 
(seks fagfolk) og i 1973 Nkr. 156 000, samt seks fagfolk. Kenya har an- 
modet om finansiell stotte til oppfbring av to nye bygg ved avdelingen for 
husdyrbruk og en forsbksgård tilknyttet avdelingen. På gmnnlag av en 
evalueringsrapport fra 1972 er det innledet forhandlinger med sikte på 
en ny avtale (H. C. Adler, P. Havskov Sorensen, W. M. Njoroge, P. Prest- 
gard, Evaluation o f  Project o f  support to: University o f  Nairobi, Faculty 
o f  Veterinary Science, Department of Animal Production, NORAD, Oslo 
1972 (stensil, 21 s. pluss 5 vedlegg). Stbtten til Journalistskolen for 1970 
var Nkr. 870 000, og en tilsvarende stotte for de folgende to år ble gitt av 
henholdsvis Danmark og asterrike. Skolen skal motta studenter fra 0st- 
og Sentral-Afrika. For Dag Hammarskjölds studenthjem i Nairobi, Dar es 
Salaam, Kampala og Lusaka, se Norges samarbeid med utviklingslandene 
1970, p. 41. 

34. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 19. 
35. Ibid., pp. 19-20. Bibliotekene skulle inneholde 12 000 bind hver. 

Kenya anmodet om bistand på Nkr. 2,7 mill. En avtale ble undertegnet i 
desember 1973. 

36. Ibid., p. 20. Bistanden var Nkr. 450 000. 
37. Se Norsk Utviklingshjelps og NORADs årsmeldinger for 1967 (p. 14), 

1968 (pp. 16-17), 1969 (pp. 15-16), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), 
p. I l ) ,  1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 8) og 1973 (St.meld. nr. 34 
(1973-74), p. 17). Dessuten ble det overveiet å yte stotte til byggforskning 



i 1969. Personellbistanden i 1973 (11 ingenierer) belep seg til Nkr. 1,3 
mill. En evalueringsrapport (P. 0. Grimstad og K. R. Helle, The National 
Construction Corporation. Evaluation and Proposol for future Activities, 
NORAD, Oslo 1972 (stensil, 30 s. pluss tabeller og vedlegg)) ble utarbeidet 
i 1972. 

38. Se NORADs årsmeldinger for 1967 (p. 14), 1 x 8  (p. 17), 1969 (p. 16) 
og 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 10). Oppfqhringen av 30 boliger, 
hvorav halvparten skulle benyttes av kenyanske og halvparten av norske 
statstjenestemenn, ble godkjent av Stortinget i juni 1968. Boligene skal 
overgå til den kenyanske regjering som gave når norsk personellbistand til 
Kenya er avsluttet eller senest i 1983. De blir forvaltet av de kenyanske 
myndigheter. Byggearbeidene ble påbegynt i 1969, og boligene var fes- 
dige i juli året etter. 

39. Se NORADs årsmeldinger, 1965-73, b1.a. St.meld. nr. 60 (1972-73), 
p. 9, og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 18. Helses0sterskolen er 3-årig med 
årskull på 30-40 elever. Det blir gitt kombinert sykepleier-, jordmor- 
og helses0skrutdanning ved skolen og også undervist i familieplanlegging. 
Byggingen av sentret ble igangsatt i 1%8, og det stod ferdig i september 
året etter - en skolebygning med internat og helsestasjon. Skolen startet 
i juni 1969 med 36 elever som var rekruttert på landsbasis. Helsestasjonen 
ble tatt i bruk i september samme år. Den norske personellbistanden til 
skolen skulle etter forutsetningen avsluttes i 1974. 

40. Se årsmeldingen for NORAD for 1967 (pp. 14-15) og for 1969 
(p. 16). Stotten i 1967 og 1969 var på henholdsvis Nkr. 100 000 og 90 000. 
Stotten i 1972 var på Nkr. 590 000 og i 1973 på Nkr. 38 000. Se St.meld. 
nr. 60 (1972-73), p, 9, og St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 18-19. 

41. Den forste -pen fredskorpsdeltakere begynte virksomheten i Kenya 
i desember 1968. Det har i det alt vesentlige dreiet seg om innsats innen- 
for helse- og undervisningsvesenet. Se NORADs årsrneldinger for 1968 
(pp. 30-32), 1969 (pp. 31-33), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 20) 
og 1971 (stensil, pp. 57-58). 

42. Stotten til Pinsevennenes Ytre Misjon - tilsammen Nkr. 363 610 
- har gått til et helse- og undervisningssenter i Thessalia. Se Norsk 
Utviklingshjelps og NORADs årsmeldinger for 1965 Cp. 41), 1967 (p. 34), 
1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 27) og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), 
p. 18). Stotten til Arbeidernes Avholdslag - Nkr. 80 000 - gikk til helse- 
senter i Subukia. Se St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 27, og St.meld. nr. 34 
(1973-74), p. 18. Og st0tten til Caritas - Nkr. 177 840 - gikk til en 2-årig 
landbruksskole i Ngleani. Se NORADs årsmelding for 1971 (stensil, p. 46). 

43. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 14. Beregninger på grunnlag av opp- 
gaver der. 

44. Se b1.a. St.meld. nr. 11 (196546); Onarheim-utvalgets innstilling, 
pp. 116-17; og NORADs årsmeldinger for 1963 (pp. 14-16), 1964 (pp. 
19-21); 1965 (pp. 14-15), 1966 (pp. 44-45), 1967 (pp. 40-42), 1968 
(pp. 43-44), 1969 (pp. 43-44) 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 12) 
og 1971 (stensil, p. 19). 

For en evaluering, som ve1 er av begrenset verdi både med hensyn til å 
gi okt innsikt i hva virkningene av prosjektet har vzrt, og med hensyn 
til de fremtidige oppgaver (rapporten fremhever riktignok noen åpenbare, 



men like fullt pestinente, synspunkter på hvordan evaluering bdr planleg- 
ges om den skal ha noen verdi), se Eïaluation of the Nordic Tanganyika 
Project at Kibaha in Tanzania, Report prepared at the request of the 
Board of Nordic Development Projects by an evaluation mission arranged 
by the O.E.C.D. Secretariat, Paris, February 1969 (stensil, 145 sider). 

Den hgyere skole består av en blokk med 12 klasserom, en blokk med 
en spesialavdeling for kjemi, fysikk, biologi og geografi, en administra- 
sjonsavdeling med lrerervrerelser, motelokaler, kjokken og spiscsal for 
500 personer, fire elev-internater med kapasitet til 540 elever (hvert inter- 
nat ca. 125 plasser). Dette skolesentret ble ferdig i 1967. Det hadde da 
26 nordiske larere og to tanzaniere. Undervisningen tok sikte på avgang 
etter 4 eller 6 års skolegang, og avgangseksamen etter 6 å r  kunne kvalifi- 
sere til opptagelse ved universitet eller h@yskolei-. Samtlige elever far 
undervisning også i jordbruk. 

Jordbrukssentret har ikke den samme store kapastitet, og opplserings- 
virksomheten ved jordbruksskolen har stort sett vrert basert på korte kur- 
ser pi opp til en måneds varighet (i 1967 ble det gjennomf@rt et 6-måne- 
ders kurs med elever med avgangseksamen fra 4. klasse ved den h ~ y e r e  
skole), og omfatter gårdsdrift,-traktorkjoring og jordbrukssamvirke. Virk- 
somheten omfatter dessuten forsoksdyrkning, forsgks- og demonstrasjons- 
virksomhet, og drift av en planteskole og et hgnseri. 

