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Förord

När jag publicerade min första antologi om biståndet, "Bistånd på
mottagarens villkor", 1974 befann vi oss i optimismens tidevarv.
De ekonomiska kurvorna pekade uppåt och förhoppningarna var
att de fattigaste länderna inom en inte alltför avlägsen framtid skulle
hinna ikapp om inte de allra rikaste så åtminstone många rika
länder. Mycket vatten har sedan dess runnit under utvecklingens
broar.

Oljekrisen under 1970-talet var inledningen till en för de fatti
gaste länderna katastrofal kris under 1980-talet. Alla kurvor pekade
neråt och pessimismen bredde ut sig. I början av 70-talet ansåg sig
u-länderna kunna klara sin utveckling själva, bara de fick visst
obundet stöd från de rikare länderna. Nu ökade beroendet av
yttervärlden mer och mer, tills man i ett stortantal länder inte syntes
kunna klara något med egen kraft. Och givarna ställde upp och
gjorde alltmer av mottagarnas uppgifter utan att behöva ta över
det egentliga ansvaret.

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet har man sett en
klar tendens till tillnyktring. Omfattande arbete har lagts ner på att
dra slutsatser av tidigare erfarenheter, både vad gäller hur utveck
ling går eller inte går till i de fattigaste länderna och vilken roll bi
ståndet skall spela i en sådan process. Man har framför allt studerat
erfarenheterna från de länder i Sydostasien som har lyckats bryta sig
loss från fattigdomen och numer räknas som NIC-länder (newly
industrialized countries).

Det är dessa erfarenheter från mer än 20 års bistånd som utgör
underlag för presentationen av biståndet - dess teori och teknik - i
denna antologi. Erfarenheterna kan självklart tolkas olika av olika
aktörer. Det finns dock en konsensus om ett antal av de viktigaste
erfarenheterna, och dessa återfinns sammanfattade i en skrift utgi
ven av biståndsgivarnas gemensamma organ DevelopmentAssistance
Committee, DAC (DAC Principles for effective aid, Paris 1992).
Cheferna för de nordiska biståndsorganisationerna har ien "Agenda
för bra bistånd" gått ett litet stycke längre i sina slutsatser.

Nya erfarenheter görs ständigt. Det som är sant idag är kanske
lögn i morgon. Jag anser dock att de erfarenheter som ovan
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strukturförändringen, vilket, som IMF påpekat, gör det möjligt att
"möta rimliga krav från invånarna i det forna DDR". Det säger
något om de globala behoven.

Ett bistånd på 1 procent av BNP från alla industriländer skulle
innebära ungefär en tredubbling av det nuvarande biståndet. Rätt
insatt skulle det ge ett rejält stöd för reformprocessen, också i öst.
Redan signalen om ett sådant massivt bistånd skulle få positiva
följder, precis som Marshall-hjälpen en gång i tiden hade en stark
psykologisk verkan och bidrog till framtidstro och stabilitet. Men
det handlade heller inte om några småsmulor: under de fyra vikti
gaste åren (194B-51) levererades totalt ca 250 miljarder dollar (i
dagens penningvärde) från USA till det sönderslagna Europa; det
var mer än 1 procent av USA:s dåvarande BNP. Det var en visionär
och konstruktiv insats. Jämför med dagens gråmelerade och dogma
tiska intressepolitik.

Ändå skulle reformer av ekonomisk politik, skulder, handel och
bistånd vara fullt möjliga. De ligger i i-ländernas eget intresse. De
kräver inte orealistiskt stora kapitaltillskott eller neddragningar i
levnadsvillkoren. Men likväl tycks en omläggning i den riktningen
nära nog utopisk. Erfarenheterna från vårt eget land talar sitt eget
dystra språk.

Svängning på hemmaplan

Det fanns en tid då vi här i Sverige tyckte att de unga nationerna
skimrade i ljuset av sin jungfruliga vitalitet och frigörelse. Den
"tredje världen vaknade", de nya nationerna klev fram på historiens
skådebana, frigjorde sig i kampen mot det koloniala oket och
hoppades på att ta igen seklers förtryck och försummelser på några
decennier. Det gav en förhoppningsfull ton åt svensk bistånds- och
utrikespolitik, ett engagemang och delvis också en förblindelse.

Men under BO-talet slog pendeln över åt andra hållet, helt i takt
med "knäppningarna i tidens ur", för att tala med Geijer. De
konservativa krafterna tog sin politiska revansch och få saker var
mer populistiskt tacksamma än att angripa biståndet, u-länder i
allmänhet och Afrika i synnerhet.

Om u-länder tidigare var orimligt idealiserade, blev de nu lika
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orimligt kritiserade. U-länderna sjönk ned bakom synranden, i den
mån de inte var intressanta ur exportsynvinkel. (Avvecklingen av
biståndet till Vietnam stoppades således just på grund av att man
upptäckte att landet kanske var en intressant framtida marknad.)
Biståndet förändrades i enlighet med den filosofin: mer kortsiktigt,
utspritt och kommersiellt.

Det är ingen konst att vara pessimistisk. Reformer av utvecklings
politiken kanske uteblir. Framtiden blir därefter. Världsekonomin
blir alltmer integrerad men också alltmer uppdelad. Inkomstskill
naderna i världen växer. Ett stort antal länder glider in i en sorts
rövarliknande kapitalism som i bästa fall ger tillväxt i urbana centra.
Världsfattigdomen ökar, liksom miljöförstörelsen. De nationella
och religiösa lidelserna eldas på av frustration och fattigdom.

Scenariot är inte osannolikt. Men det är heller inte oundvikligt.
Politiken avgör.

Carl Tham är sedan 1985 generaldirektör vid SIDA. Han har tidigare bl a

varit partisekreterare för folkpartiet (1969-77), energiminister (1978-79),

statssekreterare på Utrikesdepartementet (1981-82) och generaldirektör

vid Statens energiverk (1983-85).
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Fungerar biståndet?

- en genorngång av 30 års erfarenheter

av Dag Ehrenpreis

Biståndets motiv och effekter

Vilka effekter har internationellt bistånd? Är de positiva, negativa
eller obetydliga för den ekonomiska, sociala och politiska utveck
lingen i mottagarländerna - på kort och lång sikt? Dessa är frågor
som i ökande utsträckning blivit föremål för internationell debatt
och forskning, samtidigt som den ideologiska, politiska och ekono
miska situationen i världen förändrats dramatiskt sedan början av
1980-talet.

I de biståndsgivande OECD-Iänderna har det blivit svårare att
motivera biståndet av främst två skäl:
- slutet på det kalla kriget, med dess ideologiska kamp om
inflytandet över den s k tredje världen
- den ekonomiska krisen och växande missnöje över massarbets
löshet och åtstramningspolitik.

I Sverige har biståndet inte längre en upphöjd ställning, över
vanliga budgetprioriteringar. Enprocentsnivån (av BNI) har övergi
vits - åtminstone tillfälligt. Verksamheten har under 90-talet blivit
mer ifrågasatt än tidigare. Kraven på redovisning av konkreta
resultat och hållbara effekter har ökat.

Det finns i huvudsak fyra slags motiv för biståndet: moraliska/
humanitära, ekonomiska, politiska/strategiska och kommersiella.

De moraliska och humanitära motiven för bistånd bygger på
begrepp som medkänsla, solidaritet och rättvisa. Den gamla inhem
ska fattig- och socialhjälpen utsträcks till hela vår alltmer gemen
samma värld. Väljarna förväntar sig av sina regeringar att de,
tillsammans med övriga utvecklade länders regeringar, gör något åt
den oacceptabla misär som TV och andra media dagligen förmedlar.
Motivet är dock hållbart endast så länge biståndet kan antas få
avsedda effekter att lindra och minska fattigdomen.

De ekonomiska skälen för - och emot - bistånd gäller effekterna
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på dels den ekonomiska tillväxten i mottagarländerna, dels de
fattigas levnadsnivå. Större delen av den internationella forskningen
om biståndets effekter behandlar dessa aspekter, och resultaten
sammanfattas senare i detta avsnitt.

De politiska motiven för bistånd är nära förbundna med de
moraliska. Förutom det inrikespolitiska skälet att tillgodose en
moralisk biståndsopinion, finns utrikes- och säkerhetspolitiska
motiv i vid bemärkelse.

Ökande massfattigdom, växande u-landsbefolkningar och be
gränsade naturresurser innebär hot mot den globala miljön. Det kan
också leda till växande flyktingströmmar med ökade risker för våld
och konflikter som kan sprida sig och hota världsfreden. Det är
således inte altruism utan "upplyst egenintresse" av i-länder att
begränsa den egna överkonsumtionen och ge bistånd till u-länder.

Stormakternas bistånd har alltid haft ett starkt strategiskt och
säkerhetspolitiskt inslag, ända sedan president Trumans Point
Four-program 1949. Av det amerikanska biståndet sedan dess har
över hälften gått till militär- och säkerhetsändamål. Endast 20
procent har varit utvecklingsbistånd och 12 procent (bundet)
livsmedelsbistånd. Även detta "äkta" bistånd fördelades mellan
mottagarländerna enligt politiska kriterier. För Frankrike, Portu
gal, Storbritannien och Nederländerna (i avtagande ordning) är
biståndet ett medel att direkt och indirekt (via ED) stärka de
ekonomiska, politiska och kulturella banden med f d kolonier.

De kommersiella motiven för bistånd bygger på att förena stöd
till fattiga länder med inhemska ekonomiska intressen, ofta genom
olika former av bundet bistånd. Det är dock sällan möjligt att
samtidigt uppfylla dessa båda mål. Erfarenheten visar att det
altruistiska målet oftast får stå tillbaka för det kommersiella egen
intresset.

En aktuell studie visar att det amerikanska biståndet varit
ineffektivt både när det gäller det utrikespolitiska målet och det
ekonomiska utvecklingsmålet. Däremot uppfylldes effektivt det
outtalade målet att gynna amerikanska ekonomiska intressen, och
studien pekar på att dessa sannolikt haft stort inflytande på biståndets
inriktning.