Helsesentret består av et hospital med 50 senger, en poliklinikL. en 
fgdselsklinikk, mor og barn-avdeling, foruten kontorer, laboratorier, vas- 
keri, kjokken og undervisningslokaler. Det har dreiet seg om forebyg- 
gende virksomhet, med undervisning i personlig og omgivelse-hygiene. 
Mobile enheter har foretatt regelmessige bescdk til de omliggende lands- 
byer. som også har fått hjelp til å bygge latriner og brgnner. Ogsa kurativ 
virksomhet har vrert drevet ved sentret. Et eget anlegg ble tatt i bruk i 
196'7. 

I tilknytning til prosjektet er det også bygget opp et senter med for- 
skjellige service-institusjoner - bank, post og telegraf - og forretnin- 
ger, torvplass og kafeteria; et samfunnshus som b1.a. rommer en for- 
samlingssal, scene og hobbyrom; og et sentralt verkstedsbygg med ved- 
likeholdsverksteder, garasje og lagerrom. Dertil kommer et bqggeprogram 
som omfattet fem ulike typer av boliger. I 1967 var 194 av et program 
på 205 enheter fullfort og tatt i bruk. 

I de fgrste år av 5-årsperioden ble det innen prosjektets ramme ogsi 
gitt en mindre st0tte til visse punkt-tiltak av ulike kategorier. som b1.a. 
involverte personellbistand. 

Fordelingsngkkelen for prosjektets utgifter har vsert folgende: Sverige 
50 %, Danmark 20 % og Finland og Norge l 5  7% hver. Den forste avtale 
utlgp i 1967, og ble avldst av en 2-årsavtale fram til prosjektet i sin 
helhet ble overtatt av den tanzaniske regjering 1 .  januar 1970. En senere 
avtale omfattet en begrenset nordisk personellbistand fram til utgangen 
av 1972. 

45. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 13. 
46. Se NORADs årsmeldinger for 1967 (p. 42), 1968 (pp. 44451, 1969 

(pp. 44-45), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 12), 1971 (stensil, p. 19), 
1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 13) og 1973 (Sr.rneld. nr. 34 (1973- 



74), p. 12). Forskningssentret blir et av flere regionale sentra innen land- 
bruksforskningen, og vi1 dekke regionene Iringa. Mbeya og Ruwma. 
Virksomheten skal bli konsentrert om forsok med husdyr og plantevekster 
for fôr. Landbruksskolen skal gi et 2-årig grunnkurs (400 elevplasser) og 
et l-årig videregående kurs (100 elevplasser) og halvparten av elevene ved 
grunnkurset skal vaere kvinner. Den nordiske personellbistanden i 1973 
var på 21 personer, derav 4 norske. 

47. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 11. Faglig bistand kom i tillegg til den 
finansielle, og et norsk selskap vi1 rnedvirke i den faglige gjennom- 
foring. 

48. Se NORADs årsmeldinger for 1969 (p. 22). 1970 (St.meld. nr. 54 
(1970-71), p. Il),  1971 (stensil, p. 17), 1972 (St.rtlrlr1. nr. 60 (1972-73), 
pp. 13-14) og 1973 (St.meld. 11r. 34 (1973-74). p. 13). Ansvaret for 
administrasjonen av planleggingen og byggearbeidet ligger hos IDA. 
Danmark og Norge skal dekke inntil 75 prosent av byggekostnadene med 
halvparten hver, begrenset til henholdsvis Nkr. 10 750 000 og Dkr. 
11 250000. Det er også ytt personellbistand. 

49. Se St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 13, NORADs drsmelding og regn- 
skap 1971 (stensil), p. 16, St. meld. nr. 60 (1972-73). p. 13, og Sr.meld. 
nr. 34 (1973-74), p, 12. Institute of Developrnent Management skal gi under- 
visning innen fagområdene bedriftsledelse og administrasjon, regnskap og 
revisjon, organisasjon og intern adrninistrasjon. lokaIf~r\~altning og retts- 
vesen og distriktsutbygging. lnnenfor disse omrider skal instituttet ogsa f i  
forskningsoppgaver. og det skal yte konsulentbistand for sentrale og 
lokale myndigheter og organisasjoner. Ved utgangen av 1973 var det enga- 
sjert 8 nordiske fagfolk ved prosjektet, derav 2 norske. 

50. Se St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 13, NORADs Arsmelding og regn- 
skap 1971 (stensil), p. 20> og St.meld. nr. 60 (1977-73). pp. 12-13. For 
stotte til Dag Hammarskjölds studenthjem. sc supra, n. 33. 

51. St.meld. nr. 34 (1973-741, pp. 11-12. Personell ble overfort fra 
skogbruksavdelingen ved Makerere Universitet i 1973, da norsk bistands- 
personell ble trukket ut av Uganda. 

52. Ibid., p. 13. Byggearbeidene kom i gang bare på en av skolene i 
1973. 

53. Idem. 
54. Ibid., pp. 10-11. St.tneld. nr. 60 (1972-73). p. 12. St.meld. nr. 54 

(1 970-7 1). p. 12. og NORADs Rrsnleldii~g og regilsXap 1971 (stensil), 
p. 18. NORAD har i denne sammenheng inngått en samarbeidsavtale 
med Norges byggforskningsinstitutt som bistår NORAD med den faglige 
kontroll av prosjektet, oppfolging av avtalen med Tanzania. rekruttering 
av fagfolk og stipendiat-opplrering. 

55. St.meld. nr. 54 (1970-71). pp. 11-12. NORADs Arsmeldi~lg og 
regnskap 1971, p. 15, St.n~eld.  nr. 60 (1972-73). p. 11. og St.meld. nr. 34 
(1 973-74), p. 9. 

56. NORADs Arsmeldiny og ri~gnsXap 1971, p. 16. St.nield. nr. 60 (1972. 
-73). p. 12, og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 10. En oppdernning av 
Stiegler's Gorge kan også muliggjore irrigasjon av et jordbruksareal pa 
80 000 hektar i et område hvor det bor 100 000 mennesker. 

57. Personellbistanden har bestått i fagfolk til å bemanne og adrninistrere 



skipet (som ble bygget ved et norsk verft og levert i februar 1972) og 
til å yte konsulentbistand i forbindelse med utbygging av nodvendige 
havnefunksjoner. Ni tanzaniere fikk i 1971 opplzring ved norske verft 
og verksteder. Det ble foretatt en evaluering av prosjektet i 1973 
(J. F. Juell, W. Hoy, S. Haadem, Evaluation of Tanzania Comtal Shipping 
Project, NORAD, Oslo 1973 (stensil, 47 s. p lu s  3 vedlegg)), og rapporten 
hadde en positiv konklusjon. Den konkluderte også med at det forelå 
et klart behov for et nytt skip, og Nkr. 10 mill. av den norske stotten 
til Tanzania Investment Bank vi1 bli bmkt til å finansiere dette. Skipet 
var i 1973 under bygging i Norge. Et av prosjektets hovedproblemer har 
vzrt den manglende kai-kapasitet langs kysten. Se NORADs årsmeldinger 
for 1969 (p. 21), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. Il), 1971 (stensil, 
p. IS), 1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 11) og 1973 (St.meld. nr. 34 
(1973-74), pp. 9-10). 

58. NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), pp. 17-18, St. 
meld. nr. 60 (1972-73), pp. 11-12 og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 9. 

59. Se NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), p. 20, St.meld. 
nr. 60 (1972-73), p. 13, og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 12. Avtalen om 
nordisk bistand for 4-årsperioden 1972-75 omfatter finansiell og faglig 
bistand på ca. Nkr. 24 mill., og Norges andel vii utgjare ca. Nkr. 3,8 mill. 
Ved utgangen av 1972 var det engasjert 40 nordiske fagfolk ved pro- 
sjektet (4 norske) og et år senere 27 (4 norske). 

60. NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), p. 17, St.meld. 
nr. 54 (1970-71), p. 12, St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 11 og St.meld. 
nr. 34 (1973-74), p. 11. Faglig bistand vi1 også bli gitt. 

61. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 10. 
62. St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 8-9. TIB skal yte langsiktige og 

mellomlange lån til foretak innen industri, jord- og skogbruk, foruten til 
transport, turisme og gruvedrift. Minst av midlene som fra norsk side 
er stilt til disposisjon, skal gå til videre utlån til utviklingsprosjekter. 
Anvendelsen skal godkjennes av Norge på forhånd. TRDB skal bidra til 
utviklingen på landsbygda, og skal i stor utstrekning stotte samvirke- 
organer. Utlånsvirksomheten vi1 for det meste vEre rettet mot investeringer 
i transportmidler, lagerlokaler, husdyrhold og kj~ttproduksjon og til ut- 
viklingsprogrammer for ujamaa-landsbyer. Den tanzaniske regjering skal 
stille den norske stotten rentefritt til disposisjon for TRDB, som skal gi 
langsiktige og mellomlange lån til lav rente til små-prosjekter. Også disse 
skal forhåndsgodkjennes av norske myndigheter. 

63. Se NORADs årsmeldinger for 1966 (pp. 19-21), 1967 (p. 15), 1968 
(p. 21), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 12), 1971 (stensil, p. IS), 
1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 12) og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), 
pp. 13 -14). 

64. Det meste av denne st0tte er kanalisert gjennom Kirkens Nodhjelp 
- Nkr. 1,5 mill. - til en sykepleierskole med 120 elever ved et sentral- 
sykehus i Moshi. Norsk Luthersk Misjonssamband har fått en mindre 
stotte - Nkr. 60 400 - til en helsestasjon ved Haydom Lutheran Hospital. 
Se NORADs årsmelding for 1969, p. 39. 

65. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 13. 



66. Prosentberegninger på grunnlag av oppgaver i St.me1d. nr. 34 
(1973-74), p. 8. 

67. Se b1.a. NORADs årsmeldinger for 1969 (p. 30). 1970 (Sr.meld. 
nr. 54 (1970-71), p. 18) og 1971 (stensil, p. 34). 

68. St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 19. 
69. Ibid., pp. 18-19 og NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), 

p. 34. Det var bevilget Nkr. 2,15 mill. til utstyr til kornsiloer og Nkr. 
5 mil]. til utstyr til fiskerinaxingen gjennom East Pakistan Fishery Devel- 
opment Corporation. Opprinnelig var tanken at midlene skulle gå til inn- 
kjop av nylongarn og fiskebåtmotorer. men etter at en syklon i novem- 
ber 1970 forte til store odeleggelser av båter og utstyr i 0st-Pakistan, ble 
anvendelsen revurdert. 

70. NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), p. 34, og St.tneld. 
nr. 60 (1972-73), p. 22. 

71. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 30. 
73. For fredskorpsinnsatsen i Uganda, se b1.a. NORADs arsmeldinger 

for 1963 (pp. 9-11), 1964 (pp. 15-16), 1965 (pp. 23-25). 1966 (pp. 19 
og 27-30), 1967 (pp. 15 og 23-24), 1968 (pp. 31-32). 1969 (pp. 31- 
33), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 10). 1971 (stensil, pp. 57-58) og 
Sr. rneld. nr. 60 (1972-73), pp. 30-31. 

74. Se NORADs årsmeldinger for 1968 (pp. 17-20)> 1%9 (pp. 18- 
19), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), pp. 13-15), 1971 (stensil. pp. 22-24), 

1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), pp. 14-15) og St.meld. nr. 34 (1973-74). 
p. 26. Tilbygget til fakultetsbygget rommet foruten avdelingen for skog- 
bruk også undervisningsrom for 60 elever. forskningslaboratorier- kon- 
torer og fellesrom. En fjerdedel av stotten (Nkr. 900 OOO), ble anvendt til 
utstyr for laboratoriene. I alt ble det brukt Nkr. 3.9 mill. Stotten til for- 
soksgården har b1.a. gått til kunstgjodsel. undervisningsbygninger, forsker- 
og studentboliger, drivhus, laboratoriebygg og stipendier. Protein-under- 
sokelsen er blitt stottet med i alt Nkr. 394 000 foruten faglig bistand. 
Blomsterdyrkingsprosjektet har foruten finansiell bistand blitt stottet med 
Nkr. 157 000. For stotten (Nkr. 1,l mill.) til Dag Hammarskjölds student- 
hjem, se srrpra, n. 33. 

75. Se NORADs irsmeldinger for 1968 (p. 20), 1969 (p. 20). 1970 ( S t .  
meld. nr. 54 (197&71), p. 15), 1971 (stensil. p. 21) og 1972 (St.meld. 
nr. 60 (1972-73), p. 14). Skolens status ble hevet til college, og kapasi- 
teten oket fra 40 til 70 elever etter ombyggingen. Skogbruksstudentene 
ved Makerere-universitetet får sin praktiske undervisning ved skolen. Av- 
talen om stotte ble inngått i 1969, og personellbistand kom i tillegg til 
den finansielle bistand. 

76. Se St.meld. nr. 54 (197&71), p. 15. NORADs Arsmelding og regn- 
skap 1971 (stensil), p. 21, St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 14, og St.meld. 
nr. 34 (1973-74), p. 25. 100 000 dekar skulle beplantes med hurtigvoksende 
skog på 13 forskjellige felter i landet. Trevirket skulle ifolge forutset- 
ningene szrlig bli brukt til byggematerialer og husinnredning. Den norske 
stotten skulle gå til å dekke anleggsomkostningene ved prosjektet. I 1971 
ble det utbetalt Nkr. 1,7 mill. og i 1973 Nkr. 520 000. 

77.St.meld. nr. 60 (1972-73), p. IS. Stotten var på Nkr. 451 000 og 



gikk til oppforing av og utstyr til et internat for 20 personer og under- 
visningslokaler for 30 personer. 

78. Caritas har mottatt tilsammen Nkr. 1 2% 000 i stotte til to  prosjek- 
ter i Franciscan Missionary Sisters regi - en sykepleierskole i forbin- 
delse med Nsambya Hospital og et helsesenter i Kamuli. Se årsmeldingene 
for NORAD for 1967 (p. 34) og 1969 (p. 39). Det norske flyktningeråd 
har mottatt tilsammen Nkr. 515 000 i stotte til to prosjekter i Kahunge, 
et helsesenter og en yrkesskole. Se NORADs årsmeldinger for 1968 (p. 39) 
og 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), pp. 27-28). Arbeidernes Solidaritets- 
fond har mottatt tilsammen Nkr. 466 000 til innkjop av trykkerimaskiner 
og utstyr til Milton Obote Foundation i Kampala. Se NORADs årsmel- 
dinger for 1965 (p. 41) og 1967 (p. 34). 

79. NORADs Arsmelding og regnskap 1971 (stensil), p. 21. Det forelå 
utarbeidet tekniske planer for i alt 72 vannforsyningsprosjekter, og de 
samlede kostnadene for programmet ble anslått til Nkr. 67 mill. Finan- 
sieringen av programmet skulle skje - foruten gjennom bistand fra indu- 
striland - gjennom egne midler og lån i Den afrikanske utviklingsbank. 

80. Se NORADs årsmeldinger for 1966 (p. 25), 1967 (p. IS), 1968 (p. 22), 
1969 (p. 23), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. IS), 1971 (stensil, p. 25), 
1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 15) og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), 
p 20). 

81. Se NORADs årsmeldinger for 1969 (p. 23), 1970 (Stmeid. nr. 54 
(1970-71), p. IS), 1971 (stensil, p. 25), 1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), 
pp. 15-16) og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 20-21). Hele pro- 
sjektet er kostnadsberegnet til Nkr. 259 mill. 

82. Se NORADs Arsmelding og regnskap 1971, stensil, p. 47, og St. 
meld. nr. 60 (1972-73), p. 16. Det norske flyktningeråd fikk en stotte på 
Nkr. 700000 i 1971 og Nkr. 550000 i 1972 til å utvide et gymnas i 
Mkushi, som tidligere har vart drevet av African American Institute. 

83. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 21. Det ble utbetalt Nkr. 6 mill. i 1973. 
Forovrig er det ytt en stotte på Nkr. 1,l mill. til bygging av Dag Ham- 
marskjölds studenthjem ved universitetet i Lusaka. Se supra, n. 33. 

84. Zdem. En ekspertgruppe fra F N  hadde utarbeidet en rapport om 
Zambias behov i denne sammenheng. 

85. Se Norsk Utviklingshjelps årsmeldinger for 1966 (p. 38) og 1967 
(pp. 34-35). Stotten var tilsammen på Nkr. 925 000. 

86. St.meId. nr. 54 (1970-71), p. 15. Stotten på Nkr. 57 200 var en 
delfinansiering av utgiftene til en gruppe fagfolk fra Norden og FAO som 
skulle bistå den zambiske regjering med å identifisere utviklingsprosjek- 
ter innenfor jordbruk og distriktsutbygging. 

87. Beregninger basert på oppgaver i St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 20. 
88. St.rneld. nr. 60 (1972-73), pp. 19-20. 
89. St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 29-30. Kunstgj@dselleveransene skulle 

fortrinnsvis bli utnyttet til risproduksjonen, og 10 000 tonn TSP ble skipet 
fra Marokko i november 1973. Fiskeutstyret bestod i fiskekasser og 
nylontråd. Det ble utbetalt Nkr. 2,4 mill. til dette formål i 1973. 

90. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 16, og St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 
21-22. De samlede utgiftene ble anslått til Nkr. 2,s mill. Instituttet vi1 få 
en kapasitet på 110 studenter pr. år, hvorav 40 studenter vi1 gjennomgå 



2-årige kurs. Undervisningen vi1 dessuten foregå ved korte kurs og semi- 
narer og ved ett-årige kurs. Byggearbeidet ble igangsatt i siste halvdel av 
1973 og forventes ferdig ved utgangen av 1974. 

91. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 22. Den norske stotten skal finansiere 
en forste fase i dette programmet med sikte på å bruke arbeidsintensive 
metoder. Det skal opprettes to arbeidslag. hvert med en samlet arbeids- 
stokk på 270 mann, under kyndig teknisk ledelse og med egne maskiner til 
å utbedre eksisterende veier. Hensikten er at arbeidslagene skal utvikle 
arbeidsrnetoder og teknikker som passer de sosiale, okonomiske og 
geografiske forhold i de forskjellige distrikter. Samtidig vi1 det bli opplcrt 
anleggsledere, formenn og teknisk personell. Faglig norsk bistand kom- 
mer i tillegg til den finansielle. 

92. Idem. F ~ r s t e  fase ble gjennomfort av et norsk konsulentfirrna, som 
skulle utfore sin del av oppgaven fram til midten av 1974. NORAD 
har tatt sikte på å fortsette med fredskorpsbistand. Utgiftene til konsulent- 
bistand og instrumenter var kostnadsberegnet til Nkr. 650 000. 

93. Ibid., pp. 22-23. Programmet tar sikte på å Iose helseproblemene på 
landsbygda gjennom opplysning og forebyggende helsearbeid. Det tas 
sikte på å bygge helsestasjoner og helseposter i distriktene. Hver helse- 
stasjon skal betjene 15 000 mennesker, og bestå av en to-roms bygning 
for konsultasjoner, en lagerbygning og en bolig. De skal bemannes med 
to sykepleiere og bli regelmessig betjent av lege fra ncrmeste sykehus. 

94. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 23, og St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 
31-32. 

95. Rammeprogrammet 1975-78, tabell 3, og prosentberegninger på 
grunnlag av oppgaver der. 

7. Andre mottakere 

l .  St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 23, og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 32. 
Det ble brukt Nkr. 750000 i 1972 og 1973 til denne undersokelsen. 

2. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 23, og St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 32. 
3. Rammcprogrammet 1975-78, tabell 3, og beregninger basert på opp- 

gaver der. 
4. Se NORADs årsmeldinger for 1963 (p. 17), 1965 (p. 30), 1966 (p. 40), 

1968 (p. 30), 1969 (p. 30), 1970 (St.meld. lir. 54 (1970-71), p. 19), 1971 
(stensil, p. 36) og 1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), pp. 23-24). Lånene 
fordelte seg på de enkelte år (i Nkr. 1 mil].) med 3.5 i 1964. 4,2 i 1965, 1966 
og 1968, 3,82 i 1969, 3,s i 1970 og 1971 (utbetalt i 1972). Dette dreier 
seg om bmttobel~p, mens tabell 4.1. stort sett omfatter nettobebp (se 
forovng tabellens note 3). For 1966 gir dette seg utslag i at avdrag på 
Nkr. 650 000 fragår. 

Et Redd Barna-prosjekt ble stottet med Nkr. 90 000 i 1%5, og Arbei- 
dernes Solidantetsfond fikk Nkr. 119000 i stotte til et trykkeriprosjekt i 
1969. Se ovennevnte årsmeldinger for henholdsvis 1965 (p. 41) og 1969 
(P. 39). 

5. Se supra, kap, 4, n. 5. 
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6. Se årsmeldingene for NORAD for 1964 (p. 21), 1965, (pp. 15-16), 
1966 @p. 4 3 4 ) ,  1967 (pp. 38-40), 1968 (pp. 42-43), 1969 (p. 43), 
1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 19), og 1971 (stensil, p. 35). Se også 
10-årsrapporten The National Medical Center in Korea, Oslo 1971. 

Avtalen om Det skandinaviske undervisningssykehuset i Seoul ble inn- 
gått i 1958, og den forste 5-årsavtalen ble forlenget med ytterligere 5 år 
fram til 1. oktober 1968. Den siste 5-årsavtalen tok sikte på en gradvis 
awikling av den skandinaviske medvirkning fram til overtakelsen av 
sykehuset av de sor-koreanske myndigheter i 1968. Ved utlopet av denne 
avtalen ble en ny avtale for 3 år inngått. De tre skandinaviske land (Dan- 
mark, Norge og Sverige) fordelte utgiftene seg imellom med en tredjedel 
hver. Sar-Korea dekket selv halvparten av utgiftene, med unntak av 
personellbistanden. Ved utgangen av 1967 hadde 420 skandinaver, derav 
125 norske, tjenestegjort ved sykehuset siden starten i 1958. De siste år ble 
prosjektet fra skandinavisk side administrert av NORAD. 

Unde~isningssykehuset i Seoul hadde 380 senger, en poliklinikk, en 
sykepleierskole, internat og boliger. Fylkessykehuset i Taejon hadde 120 
senger og en sykepleierskole med 120 elever. En del utenforliggende opp- 
gaver ble også utfort innenfor rammen av prosjektet, b1.a. bistand til et 
leprasykehus, et TB-sykehus og til flere private barnesykehus. 

7. Innenfor det tidsrom tabell 4.1. omfatter, mottok Norsk Korea- 
forening Nkr. 556 000 til driften av TB-stasjonen. Tidligere (i 1963) hadde 
foreningen fått Nkr. 550000 til å oppfore og igangsette stasjonen. Se 
årsmeldingene for NORAD for 1963 (p. 9), 1966 (p. 37), 1967 (p. 33), 
1968 (p. 39), 1969 (p. 39), 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 26) og 
1971 (stensil, p. 49). Kirkens Nodhjelp fikk tilsammen Nkr. 92 900 i 
1970 og 1971 til et attforingsinstitutt for tuberkulwe. Se NORADs års- 
meldinger for 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 26) og 1971 (stensil, 
P 49). 

8. Se b1.a. NORADs årsmelding og regnskap for 1969 (pp. 5 og 6344) 
og StmeEd. nr. 54 (1970-71), p. 46. I 1969 ble det levert torrfisk for ca. 
Nkr. 16 mill. Stortinget bevilget Nkr. 15 mill. ekstraordincert til denne 
humanitme bistanden. 