Flera olika studier, bl a från OECD, visar att bundet bistånd
innebär direkta merkostnader på 15-30 procent jämfört med obun-
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det bistånd. I specifika fall kan merkostnaderna mångdubblas,
vilket bl a svenska projektupphandlingar visar.

Att mäta biståndets effekter och resultat

Biståndets resultat bör redovisas och bedömas i förhållande till de
målsättningar och riktlinjer som fastställts för verksamheten. Det
allmänt formulerade syftet med svenskt bistånd, "att höja de fattiga
folkens levnadsnivå" stadfästes 1962. En klar boskillnad gjordes
därvid i u-landspolitiken mellan å ena sidan biståndet, som skulle
lindra nöden, förmedla kunnande och tillföra kapital till de fattiga
länderna, och å andra sidan svenska kommersiella intressen. Senare
fastslogs att biståndet var en del av utrikespolitiken. Utjämning och
större förståelse mellan folken skulle främja en fredlig utveckling i
världen.

Riksdagen har fastställt fem mål för svenskt bistånd:
- resurstillväxt
- ekonomisk och social utjämning
- ekonomiskt och politiskt oberoende
- demokratisk samhällsutveckling
- framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön
i mottagarländerna.

Målen har karaktären av riktmärken. De förstärker och kom
pletterar varandra och har ingen inbördes rangordning. Tillsam
mans utgör de en enhet.

Med den bristfälliga statistik som finns är det ytterst vanskligt att
mäta utvecklingseffekter, t ex hur "de fattiga folkens levnadsnivå"
har förändrats, i vilken grad de fem biståndspolitiska målen har
uppnåtts eller hur andra indikatorer på social och ekonomisk
utveckling har ändrats.

Att dra några generella slutsatser om vilka framsteg just biståndet
bidragit till är dessutom utomordentligt svårt. Situationen påverkas
av många andra faktorer än själva biståndsinsatsen, t ex landets
allmänna utvecklingsnivå och -politik, graden av ekonomisk och
politisk stabilitet i landet och regionen samt världsmarknaden för
landets export och import. Det går inte att särskilja just biståndets
eller den enskilda insatsens utvecklingseffekter.
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Biståndet betyder exempelvis mycket mindre än handel och
privata kapitalflöden. Det har långt ifrån uppvägt de enorma
finansiella förlusterna från fallande råvarupriser och kapitalflykt
under 1980-talet. För Afrika var dessa förluster lika stora som hela
BNP 1990. Studier av UNCTAD och Världsbanken visar att en
halvering av i-ländernas protektionism skulle leda till att u-länderna
skulle få inkomster som motsvarar hela det nuvarande bruttoflödet
av bistånd. Nuvärdet av dessa ökade framtida exportinkomster
motsvarar u-ländernas totala skuldbörda! Ökad frihandel skulle
dock främst gynna de s k NIC-Iänderna på bekostnad av de fattigare
u-länderna, åtminstone på kort sikt. Detta visar att både handel och
bistånd behövs.

Biståndet skall bidra till att skapa förutsättningar för en utveck
ling som gör att det kan ersättas med ekonomiskt samarbete. Detta
långsiktiga perspektiv bör ligga till grund för att bedöma biståndets
resultat och effektivitet. Mottagarlandets ökade förmåga att föra en
konstruktiv utvecklingspolitik med egna projekt och program är
avgörande. Konkreta resultat kan dröja länge.

Biståndets paradox

Att utvecklingen i vissa länder stagnerat eller gått tillbaka under
senare år betyder inte att biståndet misslyckats. Den nuvarande
krisen i Afrika - som till stor del orsakats av krig och extern de
stabilisering, skuldkris, fallande råvarupriser m m samt i många fall
ländernas missriktade ekonomiska politik - hade snarare varit ännu
värre utan bistånd.

Omvänt kan inte biståndet ta äran av exempelvis Botswanas
snabba utveckling, baserad på diamantexport och balanserad tillväxt
politik. Men en oberoende utvärdering av 27 års svenskt bistånd till
Botswana drar slutsatsen att det varit ändamålsenligt och inriktat på
just de områden som varit beroende av utländskt stöd.

Fattiga människor lider brist på näring, rent vatten, god hälsa,
utbildning och sysselsättning. Fattiga länder saknar effektiva insti
tutioner och infrastruktur. Låginkomstiänder är därför lågproduktiva
länder, och vice versa. Detta är en av underutvecklingens onda
cirklar. Biståndet kan bidra till en förändring av dessa förutsätt-
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ningar, men endast gradvis och i kombination med många andra
förändringar nås resultat på lång sikt.

Behovskriteriet har varit tungt vägande när kretsen av mot
tagarländer för det svenska biståndet har utvidgats och inriktningen
av biståndsinsatserna planerats. Riksdagen har vid ett flertal tillfäl
len, senast våren 1993, bekräftat att fattigdomsinriktningen av det
svenska biståndet ligger fast: "De långsiktiga effekterna för de
fattigaste grupperna måste vara avgörande vid biståndets utform
ning."

Fattigdomsmålet i biståndet kan vara svårt att på kort sikt förena
med krav på hög effektivitet. Snabba och konkreta resultat är lättast
att uppvisa i länder och sektorer där svårigheterna inte är så stora
- men inte heller behoven. Biståndets paradox är sålunda:
Biståndet är minst effektivt där det behövs mest. Det fungerar bäst
där det behövs minst.

Biståndets samhällsekonomiska effekter

De nationalekonomer som är kritiska mot biståndet hävdar att det
snarare motverkar än hjälper ekonomisk och social utveckling, av
främst följande skäl:
- Bistånd är nära förbundet med statlig planering och leder
därför till samma katastrofala ekonomiska konsekvenser som i
de centralplanerade ekonomierna.
- Statligt bistånd medför stor byråkrati och litet utrymme för
privata initiativ och investeringar.
- Bistånd i form aven mångfald projekt från olika givare försva
gar ytterligare de ineffektiva förvaltningarna i mottagarländerna.
- Bistånd medför lägre inhemskt sparande och investeringar samt
leder till biståndsberoende.
- Bistånd snedvrider pris- och incitamentsstrukturen i
mottagarländerna vilket minskar effektiviteten.
- Stora prestigeprojekt ("vita elefanter") innebär sänkt total
produktivitet för kapitalinvesteringarna.
- Biståndet når inte de fattiga - "fattiga i rika länder hjälper rika
i fattiga länder" .
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Här nedan kommer vi att ta upp och bemöta vissa aspekter av
denna kritik.

Statlig planering nödvändig

Statens roll är viktig även i utpräglade marknadsekonomier. Aktiv
statlig utvecklingspolitik har, i samspel med ett omfattande och
välplanerat bistånd från främst USA, bevisligen haft avgörande och
strategisk betydelse för utvecklingen av flera av de s k mirakel
ekonomierna i Ostasien.

Figur 1. Avkastning och offentliga investeringar
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Källa: World Bank, World Development Report 1991
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Staten måste ta ansvar för att planera den ekonomiska politiken
och skapa förutsättningar för en effektiv privat sektor. Detta kräver
statligt engagemang för att upprätta institutioner och planera
utvecklingen av bl a infrastruktur, utbildning och hälsovård samt,
inte minst, samordning av biståndet.

Betydelsen av omfattande statliga basinvesteringar framhölls av
Världsbanken i utvecklingsrapporten 1991. Där presenterades en
utvärderingsstudie av 650 investeringsprojekt finansierade av Världs
banken och IFC under perioden 1968-1989 i 60 u-länder. Den
faktiska samhällsekonomiska avkastningen av projekten relatera
des till andelen offentliga av totala investeringar i respektive land
den aktuella perioden (Figur 1).

Resultatet visar (i länder med rimlig makroekonomisk balans)
att projektens räntabilitet ökade med andelen offentliga investe-

Figur 2. Utbildning och tillväxt
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ringar upp till en nivå nära 37-38 %, varefter lönsamheten avtog.
Förklaringen är enkel: offentliga investeringar i t ex vägar, tele,
elkraft samt skolor och hälsovård sänker företagens kostnader och
förbättrar deras lönsamhet. Men när den statliga sektorn blir för
stor konkurrerar den ut den privata om tillgången till krediter och
andra resurser, och lönsamheten sjunker.

I länder med makroekonomisk obalans (starkt övervärderade
valutor) var projektens avkastning genomgående betydligt lägre,
och nästan hela den positiva effekten av offentliga investeringar
förlorades i allmän ineffektivitet.

Studien visar också att utbildning är en lika viktig utvecklings
faktor som makroekonomisk balans (Figur 2). Länder med rimlig
makroekonomisk balans och hög andel grundskoleutbildade (grupp
A) hade en genomsnittlig ekonomisk tillväxttakt på drygt 5,5
procent. De länder som hade ekonomier i obalans och låg utbild
ningsnivå (grupp B) hade en tillväxttakt på ca 3 procent. BNP ökade
sammanlagt under 23 år med 74 procent mer för grupp A än för
grupp B. Nationalinkomsten per person steg med ca 45 procent i
grupp A, medan den var ungefär oförändrad i grupp B.

Slutsatsen av denna studie är alltså klar och tydlig: bistånd för
ekonomisk utveckling fungerar, men endast med rimlig makroeko
nomisk balans. Utvecklingen underlättas av statligabasinvesteringar
inom en ram som lämnar nödvändigt utrymme för konkurrens och
privata investeringar samt av förbättrad utbildning.

Bistånd och tillväxt

Ett antal internationella studier har försökt mäta biståndets effekter
på den ekonomiska tillväxten. Det är dock svårt att få tydliga
resultat, särskilt när länder med mycket olika förutsättningar blan
das. Kausalsambandet mellan bistånd och tillväxt går i båda rikt
ningarna, med delvis motverkande effekter: ökat bistånd kan med
föra högre tillväxt, men låg ekonomisk tillväxt kan ge högre bistånd.
En del bistånd får dessutom effekter på kort sikt, annat ger tillväxt
först på lång sikt (t ex stora infrastrukturinvesteringar samt utbild
ning och institutionsuppbyggnadsprojekt).

Det är därför inte så underligt att det inte går att få signifikanta
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statistiska samband mellan bistånd och tillväxt för många blandade
u-länder. Till detta bidrar inte minst att en stor del av biståndet har
andra syften än att skapa tillväxt.

Det finns dock ett par studier av asiatiska länder som visar ett
klart positivt samband mellan bistånd och tillväxt. Om t ex biståndet
till Bangladesh hade varit bara hälften av den faktiska volymen
1960-79, skulle BNP ha varit 6-12 procent lägre.

Den hittills största internationella studien av biståndets effekter
(Cassen-rapporten "Does Aid Work?") drar slutsatsen att biståndet
har varit gynnsamt för ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom.
Bilden är dock blandad och delvis oklar. Många insatser misslyckas
av orsaker som ofta går att rätta till. Reformer av mottagarnas
ekonomiska politik samt avbindning och förbättrad samordning av
biståndet är avgörande.

Oavsett vilken betydelse biståndet haft för tillväxten bör noteras
att u-länderna haft högre total tillväxt de senaste 40 åren än i
länderna, och ungefär lika stor räknat per invånare. Flera u-länder
har haft snabbare ekonomisk utveckling än i-länderna någonsin har
haft.

Frågan om biståndets effekter på sparande och investeringar i
mottagarlandet kan inte besvaras generellt, vare sig teoretiskt eller
empiriskt. Resultaten varierar beroende på vilka länder och perio
der som undersöks. Flera studier av Indien och Indonesien visar att
biståndet haft indirekta effekter, som ökat sparande och investe
ringar.

Biståndet går delvis till ökad konsumtion, såväl offentlig som
privat. Offentlig konsumtion är bl a undervisning, hälsovård och
jordbruksrådgivning, som normalt är utvecklingsbefrämjande verk
samheter. Ökad tillgång på privata konsumtionsvaror är viktigt för
att skapa incitament för ökad produktion, t ex inom jordbruket.
Bistånd för ökad import av insatsvaror samt förbruknings- och
underhållsmaterial kan höja investeringarnas produktivitet och
livslängd.

Biståndets effekter på prisstrukturen i mottagarlandet har varit
föremål för många ekonomiska studier. Livsmedelsbistånd har en
tendens att sänka marknadspriserna och motverka den inhemska
produktionen. Men inte nödvändigtvis. Erfarenheterna från t ex
Indien och Bangladesh visar att livsmedelsbistånd kan användas
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effektivt för att skapa sysselsättning och utveckling av såväl industri
som kommersiellt jordbruk. Enligt Cassen-rapporten ökade livs
medelsproduktion och näringsintag mer i länder som fick mycket
livsmedelsbistånd än i övriga länder.

Stort finansiellt bistånd tenderar att höja valutans värde, på
samma sätt som när stigande råvarupriser ger snabbt ökande
exportintäkter. Då ökar reallöner och inflation, medan relativ
priserna på import och kapital minskar. Lönsamhet och sysselsätt
ning sjunker i konkurrensutsatta branscher. Om denna s k holländ
ska sjuka ("Dutch disease") inte motverkas, ökar budget- och
bytesbalansunderskotten och därmed risken för permanent bistånds
beroende. Ju mer biståndet används för import av t ex livsmedel och
insatsvaror, som sänker inflationen och höjer produktiviteten, desto
mindre är risken att smittas av denna "sjuka". Devalvering och
andra åtgärder för ekonomisk stabilisering och strukturanpassning
minskar också riskerna.

Samordning nödvändig

Den kritik som framförts mot uppsplittringen av biståndet på en
mängd projekt och givare är befogad. Detta är ett reellt problem för
de ofta svaga förvaltningarna i mottagarländerna, som måste ägna
en oproportionerlig andel av sina resurser till biståndssamordning
och service till givarna.

Lösningen är ökad och förbättrad internationell givarsamordning,
en övergång från många små projekt till få stora och framför allt
stöd till reformer och utvecklingsprogram på sektoriell och nationell
nivå.

Idag sker formell samordning av det internationella biståndet till
praktiskt taget vartenda mottagarland. Världsbanken leder s k
konsultativa grupper, som vanligtvis träffas en gång om året. Inför
mötena gör såväl IMF och Världsbanken som landets regering (dock
ofta i en alltför passiv roll) analyser och bedömningar av den
ekonomiska politiken och utvecklingplaneringen. Bistånds
effektiviteten har ökat genom förbättrad samordning av såväl
projekt- och sektorbistånd som av programbistånd med policy
villkor till ekonomisk-politiska reformer.
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Världsbankens särskilda program för Afrika, SPA, är ett exem
pel på internationellt samordnat bistånd, med finansiering av 27
afrikanska länders ekonomiska reformprogram. Resultatet har
blivit högre export och ekonomisk tillväxt i de länder (drygt hälften)
som lyckades förbättra den makroekonomiska balansen.

En studie av elva olika mottagarländer finner sammanfattnings
vis att en av biståndets viktigaste effekter under SO-talet var refor
mer som öppnade upp ekonomierna. Tidigare hade biståndet ofta
stött slösaktiga statsbudgetar med stora prestigeprojekt och andra
ineffektiva utgifter, samt bidragit till statliga monopol och övervär
derade växelkurser. Detta utnyttjades av privilegierade profitörer
som motverkar nödvändiga reformer.

Dessa erfarenheter har medfört ökad uppmärksamhet på bety
delsen av demokrati, insyn, öppenhet, utkrävande av ansvar och
liknande politiska styrfrågor - som borgar för en effektivare utveck
1ingspolitik - och bistånd.

Det är avsevärda skillnader i biståndets effektivitet mellan länder
på olika "utvecklingsnivåer". Den är genomgående lägst i Afrika
och forskning pågår för att klarlägga orsakerna. En aktuell studie
visar att det inte räcker med att rätta till prissystemet. Det krävs
också vissa "katalysatorer"för att det skall fungera: makroekono
misk stabilitet och konkurrenskraftiga växelkurser, stigande reala
statsutgifter för utvecklingsändamål samt reformer av kreditmark
naden.

En ny studie av Världsbanken pekar på andra förklarings
variabler än ekonomiska och politiska för den långsamma utveck
lingen i Afrika. Vilka dessa är har forskningen ännu inte klarlagt. Se
dock avsnittet nedan, "Behöver Afrika en kulturell strukturanpass
ning".

Bistånd och fattigdom

Bistånd går till låginkomstiänder, och det svenska biståndet till
några av de fattigaste bland dem. I den utsträckning som biståndet
får avsedda effekter bidrar det därmed till minskad fattigdom i
världen.

Biståndet tenderar, som ovan framhölls, att öka relativpriserna
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på den skyddade hemmamarknaden, bl a för mat, transporter och
tjänster samt löner. Det kan på kort sikt innebära ökade real
inkomster för fattiga jordbrukare och arbetare. Men höjda real
löner, sänkta kapital- och importkostnader samt kapitalintensivt
bistånd ökar arbetslösheten. Strukturanpassningen söker motverka
dessa oönskade effekter av biståndet. .

Strukturella reformer kan drabba de fattiga, särskilt om de
sociala sektorerna skärs ner. Detta behöver dock inte bli följden. En
studie inom Världsbankens SIDA-stödda program Social Dimen
sions of Adjustment visar att fattigdomsinriktningen av statsbudge
ten i Afrika tidigare har varit mycket låg, och att realutgifterna per
capita för hälsovård, undervisning och jordbruksservice ökade
något under 1980-talet.

Biståndet får mest gynnsamma effekter för fattiga grupper
(särskilt kvinnor) om det inriktas på arbetsintensiva metoder, på
livsmedelsproduktion och på krediter till fattigas produktiva pro
jekt samt kombineras med devalvering, direktstöd ("socialt skydds
nät") - som skyddar de fattiga mot inflation - och riskförebyggande
projekt t ex dammar - som lindrar effekten av torka.

Flera studier visar att bistånd med denna inriktning medverkat
till att minska andelen fattiga i mottagarlandet. Ett exempel är
Indonesien, som på 20 år lyckats minska andelen fattiga från 60
procent till 20 procent genom effektivt balanserad tillväxt- och
fördelningspolitik.

En ny amerikansk studie av Tanzania visar att andelen fattiga
minskade från över 70 procent 1976 till drygt SO procent 1991. Alla
grupper av hushåll fick det bättre under perioden, i genomsnitt med
ca SO procent. Utvecklingen var alltså betydligt mer positiv än
tidigare känt, delvis beroende på att oregistrerade inkomster från
informella sektorn beräknas vara dubbelt så höga som tidigare
förmodats. De nya uppgifterna stämmer väl överens med en SIDA
beställd rapport om landsbygdsbefolkningens syn på utvecklingen
och reformerna i Tanzania.

Världsbanken har visat att det finns ett klart samband mellan
tillväxt och minskad fattigdom. De länder som lyckats bäst med
tillväxten har också minskat fattigdomen mest och haft mindre
ojämn inkomstfördelning.

Biståndet har sammanfattningsvis haft avsevärda fattigdoms-
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minskande effekter, främst genom ökad livsmedelsproduktion och
social service. Den ökade tillväxt som biståndet bidragit till har ofta
skapat sysselsättning för de fattiga.

Projektbistånclets effekter

Litteraturen om projekteffektivitet domineras av utvärderingar av
eller för biståndsorganen. Utvärderingarna ger betydelsefull och
användbar kunskap om både de enskilda biståndsinsatserna och
biståndsprocessen som helhet. SIDA låter genomföra 20-30 sär
skilda utvärderingar per år, utöver ett betydligt större antal pro
jektuppföljningar som rutinmässigt görs som en del av det löpande
biståndsarbetet.

Den samlade dokumenterade kunskapen om resultaten av bi
ståndssinsatser är omfattande. SIDAs referensbibliotek för
utvärderingar och sektorgenomgångar m m omfattar ca 700 rap
porter. Det regelbundna samarbetet med andra biståndsgivare, bl a
genom OECDs expertgrupp för utvärderingsfrågor inom biståndet,
tillför ytterligare erfarenheter. Expertgruppen utarbetar regelbun
det översikter från olika biståndssektorer och har byggt upp en
databank för utvärderingar som står till medlemsländernas förfo
gande.