9. Legeteamene ble administrert av Norges Rode Kors, og ble i 1970 dels 
finansiert av Norges Rode Kors og Kirkens Nodhjelp (Nkr. 787 000) og 
dels over statsbudsjettet (Nkr. 700 000). I 1971 dekket staten alle utgifter 
(Nkr. 2 160000). Se NORADs årsmelding for 1971 (stensil, p. 28) og for 
1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 18). Avtalen gjaldt fram til utgangen 
av 1972. Det var da utfort i alt 422 månedsverk. Tilsammen hadde pro- 
sjektet kostet Nkr. 5 147 000, derav Nkr. 4 360 000 i statlige bevilgninger. 

10. Zdem. Den finansielle stotten skal dekke utgiftene til konsulent- 
honorarer til et norsk konsulentfirma, investeringsutgiftene til kaier, lager- 
skur, laste- og losseutstyr, veiforbindelser og administrasjonslokaler. Et 
norsk konsulentfirma ble engasjert i 1972 for å utfore planleggings- 
arbeidet, og en utredning som presenterte fire altemativer for utbygging 
forelå tidlig i 1973. Forst i 1974 traff de nigerianske myndigheter sitt valg 
av alternativ. 

11. St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 24. Planleggingen ble ledet av Felles- 
sekretariatet for industriell virksomhet i utlandet og skulle utfores i 1974. 



I 1973 medf@rte planleggingsarbeidet utbetalinger p i  Nkr. 875 000. Indu- 
strianlegget er forutsatt realisert i samarbeid med norske bedrifter fra 
forskjellige industrigrener som ensket å etablere virksomhet i Nigeria. 

12. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 18, og St.meld. nr. 34 (1973-74), 
pp. 24-25. Det forstnevnte prosjekt som skulle gå over to år, ble stottet 
med Nkr. 1,3 mill. Det andre gjaldt to programmer, i Kano State og 
North Western State, som skal strekke seg over 5 år. Norge skal dekke 
utgiftene til fagfolk, utstyr, kunstgjodsel og fr@. Utgiftene var Nkr. 370 000 
i 1972 og Nkr. 700 000 i 1973. 

13. Jordbruksprosjektet i Kirkens Nedhjelps regi har mottatt tilsam- 
men Nkr. 588 457 innenfor tidsrommet 1964-71 og Nkr. 250000 i 1963. 
Se NORADs årsmeldinger for 1963 (p. 8), 1964 (p. 27). 1966 (p. 38) og 
1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 27). Mot Sult mottok Nkr. 340000 i 
1969. se NORADs årsmelding for 1969, p. 39. Syvendedags Adventistenes 
Vestnordiske Union mottok tilsammen ca. Nkr. 617 000 i 1970 og 1971. 
Se Sr.tneld. nr. 54 (1970-71), p. 27, og NORADs årsmelding for 1971 
(stensil. p. 48). 

14. Rammeprogrammet 1975-78, tabell 3. 
15. Til og med 1970 var nesten 100 prosent av bistanden til Madagaskar 

kanalisert gjennom Det norske misjonsselskap. Den fordelte seg med 
felgende belop på de enkelte år i perioden 1964-73. unntatt 1969 (i Nkr. 
1000): 415, 1460, 410, 1020, 822, 1 771. 3 044, 3 570 og 1 200. Stotten ble 
innledet allerede i 1963, med Nkr. 660 000 t11 oppbygging av et landbruks- 
senter. For virksomheten, se NORADs årsmeldinger for 1963 (p. 8), 1964 
(p. 271, 1965 (p. 41), 1966 (p. 38), 1967 (p. 34). 1968 (p. 39), 1970 (St.meld. 
nr. 54 (1970-71), p. 27), 1971 (stensil. pp. 4648)  og Norges sanlurbeid 
med utviklingslandene, 1973-utgaven, p. 69, og 1974-utgaven. p. 84. 

16. Droftingene ble innledet i 1969. men f ~ r s t  sluttfert i 1971. 
Forberedelsene ble innledet i 1971, for avtalen ennå var undertegnet. Se 
b1.a. NORADs Arsmelding og regnskap I971 (stensil), p. 27, St.meld. 
nr. 60 (1972-73), p. 17, og St.meld. nr. 34 (1973-74). pp. 23-24. 

17. Rammeprogrammet 1975-78, tabell 3. 
18. Bistanden fordelte seg med felgende belop på de enkelte å r  i perio- 

den 1964-73. unntatt 1969 (i Nkr. 1000): 670. 693, 1540. 275, 633, 700, 
680, 372 og 1 335. I 1963 mottok selskapet Nkr. 675 000 til oppforing av 
et sentralsykehus og et helsesenter i Etiopia. Se NORADs årsmeldinger 
for 1963 (p. 9), 1964 (p. 27), 1965 (p. 41), 1966 (p. 38), 1967 (p. 34), 1968 
(p. 39). 1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71). p. 27). 1971 (stensil. pp. 45-46), 
1972 (St .n~eld.  nr. 60 (1972-73), p. 16), og 1973 (St .n~eld.  nr. 34 (1973-74), 
p. 23). 

19. Se NORADs årsmeldinger for 1969 (p. 38), 1970 (St.meld. nr. 54 
(1970-71). p. 27) og 1971 (stensil, p. 45). 

20. Se årsmeldingen for NORAD for 1967 (p. 33) og 1968 (p. 39). 
21. Bistanden fordelte seg med felgende belep på de enkelte år (i Nkr. 

1000): 75 (1966), 650 (1968), 2 110 (1%9), 1 O00 (1970), 863 (1971), 985 
(1972) og 1 100 (1973). Se årsmeldingene for NORAD for årene 1966 
(p. 38), 1968 (p. 39), 1969 (p. 39), 1970 (St.meld. nr. 54 (197@1971), p. 27), 
1971 (stensil, p. 47), 1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 19) og 1973 



(St.rneld. nr. 34 (1973-74), p. 26). For 1971 overgår imidlertid det tall 
som er oppfort (p. 47) det tall som (p. 88) er oppfort i tabellen over 
bistanden fordelt på land - Nkr. 728 364. 

22. Pinsevennenes Kongomisjon hadde dessuten mottatt Nkr. 400 000 i 
1963 til bygging av en yrkesskole. Se Norsk Utviklingshjelps årsmeldinger 
for 1963 (p. 8) og 1964 (p. 27), St.meld. nr. 60 (1972-73), pp. 18-19 og 
St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 26. 

23. Vedrerende fredskorpset i Iran, se b1.a. årsmeldinger for NORAD 
for 1964 (pp. 16-17), 1965 (pp. 24-25), 1966 (pp. 27 og 30), 1967 (pp. 22- 
24), 1968 (pp. 30-32), 1969 (pp. 31-33) og 1970 (St.meld. nr. 54 (1970- 
71), pp. 19-20). Fredskorpsvirksomheten ble innledet i Iran fordi det ble 
ansett å vzre <<nodvendig å . .  . innhente arbeidserfaringer for fredskorp- 
set fra et land der forholdene og problemene var vesentlig forskjellige 
fra Ugandan (årsmeldingen 1964, p. 16), og virksomheten ble nedlagt 
med den begrunnelse at den direkte bistanden skulle konsentreres til 0st- 
Afrika. Det tok tid for fredskorpset kom i gang med sin virksomhet - 
undersokelsene skjedde våren 1964. Stortinget godkjente et forslag om slik 
fredskorpstjeneste i mars 1965, men dette ble ikke godkjent av Iran for 
i mars 1966. I mai 1970 ble det så vedtatt å avslutte virksomheten. 