De allra flesta större utvärderingsöversikter finner att projekt
stödet till största delen är effektivt, och uppfyller de uppsatta målen
med en rimlig kostnadseffektivitet. Normen sattes mellan 2/3 och
3/4 av projekten i mitten av SO-talet. Den försämrade makroeko
nomiska miljön har sänkt normen något, men alltjämt anses en klar
majoritet av insatserna som effektiva.

Det finns en tendens att utvärderingarna särskilt framhåller de
negativa avvikelserna från planerna, för att analysera orsakerna och
föreslå förändrade metoder. De positiva effekterna ägnas mindre
intresse. I en klassisk studie av ett antal världsbanksprojekt menar
utvecklingsekonomen Albert Hirschman att man borde se mer på de
positiva effekterna av projekten, t ex den långsiktiga kompetens
uppbyggnad hos den lokala projektledningen som arbetet med
problemlösning medför.

Det finns en allmänt ökande samsyn i litteraturen om vikten av



32 Dag Ehrenpreis

institutionell utveckling och kompetensuppbyggnad för att uppnå
varaktiga effekter. Klassiska fel som gjorts inom biståndet är att
skapa kortsiktigt effektiva, isolerade projektöar med egen
expertadministration och infrastruktur. Idag betonas alltmer vikten
av att ta hänsyn till socio-kulturella faktorer och traditionella ledare
och institutioner i planeringen. Den berörda befolkningen bör få en
aktiv roll i utformning och genomförande av projekten, varvid
särskild vikt bör läggas vid kvinnors deltagande.

Det går inte att göra meningsfulla jämförelser av offentligt
bistånd och enskilda organisationers projekt, som har andra mål
och en annan skala. Det finns relativt få utvärderingar av de senare,
och de som finns mäter inte resultaten med den stringens som vore
nödvändig för jämförelser.

Personalbistånd och institutionsutveckling

Det var först under 80-talet som biståndsgivarna insåg betydelsen av
institutionsutveckling och inhemsk kompetensuppbyggnad. Tidi
gare var personalbiståndet mest inriktat på att fylla luckor i u
ländernas förvaltning och i projektadministrationen med utländska
experter. Dessa experter skulle, åtminstone i teorin, arbeta nära
tillsammans med en inhemsk motpart, som skulle kunna ta över
uppgifterna så småningom. Det var enligt många utvärderingar dyrt
och ineffektivt.

Utbildningen saknade ofta målinriktning och koppling till lo
kala institutioner. Ledarutbildning saknades. Även om utbildnings
stödet ofta hade god måluppfyllelse när det gällde antalet utbildade
personer, fick det varaktiga effekter endast om åtgärder vidtagits för
att klara hög personalomsättning och för att slussa de utbildade
vidare till uppgifter som vidareutvecklade deras nyvunna kunska
per.

Det finns inte många utvärderingar som mäter långsiktiga och
institutionella effekter av personalbistånd. Det är enklare att mäta
de direkta effekterna. Cassen-rapporten menar att effekterna av
denna biståndsform inte är så negativa som ofta påstås. Rapporten
finner att mellan hälften och 2/3 av projekten ger nöjaktiga effekter,
medan rena misslyckanden uppgår till endast 10-15 procent.
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Den försämrade ekonomiska utvecklingen i främst Afrika sedan
Cassen-rapporten skrevs gör det troligt att resultaten försämrats.
Den offentliga sektorns finansiella kollaps och oförmåga att betala
rimliga löner har medfört att allt fler kompetenta personer lämnat
förvaltningen och landet. Se vidare avsnittet nedan om "Att utbilda
organisationer - kompetensutveckling och institutionell uppbygg
nad".

Biståndets effekter och villkor

Sammanfattningsvis bör understrykas att vi vet mycket mer om
biståndets effekter nu när biståndet som företeelse uppnått mogen
ålder. Det är en väldig kunskapsmassa i form av primärdata,
analyser, utvärderingar och annan återföring av erfarenhet som
skett de senaste decennierna.

Samtidigt har det skett snabba förändringar i u-länderna. Några
biståndsmottagare har utvecklats till industriländer med nya världs
rekord i ekonomisk tillväxt och social utveckling. Andra länder,
främst i Afrika, har haft en svag utveckling och många hemsöks av
tunga skuldbördor, krig och naturkatastrofer. Även i Afrika sker
dock politiska och ekonomiska reformer för ökad pluralism och
marknadsekonomi. Den negativa ekonomiska utvecklingen har i
många fall vänt.

Biståndets effekter är inte entydiga, men erfarenheterna tyder på
övervägande positiva utvecklingseffekter. Det fungerar bättre eller
sämre beroende på olika omständigheter. De växande kunskaperna
om biståndets effekter och förutsättningar pekar på allt bättre
resultat på lång sikt.

Detta avsnitt har främst tagit upp de direkta effekterna av
biståndet. Vi har konstaterat att en avgörande förutsättning för
effektivt bistånd är makroekonomisk stabilitet och institutionell
utveckling. Detta kräver reformer. Biståndet har i ökande utsträck
ning förenats med samordnade villkor på mottagarländernas re
geringar om genomförandet av sådana reformer. Effekterna av
dessa villkor får därmed avgörande betydelse för ländernas ekono
miska, sociala och politiska utveckling. Dessa indirekta effekter av
biståndet blir kanske de viktigaste.
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Som framgår i ett följande kapitel om strukturanpassning och
bistånd har avsevärda effekter uppnåtts för ekonomisk-politiska
reformer. Däremot är framstegen betydligt mindre när det gäller
reformer av statliga företag och finansinstitutioner.

Effektivt bistånd kräver ett klart engagemang ("ägarskap") av
landets myndigheter. Det gäller projekt, program och, inte minst,
ekonomisk-politiska och institutionella reformer. Frågan är om och
hur biståndet bör eller kan användas som instrument för att skapa
en växande insikt om behovet av reformer och ökat stöd för
reformvänliga krafter.

Dag Ehrenpreis, civilekonom, är chefsekonom på SIDA. Han har arbetat
vid SIDA sedan 1966, bl a som chef för biståndskontoren i Zimbabwe och
Angola.
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Att mäta biståndets effektivitet

av Jerker Carlsson

Vad är effektivitet?

Begreppet effektivitet har i litteraturen två betydelser. Å ena sidan
kan det motsvara det engelska "efficiency" och betyder då att
använda så få resurser som möjligt för att uppnå ett särskilt mål
att göra något på rätt sätt. Analytiskt motsvaras detta på projekt
nivån av måttet kostnadseffektivitet. Detta kan också kallas ett
projekts inre effektivitet. Men begreppet kan också utvidgas och
säga oss något om kvaliten i det vi gör. I engelskan motsvaras detta
av ordet "effectiveness" - att göra rätt sak på rätt sätt. Detta kan vi
kalla projektets yttre effektivitet. Inom den ekonomiska analysen
ligger kostnads - intäktsanalysen närmast denna definition.

Kostnadseffektivitet berör således närmast bara effektiviteten i
leveransen av biståndet - projektet levererar varor, tjänster och
kunskap till lägsta möjliga kostnad. I denna artikel skall vi anlägga
det bredare perspektivet och syssla med begreppet yttre effektivitet,
dvs i vilken mån biståndet når det övergripande syftet att bidraga
till ekonomisk och social utveckling i mottagarländerna. Den effek
tivitet varmed biståndet uppnår detta mål kan studeras på två nivåer
- det enskilda projektet samt den nationella nivån.

Hur effektivt är biståndet?

Vad vet vi då om biståndets effektivitet? Även om den afrikanska
utvecklingserfarenheten skulle tyda på att biståndet är negativt
korrelerat med ekonomisk utveckling, kan vi faktiskt inte säga med
visshet att så är fallet. Med något större säkerhet kan vi förmodligen
hävda att biståndet inte förmått hejda en nedåtgående trend. En
avgörande svårighet i dagens debatt är därmed att vi faktiskt inte vet
hur och med vilken styrka biståndet påverkar den ekonomiska
utvecklingen i Afrika. (Jfr med avsnittet "Fungerar biståndet? - en
genomgång av 30 års erfarenheter".) Det finns dock en tendens att
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dra alltför snabba, generella slutsatser på basis av ett otillräckligt
material.

Frågan om biståndets effektivitet är således långtifrån besvarad.
Vår kunskap är varken entydig eller tillräcklig för att tillåta några
bestämda slutsatser om huruvida biståndet är bra eller dåligt för
utvecklingsländerna. Kunskap om biståndets effekter är samtidigt
en avgörande förutsättning för att kunna utforma biståndet på ett
sådant sätt att dess positiva bidrag till utvecklingsprocessen i Afrika
maximeras.

Därmed framträder som två av de viktigaste frågorna i proble
matiken kring biståndets effektivitet: 1) den process varmed vi söker
kunskap om biståndets effekter, och: 2) hur vi använder denna
kunskap i utformningen av vårt bistånd. Låt oss börja med sökandet
av kunskap.

Sökande efter kunskap om biståndets effektivitet

Kunskap om biståndets effektivitet kan tas fram på många ställen.
Men biståndsorganisationerna själva spelar en viktig roll i detta
avseende. De genomför egna analyser och finansierar ofta forskning
om underutveckling och biståndsfrågor vid universitet och högsko
lor. Under många år har biståndsorganisationerna ägnat mycket tid
och ansträngning åt att utveckla sin utvärderingsfunktion - system
för utvärdering och återföring av kunskap till organisationerna och
dess medarbetare. Mycket bra arbete har gjorts. Vi kan dock
konstatera att det också finns brister i utvärderingsfunktionens
bidrag till vår kunskap och lärande om biståndets effektivitet. Detta
kan byro på flera saker.

Man utvärderar inte tillräckligt mycket. Det är ett faktum att
endast en mindre del av biståndet blir föremål för utvärdering. Man
uppskattar att sedan 1970-talet har ungefär 12% av totalt USD 420
miljoner i nettobistånd blivit föremål för utvärdering. Under senare
år har andelen ökat. OECD uppskattar att åtminstone 10-20% av
givarnas projekt utvärderas.

När man utvärderar ställer man "fel" frågor. Utvärderingar
tenderar att planeras på projektbasis och man ignorerar ofta bre
dare frågor av utvecklingskaraktär. OECD fann att utvärderingar
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ofta var starkt influerade av specifika, operationellt orienterade
frågor som handläggare behövde svar på. En relativt färsk svensk
studie av utvärderingsfunktionen hos de svenska bistånds
myndigheterna kom till samma resultat. Utvärderingar sysslar hu
vudsakligen med planerings- och projektstyrningsfrågor. Vanligast
är utvärderingar under projektets gång, samt vid projektets slut,
som fokuseras på processerna inom projektet och problem kring
projektets genomförande. Analyser av effektivitet och effekter,
grundade på utvärderingar som är genomförda 3-4 år efter projek
tets upphörande, var relativt sällsynta.

De analytiska verktygen som finns tillgängliga för att analysera
effekter och såväl yttre som inre effektivitet - i första hand olika
ekonomiska analysredskap - utnyttjas inte fullt ut. Det förekommer
samtidigt mycket lite i form av teoretisk och metodologisk utveck
ling för att anpassa den ekonomiska analysen till biståndets behov.

Biståndets mål är inte alltid formulerade på ett mätbart sätt. Hög
effektivitet innebär att de mål man satt upp för ett projekt har
uppnåtts. Detta förutsätter naturligen att målen är så klart formu
lerade att det går att mäta måluppfyllelse. Så är emellertid inte alltid
fallet. Mål formuleras inte sällan på ett väldigt övergripande sätt.
Detta gör dem omätbara och därmed har man ingen riktig möjlighet
att säga något om huruvida ett visst projekt var bra eller dåligt. Till
detta kommer att man som utvärderare inte alltid får någon vägled
ning om hur resultat skall mätas. Resultatindikatorer kopplade till
målen förekommer inte på ett systematiskt sätt.

Biståndets målgrupp tillfrågas sällan. Det är ett välkänt faktum
att de som är direkt berörda av biståndet sällan deltar på ett aktivt
sätt i biståndsutvärderingar. Det utesluter naturligtvis inte att
mottagaren har en uppfattning om värdet aven biståndsinsats.
Problemet är snarare att parterna, i samband med en utvärdering,
inte gemensamt arbetar fram en syn på biståndsprojektet. Den
typiska utvärderingssituationen upplevs ofta av mottagaren som en
angelägenhet för givaren. Härmed frånhänder sig biståndet viktig
kunskap om hur biståndet faktiskt fungerar för dem som har ett
direkt intresse av att biståndet blir så effektivt som möjligt.

Det finns sammanfattningsvis en diskrepans mellan vad ut
värderingsfunktionen förväntas göra och vad den faktiskt gör. Den
förväntas ge kunskap om just effektivitet men sysslar alltför ofta
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med andra frågor. Vad förklarar denna diskrepans? Går det att över
huvud taget få kunskap om biståndseffektivitet? Är det vi är in
tresserade av över huvud taget mätbart?

Under de senaste tio åren har biståndet alltmer skiftat karaktär.
Man har alltmer kommit att engagera sig i den ekonomiska reform
processen, framför allt i Afrika. Biståndets inriktning på stöd till
makroekonomisk reform motsvaras emellertid inte aven utveckling
av goda analysverktyg.

Lipton och Toye, i sin studie av biståndet till Indien, påpekar att
sambandet mellan bistånd och ekonomisk tillväxt aldrig är entydigt.
En mängd andra faktorer, exempelvis vädret och elförsörjningen,
spelar också en stor roll. Hur förändringar i dessa variabler påver
kar, eller påverkas av, biståndet och därmed tillväxten, går inte att
entydigt klargöra. En ekonomisk analys av sambandet bistånd 
ekonomisk tillväxt innehåller därför ett lika stort mått av subjektiva
bedömningar som precisa kalkyleringar.

Traditionellt har projektnivån stått i centrum för effektivitets
analysen. Här finns också en kvalificerad uppsättning analys
verktyg. Hur väl används de? När den moderna projektanalysens
fäder, Little & Mirrlees, 1990 tittade tillbaka på den metodologiska
utvecklingen under 70-talet var det med en viss uppgivenhet. Den
akademiska forskningen tillsammans med biståndsorganisationerna,
framför allt Världsbanken, hade frambringat goda verktyg för
analys av biståndsprojekts samhällskonomiska effekter. Men deras
användning lämnade mycket övrigt att önska. Mirrlees och Little
menade att biståndsekonomer helt enkelt inte var tillräckligt över
tygade om metodernas användbarhet. Antingen på grund av att de
var utarbetade, lata eller helt enkelt osäkra på metodernas värde.

Även om övriga orsaker kan förväntas spela en viss roll, så är
ändå huvudfrågan om "hårda" ekonomiska analysmetoder kan
anses användbara för att utforma effektiva projekt i länder i tredje
världen. Ekonomisk analys, bäst representerad av den samhälleliga
kostnads - intäktsanalysen (CBA) och kostnadseffektivitetsanaly
sen, uttrycker en rationalism och en uppfattning om att ett samhälles
utveckling kan planeras. En CBA bedömer olika handlingsalterna
tiv utifrån bästa tänkbara användning av knappa resurser och
beslutsfattaren förväntas att på ett förnuftigt sätt följa dess råd.

Tekniken förutsätter att den ekonomiska miljön kännetecknas
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av ett stort mått av säkerhet och stabilitet som gör rationella
kalkyler möjliga. Vidare förutsätts att ekonomins prissättning av
varor och tjänster fungerar på ett för marknadsekonomin optimalt
sätt. De flesta länder i Afrika befinner sig rätt långt från detta
idealtillstånd. De kännetecknas i hög grad av turbulens och osäker
het. Den makroekonomiska miljön har inte tillåtit prismekanismen
att styra resursanvändningen. Den statistiska informationen är i de
flesta afrikanska länder mycket svag. Dessutom finns det i de flesta
av dessa länder "svarta" ekonomier där de ekonomiska flödena
varken är, eller kan bli, kartlagda. Att ta fram nödvändiga hårddata
blir därför tidskrävande och ofta dyrt, vilket begränsar använd
ningen av ekonomisk analys. Den ekonomiska analysens möjlighe
ter att säga något med en acceptabel precision i dessa miljöer är
därför omgärdad av osäkerhet.

Det typiska biståndsprojektet har ofta viktiga icke-kvantifierbara
resultat, vilket ytterligare försvårar användandet av ekonomisk
analys. Alfred Marshall kritiserade redan 1901 användandet av
kvantitativ ekonomisk analys på ett dramatiskt sätt.

Enligt min åsikt förhåller sig varje ekonomisk händelse, oavsett om
den kan uttryckas i form av ett tal eller inte, både som orsak och
verkan till en mängd andra händelser, och eftersom alla dessa
händelser ALDRIG kan uttryckas i form av ett tal, så innebär
användandet av exakta matematiska metoder för det som kan ges
ett kvantitativt värde nästan alltid ett slöseri med tid, i de flesta fall
är det uppenbarligen missledande; och att världen förmodligen
skulle ha utvecklats bättre om arbetet aldrig hade gjorts.

Det finns således brister i biståndets hittillsvarande sätt att
utvärdera sina aktiviteter. Detta kan naturligtvis förklara den
nuvarande bristen på kunskap om effektiviteten i biståndet. Samti
digt finns det brister i den ekonomiska analysens verktyg. Man kan
dock konstatera att biståndet inte fullt ut utnyttjat de möjligheter att
få kunskap som "hårda" analysmetoder faktiskt erbjuder.
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Hur och av vem används kunskapen?

Även om system och metoder förbättras, kommer vi aldrig att få en
fullständig bild av biståndets effektivitet. Och även om vi hade
perfekt kunskap är den lite värd om den inte kan användas och
omsättas i bättre biståndspraktik. Utvecklandet av ett bättre bistånd
bestäms därför bara delvis av kvaliten på utvärderingssystem och!
eller analysmetoder.

Verkligheten är inte en given storhet som låter sig upptäckas och
förstås aven hängiven utvärderare eller vetenskapsman. Verklighe
ten är något som gemensamt konstrueras av biståndets aktörer när
de försöker förstå de situationer inom vilka de agerar. Biståndet är
till sin natur en relation mellan två parter - givare och mottagare 
det är i hög grad kvaliten på dialogen dem emellan som avgör
biståndets effektivitet. Jag tror därför att det är möjligt att förbättra
den nuvarande situationen genom att förbättra sättet att söka och
utbyta kunskap. Biståndsprojektet är en arena där olika intressenter
möts. Sättet att utvärdera måste ta hänsyn till detta. Kunskapen
måste vara tillgänglig för alla berörda parter, och alla intressenter
måste ha en möjlighet att deltaga i diskussionen kring ett projekt 
dess utformning, genomförande och resultat.

Detta reser då frågan om hur och i vilken grad mottagaren av
bistånd deltar i sökandet och utbytet av kunskap.

Men vad menar vi med mottagare? Detta är inte något entydigt
begrepp utan kan innebära representanter för landets regering,
lokala myndigheter, olika statliga myndigheter, bönder, företagare
etc. Begreppet mottagare innefattar således inte en homogen grupp
av aktörer, med gemensamma perspektiv och intressen. I det lokala
samhället finns det en mängd åsikter om vad som är bra eller dåligt
bistånd. De lokala aktörerna utvärderar kontinuerligt vad som
pågår. Det är också rimligt att förvänta sig att ett samhälle med
knappa resurser har ett aktivt intresse av vad som är ett effektivt
bistånd. Typiskt för den nuvarande dialogen torde väl vara att
biståndsgivaren vanligen kommunicerar med dem som har det
övergripande policyansvaret i landet, samt dem som administrerar
biståndet - representanter för regering och myndigheter. Det är i
vilket fall som helst ovanligt att biståndsgivaren upprättar en dialog
med de grupper i mottagarlandet som är direkt berörda av bi-



Att mäta biståndets effektivitet 43

ståndinsatsen - den s k målgruppen. Här ligger en avgörande
svaghet i biståndets traditionella arbetssätt.