24. Dette prosjektet ble innledet i 1964, i forbindelse med at Aker Mek. 
Verksted sikret seg kontrakt på bygging av trålere til den ghananske fiske- 
flåten. En avtale ble inngått om oppforing av en navigasjons- og maski- 
nistskole i Tema med en kapasitet på 30 elever pr. år og 3-4 års utdan- 
ningstid. Et farste kull maskinistaspiranter fikk sin innledende undervis- 
ning i Norge fra september 1964 ved Aker Mek. Verksted - et 11 
måneders kurs som forte fram til 2. maskinisteksamen. På grunn av den 
okonorniske krise Ghana kom opp i, b1.a. som et resultat av sterkt fal- 
lende kakaopriser, ble ikke Ghanas del av avtalen innfridd, og prosjektet 
stod i stampe. I 1967 ble den tidligere avtale revidert, og undertegnet 
det folgende år. I f ~ l g e  denne nye avtale skulle sentret integreres i den 
eksisterende sjomannsskolen i Nungua. De norske forpliktelser ifolge av- 
talen var de samme som under den tidligere avtale: å bidra med spesial- 
utstyr for et moderne skoleverksted for maskinister og for en moderne 
navigasjonsskole, kjoretoyer, handboker, instruksjonsfilmer etc., stipender 
til opp l~r ing  av ghananske instruktorer. Dessuten skulle Norge bidra 
med Nkr. 360000 til oppf~ring av et undervisningsverksted. Avtalen 
gjaldt en stotte på Nkr. 4,3 mill. over en 4-årsperiode. Byggingen av 
undervisningsverkstedet ble pibegynt i januar 1969, og det stod klart 
til overlevering i november samme år. Undervisningen ved navigasjons- 
linjen startet i september 1969 og ved maskinistlinjen i januar 1970. Ved 
maskinistlinjen blir det gitt et 15 måneders kurs som forer fram til 
2. klasse maskinisteksamen. Inklusive faglig bistand ble utgiftene i pro- 
gramperioden ved inngangen til 1972 anslått til å bli Nkr. 4,7 mill. Av- 
talen utlop medio 1972, og ble forlenget til 1974. Ifolge den nye avtalen 
skulle Norge yte finansiell stotte til supplering av teknisk utstyr og til 
stipendier for videreoppl~ring av ghananske instrukt9rer og bidra med 
fortsatt faglig bistand. I 1973 var det 5 norske eksperter ved prosjektet. 
Se NORADs arsmeldinger for 1964 (pp. 17-18), 1965 (pp. 25-26), 1 x 6  
(pp. 24-25), 1967 (p. 16), 1968 (p. 22), 1969 (p. 24), 1970 (St.nzeld. nr. 54 



(1970-71), p. 16), 1971 (p. 26), 1972 (St.me1d. rir. 60 (1972-73), pp. 16- 
17) og 1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 23). 

25. St.rneld. nr. 60 (1972-73), p. 17, og St.ineld. nr. 34 (1973-74), p. 23. 
26. En avtale ble inngått i 1965. Norge har dekket 60 prosent av ut- 

giftene i forbindelse med en avtale som ble inngitt om norske konsulent- 
og opplzringsytelser mellom de to bedriftene. Prosjektet kostet Nkr. 
1,s mil]. i perioden 1964-71. I 1972 ble det inngått en ny avtale om en 
finansiell stotte på Nkr. 872 000 i perioden 1971-73. Etter dette ble enga- 
sjementet avsluttet. Dessuten ble en rentabilitetsstudie i forbindelse med 
en fergeforbindelse mellom Tunisia og Frankrike stottet med Nkr. 61 000 
i 1968. Og i 1969 ble det gitt tilsagn om finansiell bistand, begrenset til 
Nkr. 2 mill., til anlegg av et hotell og helsesenter for demonstrasjons- 
og oppl~ringsformål. Etter flomkatastrofen i 1969 ble dette konvertert til 
en gave til reising av boliger i Sfax og Kasserine. Det norske bidraget 
vi1 finansiere nzer 500 boliger. Ved utgangen av 1973 var samtlige 200 bo- 
liger i Sfax ferdige og arbeidet med de 300 i Kasserine var igangsatt. Se 
NORADs årsmeldinger for 1964 (p. 17), 1965 (p. 26), 1966 (p. 25), 1967 
(p. 16), 1968 (p. 22), 1969 (p. 25), 1970 fSt.meld. i v .  54 (1970-71), p. 16). 
1971 (stensil, p. 29), 1972 (St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 18) og 1973 
(St.i?zeld. nr. 34 (1973-74), p. 25). 

27. Se b1.a. Norsk Utviklingshjelps årsmeldinger for 1965 (p. 30) og 1966 
(P 13). 

28. Se NORADs årsmeldinger for 1967 (p. 32). 1968 (p. 39), 1969 (p. 39), 
1970 (St.meld. nr. 54 (1970-71), p. 25), 1971 (stensil, pp. 4748) og 
1973 (St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 31). 

29. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 23. Virksomheten omfattet b1.a. familie- 
planlegging og svangerskapskontroll, og stotten bebp  seg til Nkr. 266 000. 

30. Se Arsmeldirig for Norsk Utviklingshjelp 1963, pp. 13-14 og 21. 
31. Se årsmeldingene for NORAD for 1964 (p. 27), 1966 (p. 37) og 

1968 (p. 39) vedrorende stotten til Kvekerhjelpens utviklingsprosjekter, og 
årsmeldingene for 1967 (p. 33), 1970 (St.n~eld. nr. 54 (1970-71), p. 26), 
1971 (stensil, p. 41) og 1972 (St.meId. nr. 60 (1972-73), p. 16) for stotten 
til Redd Barnas virksomhet. 

32. Se årsmeldingene for NORAD for 1967 (pp. 15-16), 1970 (pp. 15- 
16) og 1971 (p. 26). 

33. St.meld. nr. 60 (1972-73), p. 19, og St.meld. nr. 34 (1973-74), pp. 
26-27. Se også Olav Stokke, «Norsk stotte til frigjeringsbevegelser~, i 
Johan Jorgen Holst, red., Norsk Utenrikspolitisk Arbok 1973, Norsk Uten- 
rikspolitisk Institutt, Oslo, 1974, s a l i g  pp. 5860.  

34. Ramtneprogrammet 197.7-78, tabell 3, og beregninger på dette 
grunnlag. 

8. Fordelingen på sektorer 

1. Engen-utvdgets innstilling, s ~ r l i g  pp. 32-23. Utvalget konstaterte 
(p. 22) at Norges bidrag burde bygge på at forholdene iå szrlig godt til 
rette for innsats på enkelte områder. Dette generelle utsagn fikk full til- 



slutning fra Regjering og stortingskomité (se Innst. S. nr. 75 (1961-62), 
p. 106). Det kan se ut som om stotte innenfor sektorene fiskeri og helse 
ble gitt prioritet. Grunnlaget for denne antagelse er en formulering der 
det het at forslag i forbindelse med videreforing av samarbeidsavtalen med 
India og forlengelse av driftsperioden for Korea-sykehuset burde komme 
i forste rekke. Det kan imidlertid vzre å presse materialet for sterkt å 
trekke slutninger vedrorende et generelt forhold på grunnlag av utvalgets 
vurdering av konkrete prosjekter. 

2. Ibid., p. 23. 
3. Idem. 
4. lnnst. S. nr. 75 (1961-62), pp. 105-07. 
5. Se Onarheim-utvalgets innstilling, szrlig p. 34 ff. Det het (p. 34) at en 

slik prioritering etter utvalgets mening ville sprenge rammene for innstil- 
lingen. 

6. Zbid., pp. 34-35, szrlig p. 35, sp. 1. Se også p. 76. 
7. Zbid., p. 35 
8. Ibid., pp. 35-37 og 76. 
9. Zbid., pp. 38-39. 
10. Se St.prp. nr. Z09 (1966-67), szrlig pp. 14 og 20-22. 
11. St.meld. nr. 55 (1968-69). 
12. Se Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, pp. 37- 

39. Den prioritet som bistand innenfor denne sektor antagelig blir tillagt, 
fremgår også indirekte ved at det bare er denne sektor som ble nevnt i 
stortingsmeldingens sammendrag (se p. 6) - ved siden av fiskeleveranser 
i tilknytning til matvareforsyning (se p. 5). Se forovrig også p. 24. 

13. Zbid., p. 24. Det ble presisert at «Det legges b1.a. vekt på distrikts- 
utbygging av forskjellig slag, tiltak som kan bidra til å 0ke sysselsettingen 
på landsbygda og i det hele fremme den okonomiske og sosiale utvikling 
blant jordbruksbefolkningen». 

14. Idem. Stotte til familieplanlegging ble også betont andre steder, både 
direkte (p. 25) og indirekte (pp. 18-19) i forbindelse med at familie- 
planlegging ble holdt utenfor prinsippet om geografisk konsentrasjon. I 
avsnittet om valg av samarbeidspartnere ble det betont at ved å velge 
arbeidsoppgaver som kom de brede lag av folket til gode - f.eks. innen 
undervisning, helsevern og distriktsutbygging - ville man sikre seg at 
bistanden ble anvendt i samsvar med målsettingen (pp. 19-20). Også 
dette indikera en prioritering av disse sektorer. 

15. Zbid., pp. 24-25. Prioriteringen av stotte til sjotransport fremtrer 
også indirekte gjennom at slik stotte ble holdt utenfor prinsippet om 
geografisk konsentrasjon (se pp. 18-19). Det het (p. 19) at Norge i 
verdensmålestokk har spesielle kvalifikasjoner når det gjelder sjotransport. 
Og bistandens innretning ble presisert (pp. 24-25): «Det må vEre et 
hovedhensyn at Norges bistand i skipsfartssektoren generelt sikter på å 
skape effektive og konkurransedyktige flåter i utviklingslandene. Bistand 
til utdannelse av kvalifisert maritimt, teknisk og administrativt personell vi1 
derfor bli viet szrlig oppmerksomhet.)) 

16. Ibid., p. 25. I 1970 vedtok NORADs styre at  det skulle brukes rundt 
10 prosent av de samlede bistandsmidler i perioden 1971-73 til stotte 
til familieplanlegging og at bistanden skulle ytes i henhold til det ut- 



videde familieplanleggingsbegrep. I St.meld. nr. 30 (1970-71), og gjengitt 
i St.prp. nr. 110 (1970-71), het det at «Det tas sikte pä ä benytte ca. 
10 pst. av de samlede norske bevilgninger til utviklingshjelp i perioden 
1971-74 til dette formål [familieplanlegging i utviklingsland], med om- 
trent halvparten som bidrag til internasjonale organisasjoner og halvpar- 
ten som to-sidig bistand». Det ble uttalt i stortingsmeldingen at Regjerin- 
gen antok at man som utgangspunkt burde ta sikte på en slik sterrelses- 
orden, men at bevilgningene for det enkelte år måtte fastsettes i lys av 
muligheten for en effektiv utnyttelse av midlene. 

I Utenriks- og konstitusjonskomitéens innstilling (Innst. S. nr. 249 (1970 
-71), p. 478) het det at korniteen 

«antar at det vi1 bli bruk for betydelige midler når familieplanlegging skal 
sees i sammenheng med sosiale tiltak for evng. K o m i t e e n er imidler- 
tid i tvil om hensiktsmessigheten av å knytte omfanget av norsk bistand 
på enkelte områder til en bestemt prosentandel av bevilgningene til utvik- 
Iingshjelp. Spesielt på familieplanleggingsområdet kan det dessuten bli vans- 
kelig å skille stotten til ren familieplanlegging ut fra de sosiale tiltak for 
evrig, når familieplanlegging skal sees i lys av det utvidede familieplan- 
leggingsbegrep»». 

I stortingsdebatten 10. juni 1971 (Stortingstidende, 1971, pp. 3103-7) 
hadde tre talere ordet. Både sakens ordferer. Lars Korvaid (Kr. F.), John 
Austrheim (SP) og Tor Oftedal (A) sluttet seg til komitéinnstillingens 
reservasjon mot ä feste bevilgningen til en bestemt prosentsats. Oftedal 
presiserte (p. 3107) at han hadde vzrt med på a utarbeide innstillingen 
ahvor vi går inn for at vi ikke skal Iåse bevilgningen fast til en bestemt 
prosentandel av bevilgningen til utviklingshjelp. I dette legger jeg at Stor- 
tinget ikke har noen innvendinger mot at man anvender i hvert fall minst 
10 pst». 

For utviklingen i de politiske myndigheters holdning til familieplanleg- 
ging i tilknytning til utviklingsbistand fram til dette tidspunkt, se b1.a. Onsir- 
heim-utvalgets innstilling, pp. 35-37, der et flertal1 fant at «£amilieplan- 
legging ber inngå som et naturlig ledd i den norske bistandsvirksomhet. 
Samtidig ber man fra norsk side aktivt stette bestrebelsene for å yte 
multilateral bistand på dette felt». Norsk Utviklingshjelps styre hadde på 
forhånd (30. juni 1966) fattet vedtak om at det «i prinsippet skal kunne 
stotte familieplanlegging i land som har en positiv innstilling til dette, hvis 
forholdene ligger til rette for et slikt vedtak». 

Se også St.prp. nr. 109 (pp. 20-21) der Regjeringens flertal1 sluttet seg 
til Onarheim-utvalgets flertall og Kr. F.s tre regjeringsmedlemmer sluttet 
seg til Onarheim-utvalgets mindretall. Utenriks- og konstitusjonskomiteen 
delte seg i tre fraksjoner (Innst. S.  nr .  167 (1967-68), pp. 350-51). 
Arbeiderpartiets 6 medlemmer mente at «familieplanlegging b0r gå inn 
som et naturlig ledd i norsk utviklingshjelps virksomhet». 5 av regjerings- 
partienes medlemmer (inklusive formannen) mente at «Norsk Utviklings- 
hjelp hovedsakelig ber konsentrere seg om andre oppgaver», men fant 
likevel at «det kan vzre forsvarlig at det i visse tilfelle blir ytt bistand til 
familieplanlegging, men vi1 sterkt understreke den etiske side av saken», 
mens Kr. F.s medlem (Korvald) sluttet seg til f0rste utsagn fra de evrige 



regjeringspartier, men konkluderte med at man fra norsk side «ikke bor 
delta i direkte familieplanlegging». 

Se også forslag fra Guttorm Hansen (A) av 25. februar 1970 om at 
«Stortinget uttaler at familieplanlegging må få en vesentlig plass i norsk 
utviklingshjelp», og utenriks- og konstitusjonskomitéens innstilling i denne 
sammenheng (Innst. S. nr. 215 (1969-70)). 

Sp~irsmålet ble ikke tatt opp på ny i St.meld. nr. 29 (1971-72), med 
referanse til tidligere behandling av saken (se Norges Utviklingshjelp, 
op.cit., p. 9). Derimot het det i Regjeringens langtidsprogram for 1974-77 
(St.meld. nr. 71 (1972-73), p. 37) at «Ti prosent av de samlede bistands- 
bevilgninger går til familieplanlegging innenfor rammen av det utvidede 
familieplanleggingsbegrep». Dette var ingen besknvelse av den faktiske 
allokering til dette formål, og må betraktes som en programformulering 
for perioden. 

17. Norges Utviklingshjelp, op.cit., pp. 46-49. 
18. St.meld. nr. 71 (1972-73), p. 37. 
19. St.meld. nr. 34 (1972-73), p. 6. Se også n. 16. 