Det faktum att de närmast berörda av biståndet sällan tar
initiativet till vad som skall utvärderas och hur det skall utvärderas
är av stor betydelse för biståndsdialogen och för en gemensam
uppfattning om vad som konstituerar ett effektivt bistånd. Poängen
är således inte att de som är närmast berörda av biståndet inte
utvärderar - ställer frågor kring värdet aven insats - utan snarare
att de inte deltar på ett aktivt sätt i den reguljära utvärderings
apparaten. Denna svaghet i sökandet och utbytet av kunskap är inte
ett metodiskt problem. Det finns utvärderingsmetoder, och även
projektplaneringssystem, som bygger på ett aktivt deltagande av
målgruppen för projektet. Problemet är snarare att de inte fått något
större genomslag inom biståndsorganisationerna. Därmed får de
som besitter en konkret erfarenhet av vad biståndet faktiskt åstad
kommer inte en möjlighet att tillföra biståndet viktig kunskap som
kan användas för att säkerställa att man gör rätt sak vid rätt tillfälle.

Det finns många exempel på hur viktig en sådan kunskap kan
vara. Problemet med korruption är ett sådant exempel. Korruption
innebär en försvagning av biståndets effektivitet och sker genom
stöld av offentliga medel och/eller tagande av muta. Om den tillåts
pågå en längre tid kan den bli ett strukturellt hinder för utveck
lingen. Men korruptionen har också den egenheten att den främst
drabbar de svagaste i samhället, med andra ord biståndets mål
grupp.

Korruption är ofta svår att komma åt, eftersom vi sällan får veta
något förrän det är för sent. Den kan bekämpas genom att existe
rande legala möjligheter faktiskt används, alternativt att man ska
par nya regler och förordningar som gör det legala nätet ännu
finmaskigare. Biståndsgivarna måste naturligtvis utkräva ansvar av
mottagarlandet, samt ökad öppenhet och insyn i olika bistånds
aktiviteter. Avtalsmässig rapportering och systematiskt genom
förda revisioner av oförvitliga bedömare är viktiga instrument för
att uppnå detta syfte, liksom utbildningsinsatser av olika slag. Men
det är också högst tänkbart att ett arbetssätt som betonar en dialog
med dem som är tänkta att gynnas av biståndet skapar goda
förutsättningar att få fram kunskap om korruption, och därmed hur
den skall bekämpas.
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Givet att mottagarens engagemang, samt dennes administrativa
och finansiella möjligheter att ta emot bistånd, är avgörande för
biståndets effektivitet, framstår en biståndsdialog, och e,n utvär
deringsfunktion, som alltför lätt utesluter de närmast berörda, som
dysfunktionell.

Den fundamentala svagheten

Men även om vi konstruerar en bättre och mer "deltagande"
utvärderingsfunktion, och samtidigt utvecklar våra analytiska verk
tyg så att de passar biståndets verklighet, kan vi ändå inte komma
runt biståndets fundamentala svaghet. Biståndet kan inte, och skall
inte, jämföras med Frälsningsarmens soppkök, men de delar trots
allt en gemensam egenskap - det är en som ger och en som tar emot.
Denna relation innehåller inbyggda motsättningar som i hög grad
sätter gränser för hur effektivt biståndet kan bli. J. Steinbeck
sammanfattar i "The Log from the Sea of Cortez" den grundläg
gande svagheten i biståndsrelationen på följande sätt:

Det är alltid lätt att ge. Själva givandet innehåller i sig så många
belöningar. Att ta emot, å andra sidan, kräver om det skall ske på
ett bra sätt, självinsikt, ödmjukhet, takt och en stor förståelse för
relationens psykologi. För att kunna ta emot får du inte framstå som
starkare eller klokare än den som ger. Fast du måste vara klokare för
att kunna göra det väl.

Jerker Carlsson har doktorerat i ekonomisk historia. Numera kombinerar
han sin forskning med konsultuppdrag, med specialisering på impact
evaluations och evaluation methodology. För närvarande är han del
ansvarig för projektet Aid Effectiveness in Africa, som Nordiska Afrika
institutet genomför i samarbete med Institute for African Studies, Zambia.
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"Best practice"

- riktlinjer för ett bra bistånd 1

av Börje Ljunggren

Det gångna decenniet har varit ett för utvecklingsdebatten viktigt
årtionde. Tänkandet kring utvecklingens mål och drivkrafter har
förändrats - och fördjupats - påtagligt. Vi har fått nya insikter om
miljöfaktorernas, de makroekonomiska betingelsernas, incita
mentsstrukturernas och governance- och demokratifrågornas bety
delse. Vi har vunnit ökad kunskap om faktorer av grundläggande
betydelse för utvecklingsprocessen. Samtidigt har vi fått nya påmin
nelser om vad vi försummat. Dit hör frågor kring institutioners roll
och framväxt.

Debatten präglades under en tid av stora förenklingar vad gäller
såväl marknadens roll som demokratins natur. Statsaktivismens
misslyckande gav bränsle åt dem som förkunnade nattväktarstatens
evangelium. Utvecklingen skulle, sades det, ta fart bara staten lyftes
av folkets axlar. Idag råder väsentligt större samstämmighet. Varak
tig utveckling (vilket är något väsentligt mer än snabb tillväxt)
förutsätter såväl fungerande marknader som en väl utvecklad stat
och ett dynamiskt civilt samhälle.

Genom framväxten av detta konsensus har också synen på
strukturanpassning fördjupats. De makroekonomiska frågorna och
prisbildningen förblir centrala element - och måste så vara - men
ingen ser längre strukturanpassning som "a quick fix". Framväxten
av effektiva marknader kräver mycket mer än devalveringar och
avregleringar. Det är en långsiktig process som kräver lagstiftning,
rättsväsende, och hela den väv av normer och tillit som Robert
Putnam i sin bok "Making Democracy Work" kallar "det sociala
kapitalet". Strukturanpassning blir med detta synsätt ett nödvän
digt men på intet sätt tillräckligt medel för fattigdomsbekämpning
och utveckling.

Samtidigt har diskussionen om den politiska dimensionen av

1. Framställningen är en vidareutveckling av den "Dagordning för ett bra bistånd
ett försök till konkretisering" daterad 28 juni 1993 som utarbetats av författaren i
samråd mellan DANIDA, FINNIDA, NORAD och SIDA.
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reformprocessen fördjupats. Inget tvivel råder längre om betydelsen
av förbättrad förvaltning, större öppenhet, transparens och juridisk
såväl som politisk ansvarsfullhet. Det råder inte heller några tvivel
om att det finns ett samband mellan dessa dimensioner och demo
krati och respekt för mänskliga rättigheter. Varaktig utveckling
förutsätter god samhällsstyrning (good governance) och folkligt
deltagande i utvecklingsprocessen. Det står samtidigt klart att inte
heller flerpartival är någon "quick fix".

Väsentlig kunskap har vunnits genom analys av orsaken till de
östasiatiska staternas succehistorier. Dessa länder har inte följt en
identisk utvecklingsmodell, och det står klart att framgångarna inte
går att upprepa i någon mekanisk mening. Det står samtidigt klart
att de haft vissa strategiska drag gemensamt. En utåtriktad ekonomi
är ett sådant drag, makroekonomisk stabilitet ett annat, investe
ringar i människor (undervisning och hälsa) ett tredje. Denna triad
av egenskaper är dock inget som länderna alltid varit välsignade
med. Länderna utvecklade de institutionella förutsättningarna för
en utvecklingspolitik med dessa karaktäristika, och - vilket är
fundamentalt ur utvecklingssynpunkt - mekanismerna för att for
mulera och ompröva sin politik. I botten ligger en förmåga till
kontinuerlig anpassning. Utvärderingen av det östasiatiska exem
plet kompliceras av att utvecklingen mot demokrati snarare var en
konsekvens av den ekonomiska utvecklingen än något i utgångslä
get givet.

Den stora utmaningen för andra utvecklingsländer ligger i att
skapa de institutioner och formulera den politik som krävs för
långsiktig utveckling under föränderliga omständigheter. Till insti
tutionerna hör de lagar och regelverk som reglerar det ekonomiska
livet. De utgör emellertid bara en mindre del av vad Putnam avser
med det sociala kapitalet, vad Douglass North kallar "the rules of
the game in a society" och vad Göran Hyden kallar "regime" . Alla
tre syftar på den uppsättning fundamentala regler - formella och
informella - enligt vilka ett samhälle fungerar, regler som kan vara
allt ifrån högst utvecklingsfrämjande till oöverstigliga hinder för
utveckling.

För biståndet har de vunna erfarenheterna betytt att perspektivet
vidgats till att på ett mera konsekvent sätt omfatta förutsättning
arna för utveckling och bistånd och de underliggande betingelserna
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för det enskilda programmet eller projektet.
Insikterna om hur ett bra bistånd bör utformas har vuxit.

Samtidigt har dock de ekonomiska svårigheterna i många i-länder
tilltagit, vilket har fått till följd att viljan att ge bistånd försvagats.
Detsamma gäller viljan att leva upp till de krav som ett långsiktigt
bistånd ställer. Det kalla kriget utgör inte längre någon raison d'etre
för bistånd. Därmed har ett säkerhetspolitiskt och ideologiskt
"tvingande" skäl för att ge bistånd bortfallit. I detta ligger dock
också en möjlighet till ökat gehör för ett otvetydigt utvecklingsin
riktat och väl samordnat bistånd.

Jag har som titel för detta avsnitt valt termen" best practice" , den
term som bl a OECDs utvecklingskommitte DAC använt som
sammanfattande benämning på de riktlinjer för bistånd som vuxit
fram de senaste åren. De är på intet sätt fulländade - särskilt inte
vad gäller det viktigaste och svåraste av allt, institutionsuppbygg
nad. Men det skulle betyda en revolution för biståndet om de
tillämpades konsekvent av den krets länder som varit med om att
utarbeta dem. DACs riktlinjer låg till grund för DANIDAs,
FINNIDAs, NORADs och SIDAs samlade försök att på grundval av
gällande politiska riktlinjer och de erfarenheter som vunnits, kon
kretisera biståndspolitiken i ett handlingsprogram för ett effektivt
internationellt utvecklingssamarbete.