10. N O RADS langtidsplanlegging 

1. Se Norsk Utviklingshjelp/Direktoratet for utviklingshjelp, Arsmelding 
og regnskmap for 1968, p. 9. I NORADs årsmelding for 1969 (p. 7) (St. 
meld. nr. 69 (1969-70), p. 6) ble det betont at arbeidet med å legge opp 
en rammeplan for hvert enkelt av de fire landene for 1970-1973 «i sam- 
arbeid med de nasjonale myndigheter», var på et innledende stadium 
ved utgangen av 1969. Deltakelse i Den konsultative gruppen for @st- 
Afrika, som ble dannet av Verdensbanken i 1967, gav mulighet for å ko- 
ordinere den norske bistanden med bistand fra andre giverland. 

2. Se NORADs årsmeldinger for 1968 (p. 9), 1971 (stensil, p. 79) og 
St.meld. nr. 34 (1973-74), p. 53. 

3. St.meld. nr. 55 (1968-69), p. 131. Se også Norges samarbeid med 
urviklingslandene i 1970, p. 2. 

4. Erik Brofoss, Norsk Bistandsadministrasjon. Utenriksdepartementet, 
Oslo 21. oktober 1974 (stensil), p. 44, og Rådsprotokoll 1/75 fra mote 
7 .  januar 1975, uttalelse til Utenriksdepartementet. 

5. Norges samarbeid med utviklingslandene i 1970, p. 3, 1971, pp. 2-3, 
og Norges utviklingshjelp - prinsipper og retningslinjer, pp. 28-29. 

6. Denne fremstilling bygget opprinnelig i stor utstrekning på et intervju 
denne forfatter hadde med lederen for planavdelingen og stedfortredende 
direktor i NORAD, Paal Bog, våren 1972. Senere er prosedyren blitt 
beskrevet i skriftlige kilder, b1.a. i Paal Bog, «Planlegging og prioritering 
av norsk utviklingshjelp», i Forum for utviklingsstudier, nr. 9 1974 (Norsk 
Utenrikspolitisk Institutt, Oslo). Se også Erik Brofoss, op.cit. og Givrige 
referanser. 

7. Norges samarbeid med utviklingslandene i 1970, p. 3. Dette er en 
n0kkelformulering, noe som blant annet fremgår av at den er gjengitt i 



identiske ordelag i St.meld. nr. 29 (1971-72), se Norges utviklings- 
hjelp, op.cit.. p. 28. 

8. Se f.eks. NORAD, Direktoratet - Rnmmeprogram 1973-76 (SD- 
1/72, Revidert for styrem0te 3/72, datert 21. februar, stensil), szrlig tabel- 
ene 1-3. Se også St.prp. nr. l (1974-75). 

9. Paal Bog, op.cit., pp. 6-7, fremholdt blant annet at 

«Fastsettingen av de enkelte plantall i rammeprogrammet skjer dels på 
grunnlag av administrativ erfaring og dels på grunnlag av bistandspoli- 
tiske overveielser. For eksempel vi1 plantallet for stotte til private orga- 
nisasjoners utviklingsprosjekter bli fastsatt på grunnlag av den erfaring 
NORADs administrasjon har om behovet for midler til dette formål. 
Plantallene for bistanden til hvert enkelt hovedsamarbeidsland gjenspeiler 
forst og fremst politiske vurderinger. men influeres også av den admini- 
strative erfaring med hensyn til mulighetene for å gjemomfore en i m -  
sats av et visst omfang. Det samme kan sies å gjelde plantallene for den 
multilaterale stette til forskjellige internasjonale organisasjoner, men det 
avgjorende vi1 her som regel vzre Norges offisielle holdning til vedkom- 
mende organisasjon». 

Se også p. 8, der Bog fremholdt at det er på det innledende mote i plan- 
leggingsdepartementet i hovedsamarbeidslandet at «NORADS representan- 
ter sier fra dersom det blant de mottatte forslag er noen som ikke er 
forenlig med de fastlagte retningslinjer for norsk bistandsvirksomhet». 

10. Se blant annet supra, sitat i tilknytning til n. 7 og n. 7. Se også 
St.meld. nr. 29 (1971-72) i Norsk utviklingshjelp. . . , op.cit., p. 11. der 
det i tilknytning til mulighetene for å 0ve direkte innflytelse med hensyn 
til fordelingspolitiske målsettinger (mulighetene anses å vzre begrenset), 
het at «Målsettinger og prioriteringer i de land en samarbeider med. bor 
vzre utgangspunktet for enhver drofting av norsk innsats og medvirkning 
i utviklingsarbeidet». 

11. St.meld. nr. 61 (1971-72), p. 38. Styremedlem var den til enhver tid 
fungerende sjef for avdelingen for intemasjonal okonomisk og sosial ut- 
vikling. Utvidelsen av styret skjedde ved Kgl. res. av 20. august 1971. 

For direktoratet ble opprettet var b1.a. Utenriksdepartementet represen- 
tert i Norsk Utviklingshjelps styre - også da uten stemmerett. 

12. Erik Brofoss, op.cit., pp. 4344. Se også brev fra Brofoss til Uten- 
riksdepartementet vedrorende denne utredning. datert 6. november 1974. 

13. I sine bemerkninger til dette forslaget fremholdt Stortingets uten- 
riks- og konstitusjonskomité (Budsjettinnst. S. nr. 3 (1973-74). p. 4) 
b1.a. at 

«Den nåvzrende bevilgnings- og budsjettpraksis vedrerende utviklings- 
formål kienneteanes etter k o m i t e e n s oppfatning av hovedelementer 
av fleks;bilitet:- or det forste sekkepostenAunder- kap. 199 til 'ymse 
hjelpetiltak' (som kan vzre både av bilateral og multilateral art). For det 
annet en utstrakt bruk av stikkordet 'kan overfores'. for bevilgninger til 
multilaterale og bilaterale bistandstiltak og for det tredje de storre til- 
pasninger i form av budsjettmessige omdisponeringer som foretas på denne 
sektor et par ganger i året - omdisponeringer som kan berore både for- 
delingen mellom multilateral og bilateral bistand, samt stmrelsen av 
bistanden til enkelte land og de enkelte prosjekter og formål. Ved den 
nyordning som er foreslått av Utenriksdepartementet antar k o m i t 6 e n 



at det antagelig vi1 kunne bli lettere å beholde oversikten over den t o t a l e 
bistand de enkelte h o v e d s a m a r b e i d s l a n d mottar fra Norge. På 
den annen side stilles Regjeringen friere snn nå med hensyn til hvilke 
prosjekter midlene til syvende og sist går til i de enkelte land. 
Ko m i t e e n antar den foreslåtte nyordning byr på visse fordeler og kan 
i prinsippet slutte seg til den. 

I og med at Regjeringen stilles fnere når det gjelder hvilke prosjekter 
norsk bistand går til i de enkelte land, skulle det imidlertid etter k o m i - 
t 6 e n s oppfatning bli et noe mindre behov for å benytte stikkordet 'kan 
overfores' ved de foreslåtte årlige rammebevilgninger til de enkelte hoved- 
samarbeidsland. K o m i t é e n forutsetter da at ordningen med en 
sekkepostreseme i kapittel 199 blir opprettholdt og at denne bevilgning 
fortsatt blir overforbar». 

Norsk bistandspolitikk - orientering og 
problemområder 

1. St.meld. nr. 29 (1971-72) i Norsk utviklingshjelp, op.cit., p. 13 .  
2. Erik Brofoss, Norsk Bistandsadminist~usjon, UD, Oslo 21. oktober 

1974 (stensil), p. 2. 
3. Se Znstruks for Direktoratet for utviklingshjelp (gitt 24.10. 1968), 4. 

Se også Rådets statutter (Znnst. S. nr. 38 (1968-69)), 5 5. For en be- 
skrivelse og drofting av sammensetningen av Rådet, se Olav Stokke, «Valg 
av hovedsamarbeidsland», i Internasjonal Polirikk, nr. 4 1970, note 7, 
p. 391. 
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