Nedan har jag gjort en personlig bearbetning av detta handlings
program. Det är påverkat dels av det arbete om statens och mark
nadens roller i utvecklingsprocessen som bedrivs inom SIDA, dels
av det allt mer omfattande materialet om Östasien, senast i form av
Världsbankens s k mirakelstudie, "The East Asian Miracle
Economic Growth and Public Policy" .

Biståndets "best practice" vill jag sammanfatta sålunda:
1. Fattigdomsbekämpning är och bör förbli biståndets långsik

tiga huvudmål. Fattigdom kan dock inte hävas primärt med bistånd.
Det krävs en nationell utvecklingspolitik baserad på en strävan att
skapa för långsiktig utveckling gynnsamma institutionella förut
sättningar. Endast om en sådan strävan finns kan ett effektivt ut
vecklingssamarbete bedrivas.

2. I vissa länder och under särskilda förutsättningar är struktur
anpassning ett nödvändigt medel för att skapa betingelser för
långsiktig utveckling. Detta gäller t ex för länder: 1) i djup ekono-
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misk obalans, 2) med omfattande och statsfinansiellt ohållbara
statliga inblandningar i ekonomin, och 3) i avsaknad av fungeran
de marknader för utveckling av jordbruksproduktion, industri etc.
Bistånd kan i sådana fall spela en avgörande roll, såväl finansiellt
som genom medverkan i uppbyggnaden av institutioner och för
nyade satsningar på investeringar i utbildningsväsende, infrastruk
tur etc. Strukturanpassning bör ses som ett led i en långsiktig
process, vars tyngdpunkt över tiden förskjuts från ekonomisk
stabilisering och prisreform till institutionsuppbyggnad och utveck
ling av samhällets nyckelsektorer. Genom ett väl koordinerat stöd
kan biståndet medverka till att de grundläggande förutsättningarna
för utveckling förbättras.

3. Bistånd som inte utgår i rena katastrofsituationer bör bygga
på förutsättningen att också det mottagande landet mobiliserar
växande egna offentliga och privata resurser genom inhemskt
sparande. Endast då, och förutsatt att också utländska investeringar
stimuleras, kan tillräckliga kapitalflöden skapas i former som gör
det möjligt för såväl samhällsservice som näringsliv att utvecklas
och vidmakthållas. Ömsesidig resursmobilisering bör vara ett hu
vudtema. Endast då kan utvecklingshämmande biståndsberoende
undvikas. Inget land, som inte befinner sig i en katastrofliknande
situation, är för fattigt för att bygga upp ett eget finansiellt sparande
och finansiera en betydande del av den egna utvecklingen.

4. Utveckling förutsätter att mottagarlandet utvecklar sin insti
tutionella kapacitet. Landet måste skapa de institutioner i form av
lagstiftning och rättsväsende, utbildningsväsende, bankväsende,
social infrastruktur, lokal förvaltning, jordbruksrådgivning etc,
som krävs för att aktörer på olika håll i samhället (småbönder,
företagare etc) ska ges möjligheter att förbättra den egna verksam
heten. Ofta krävs genomgripande förvaltningsreformer. Bistånd är
väl lämpat för att stödja sådan institutionell utveckling.

5. Sambandet mellan ekonomisk utveckling och människans
kunskap och förmåga (human resource development) är mycket
starkt. Det finns också ett starkt samband mellan förbättrad utbild
ning och hälsa och möjligheterna att dämpa ett lands befolknings
utveckling, migration och urbanisering.

Efter hand som strukturanpassningsprogrammen ger resultat i
form av tillväxt och växande statsinkomster skapas gynnsammare
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förutsättningar för ett utvidgat samarbete inom de sociala sekto
rerna. Lärare och sjuksköterskor kan betalas löner som de kan leva
på, skolor och kliniker kan underhållas. Stödet till de sociala
sektorerna bör utgå från en helhetssyn på respektive sektor, vara
långsiktigt och väl samordnat mellan givarna. Fördelningspolitiska
hänsyn är av stor betydelse vid utformningen av samhällelig bas
service som skola och hälsovård.

6. Utbyggnad av ett lands fysiska infrastruktur är en förutsätt
ning för ekonomisk utveckling. Inget samhälle kan utvecklas utan
energiförsörjning, vägnät, teleförbindelser etc. Staten har här en
nyckelfunktion vad gäller såväl planering, utbildning och institutions
uppbyggnad som finansiering och underhåll. Bistånd är väl lämpat
för såväl den långsiktiga uppbyggnaden av effektiva institutioner,
finansierings- och underhållssystem etc, som för enskilda infra
strukturella investeringar i kommersiellt försvarbara former.

7. Varaktig utveckling förutsätter att naturresurserna används
på ett uthålligt sätt och att miljön bevaras. U-ländernas jordbruk
och skogsbruk måste bedrivas så att produktionsresurserna beva
ras. Samtidigt måste produktionen av livsmedel öka för att tillgo
dose den växande befolkningen.

Hänsyn till miljö och försvarlig naturresurshushållning bör
genomsyra allt utvecklingssamarbete. Bistånd kan spela en central
roll i arbetet med lagstiftning, institutionsuppbyggnad, miljö
utbildning och nationell miljöplanering. Betydelsefullt stöd kan
också ges till konkreta insatser inom jordbruk, markvård, skog och
energiförsörjning.

8. Bistånd bör endast undantagsvis avse direkta investeringar i
ett mottagarlands näringsliv. Den för biståndet centrala uppgiften
ska istället vara att genom kompetensuppbyggnad etc medverka till
att skapa de institutionella förutsättningar, i form av "enabling
environment" , som krävs för att ett näringsliv ska kunna växa fram.

9. Mottagarlandet och dess regering är ansvariga för det egna
landets utveckling. Bistånd måste tillhandahållas i former, som är
förenliga med målet att bygga upp landets egen förmåga till utveck
ling. Detta förutsätter en medveten syn på relationerna mellan
biståndsgivare och mottagare, och en strävan att ge bistånd i former
som främjar utvecklingen aven effektiv förvaltning och väl funge
rande institutioner. U-landsförvaltningen får inte bli ett serviceor-
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gan åt ett ständigt växande antal biståndsprojekt och givarmissioner.
Dialogen bör fokuseras på policyfrågor och institutionella hinder.
En konsekvent strävan bör vara att utveckla instrument som för
bättrar landets möjligheter att styra utvecklingen, och därmed
landets "ägarskap" av utvecklingsprocessen.

10. Ett lands statsbudget är ett sådant instrument. I många fall
är dock det nationella budgetsystemet mycket bristfälligt, och i
behov av såväl teknisk utveckling som grundlig analys av sam
banden mellan intäkter/utgifter och nationella prioriteringar, s k
"public expenditure analysis" . Biståndsflödet bör samtidigt i vä
sentligt högre grad än i dag integreras i mottagarländernas stats
budgetar. Ett krav bör vara att de senare är offentliga. Endast då kan
den insyn uppnås som är en förutsättning för att ansvar och
förtroende mellan regering, förvaltning och medborgare ska kunna
utvecklas.

11. Det ovan angivna sättet att se på bistånd förutsätter god
biståndssamordning. För att uppnå detta krävs en noggrann analys
av landets förhållanden och de enskilda sektorerna samt bra styr
och uppföljningssystem som ger information om såväl de enskilda
insatsernas resultat som hur inkomstfördelning, spädbarnsdödlighet,
läskunnighet etc utvecklas. De konsultativa biståndssamordnings
mötena under Världsbankens eller UNDPs ledning och andra
samordningsformer bör utvecklas ytterligare. Dessa bör komplette
ras med förbättrad samordning lokalt under mottagarlandets led
ning på land- och sektornivå. De villkor som ställs i samband med
biståndet bör ligga på dessa policynivåer snarare än på projekt
nivån. Konditionaliteten ska i första hand ses som en fråga om mål
och medel. Sammanhållna program och välgrundad resultatredo
visning förutsätter formulering av mål och definition av de åtgärder
som är nödvändiga för att uppnå målen.

12. Biståndet bör i långt högre grad än idag tillhandahållas på
sätt som inte leder till att mottagarlandets ekonomi snedvrids
("distortions"). För att det ska vara möjligt krävs dels att de grund
läggande priserna - växelkursen, realräntan och priserna på huvud
delen av varorna och tjänsterna - i mottagarlandet är rättvisande,
dels att motvärde erläggs på all biståndsfinansierad varuimport med
en kommersiell avnämare. Är växelkursen kraftigt övervärderad ges
de facto en subvention till det enskilda företag som erhåller valuta
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till den övervärderade kursen. Erläggs inget motvärde i lokal valuta
för den valuta som ett företag erhåller, får företaget i praktiken en
gåva som inte låter sig förenas med sunda kommersiella principer.
I båda fallen blir biståndet bärare av felaktiga signaler.

13. Bindning till upphandling i det enskilda givarlandet bör
undvikas, eftersom en minskning av konkurrensen driver upp
priserna. Dessutom leder bindning till en byråkratisering och ofta
till snedvridningar av olika slag. Bindning är oförenlig med princi
perna för marknadsutveckling av u-ländernas ekonomier.

14. Långsiktig och varaktig ekonomisk utveckling förutsätter
god samhällsstyrning i form av ett väl fungerande regelverk, väl
fungerande förvaltning och transparenta institutioner av vilka
ansvar kan utkrävas. Främjandet av god samhällsstyrning bör ses
som en viktig uppgift för biståndet. Detta kan ske dels genom
konkreta insatser på bl a lagstiftningens område, dels i den dialog
som förs inom ramen för de konsultativa grupperna för bistånds
samordning och i det bilaterala samarbetet. Genom insatser som
leder till förbättrad lagstiftning, insyn i upphandling, effektiv revi
sion etc kan möjligheterna till korruption begränsas. Bekämpning
av korruption bör utgöra ett viktigt inslag i såväl den övergripande
dialogen som det konkreta utvecklingssamarbetet.

15. Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter utgör ett
centralt utvecklingsmål. Kraven på respekt för mänskliga rättighe
ter bör utgöra ett tungt inslag i biståndsdialogen. Allvarliga brott
(tortyr, långvariga fängslanden utan rättegång etc) bör påtalas med
skärpa. Om inga åtgärder vidtas bör biståndsflödet påverkas.

16. Insatser för att stärka kvinnans ställning i utvecklings
processen är en central del av strävandena att främja demokrati och
mänskliga rättigheter och dessutom en förutsättning för social och
ekonomisk utveckling.

Kvinnors tillgång till utbildning, hälsovård och arbetsmarknad
är av avgörande betydelse för den egna, familjens och hela samhäl
lets välfärd. Kvinnan måste ges rätt att bestämma över sin egen
fertilitet. För kvinnorna är möjligheterna att kunna bestämma sin
familjs storlek en fundamental rättighet (reproductive rights). En
analys av kvinnors och mäns förhållanden bör prägla såväl analysen
av mottagarlandets ekonomi och samhällsstruktur som utform
ningen av enskilda biståndsinsatser.
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17. Enskilda organisationer har på många områden en viktig roll
i utvecklingsprocessen. Deras roll är inte längre begränsad till
enskilda projekt inom de sociala sektorerna eller andra traditionella
områden. I vissa länder har de bidragit på ett dramatiskt sätt till
utbyggnaden av primärundervisning, hälsovård etc i kostnads
effektiva former. De kan spela en stor roll i utvecklingen av det civila
samhället. De kan få en viktig roll i främjandet av fred, demokrati
och mänskliga rättigheter. I många fall har de enskilda organisatio
nerna spelat huvudrollen då det gällt att föra upp t ex miljö- och
kvinnofrågor på den politiska dagordningen.

18. Ovan har vikten av att förstärka biståndets långsiktighet och
varaktiga effekter varit ett huvudtema. Samtidigt måste konstateras
att behoven av katastrofbistånd ökat, och torde fortsätta att så göra.
Därför är det viktigt att medverka till att effektiviteten i denna typ
av bistånd förbättras (särskilt vad gäller FN-systemet) och att
förnyade initiativ tas för att bygga upp katastrofberedskapen i
länder där katastrofer ofta inträffar. Katastrof- och återuppbyggnads
bistånd utgör viktiga inslag i konfliktlösnings- och fredsprocesser.

19. Nya initiativ måste tas vad gäller de minst utvecklade
ländernas skuldbörda. De möjligheter som skapas genom struktur
anpassning och reform, och ett bistånd baserat på reformprocessens
villkor, får inte omintetgöras genom avsaknad av skuldlättnader.
Skuldkrisen är inte längre ett problem som hotar världsekonomins
stabilitet. För fattiga, skuldtyngda länder utgör skuldbördan dock
en faktor som allvarligt hämmar deras möjligheter till återhämtning
och utveckling.

20. Slutligen - det totala internationella biståndet måste öka och
en större del av biståndet gå till de minst utvecklade länderna.
Alltjämt har endast några få länder uppfyllt det allmänt vedertagna
målet att biståndet bör utgöra 0,7 procent av BNI, och att biståndet
till de minst utvecklade länderna bör utgöra 0,15 procent av BNI.

Börje Ljunggren är avdelningschef vid SIDA med ansvar för bl a biståndet
till Asien och Mellersta Östern. Han har en Ph D och är huvudförfattare till
boken "The Challenge of Reform in Indochina, Harvard University Press,
1993".
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Fattigdolll och hur den bekälllpas

av Gunilla Olsson och Lennart Wohlgemuth

Hela iden med utveckling, och därigenom också med bistånd, är att
minska fattigdomen. Men vad fattigdom är, hur den uppstår och hur
den skall avhjälpas vet man mycket litet om, trots att avsevärda
försök gjorts att studera just dessa frågor.

För samtliga biståndsgivare har huvudmålet varit att just av
hjälpa fattigdom. Dock har man allteftersom betonat olika vägar för
att uppnå detta mål. Under åren har vägarna blivit viktigare än
målet. Som exempel har tillväxt setts som ett mål i sig och inte som
ett medel för att bekämpa fattigdom.

Frågan har åter fått aktualitet sedan Världsbanken år 1990 i sin
World Development Report på nytt betonat fattigdomens bekämp
ning som den absolut avgörande frågan för utvecklingsansträng
ningarna under 90-talet och sedermera gjort den till ledstjärna för
sitt arbete.

Alltsedan den första större svenska biståndsutredningen, ledd
av Olof Palme (och biståndets urkund prop 100, 1962), har det
övergripande målet för det svenska biståndet varit att höja de fattiga
folkens levnadsnivå. För biståndets inriktning och utformning finns
sedan ett antal konkreta mål som varierat över tiden men som idag
är följande: resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekono
miskt och politiskt oberoende, demokratisk samhällsutveckling
samt miljöhänsyn. Dessa fem konkreta mål syftar dock till att leda
fram till den övergripande målsättningen att minska fattigdomen i
de fattigaste länderna.

Det är ingen tvekan om att fattigdom utgör ett väsentligt hinder
för såväl politisk som ekonomisk utveckling för u-länderna. Ett
avsevärt intellektuellt arbete har utförts under de senaste 30 åren för
att definiera begreppen och studera innehåll, orsak och verkan av
fattigdomen i u-världen. Man har också lagt ned stor möda på att
förstå bristen på framgång när det gäller att bekämpa fattigdomen,
framför allt i Afrika under 1980-talet.

Men fattigdom är inte något entydigt begrepp. Det finns ingen
definition på begreppet fattigdom som accepteras utan vidare av
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vem som helst. De flesta definitioner är gjorda utifrån administra
tiva behov i den miljö i vilken de skall tillämpas.

Man talar dels om absolut fattigdom som en levnadsnivå där
människans mest elementära behov inte kan tillfredsställas. Dels
talar man om fattigdom som ett relativt begrepp, dvs villkoren för
dem som har det sämst ställt inom en viss grupp, även om de kan ha
tillgång till mat, kläder och bostad. Välfärdsstater som Sverige och
USA använder olika administrativa definitioner på fattigdom an
passade till respektive byråkratiers behov.

"Fattiga" människors egna upplevelser av och uppfattningar om
fattigdom är mycket litet utforskade. Frågor man kan ställa sig är
hur de vi definierar som fattiga själva, med hänsyn till kön, ålder och
etnisk/socio-ekonomisk tillhörighet, upplever "fattigdom" som ett
relativt tillstånd; hur fattigdom (rikedom) definieras i loka.l
befolkningens egna termer; hur man förklarar att vissa individer/
familjer hamnar i fattigdom och vad som krävs för att ta sig ur detta
tillstånd.

När man talar om u-världen är Världsbankens definition av
absolut fattigdom den mest accepterade idag. Den utgår från en
minimistandard vad gäller tillgången på mat, kläder och bostad,
som sedan räknas om till dollar. Fattigdomsgränsen sattes på detta
sätt för 1989 till 375 dollar per person och år och gränsen för extrem
fattigdom till 275 dollar. Utifrån detta synsätt kan man sedan räkna
ut hur många som faller under fattigdomsstrecket och vad som
behövs för att föra dem över denna gräns.

En ytterligare svårighet är naturligtvis bristen på korrekta data.
Detta gäller både kvalitativa och kvantitativa data. Även då statistik
finns är representativiteten, pålitligheten och relevansen av högst
varierande kvalitet.

Fattigdomens utbredning

Under de senaste 30 åren har u-länderna uppnått väsentliga fram
steg i levnadsstandard, mätt både utifrån inkomst och sociala
indikatorer. Under 80-talet har dock denna utveckling saktat av och
på många håll gått kraftigt tillbaka. Andelen fattiga (mätt enligt
beskrivningen ovan) som en andel av hela befolkningen har fallit
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något sedan 1985, men i absoluta tal har antalet fattiga ökat.
Ungefär 1,1 miljarder människor levde under fattigdomsgränsen år
1990, dvs ca 8 procent fler än år 1985. I östra Asien anses antalet
fattiga ha minskat medan det fortsatt att öka i Sydasien. I Latiname
rika och framför allt Afrika ökade dock de fattiga både i absoluta
tal och relativt.

Välfärd mätt med olika sociala indikatorer har också ökat under
de senaste 30 åren. Även här skedde en försämring på många håll
under 80-talet, särskilt i länder med den lägsta per capita-inkom
sten. Framför allt i Afrika söder om Sahara har nedgången varit
kraftig och den fortgår alltjämt.

Utvecklingen är alltså mycket olika i olika delar av världen och
i olika länder. Länder som genomfört en politik som stimulerat
tillväxten och samtidigt satsat stort på utbildning, t ex Malaysia och
Indonesien, har lyckats minska andelen fattiga. Länder med låg eller
negativ tillväxt å andra sidan visar på ökat antal fattiga. Det visar
sig dock från olika landstudier att tillväxt per se inte är tillräckligt
för att minska andelen fattiga. Det finns flera exempel på länder med
gynnsam ekonomisk tillväxt, men där klyftorna mellan fattiga och
rika tenderar att öka och där de fattiga har blivit ännu fattigare. Det
är en fråga om hur tillväxt tillåts ske. Tillväxt i arbetsintensiva
sektorer är bättre än i kapitalintensiva och satsningar på småjord
bruk och utbildning ger bäst effekt i form av minskat antal fattiga.

Det har dessutom skett en ökad "feminisering" av fattigdomen,
och allt fler av de allra fattigaste hushållen utgörs av ensamstående
kvinnor med barn. Kvinnor återfinns också bland de allra sämst
ställda inom den s k informella sektorn i vad som kallats rena
"överlevnadsaktiviteter", medan män är överrepresenterade i de
mer gynnade småföretagen. På senare tid har mer förfinad statistik
även visat att kvinnor och män ofta inte har samma situation inom
ett hushåll. Det är inte ovanligt att männen tar hand om de pengar
en familj tjänar, att kvinnorna äter sämre och har sämre hälsa.

Världsbankens rapport om fattigdom

Efter 80-talets trendbrott i utvecklingen mot färre fattiga i världen
måste varje aktör i de fattigaste ländernas utvecklingsprocess ställa
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sig frågan vad som hänt och vad som gått fel. Detta gäller också
flertalet större biståndsorgan. År 1990 presenterades således två
viktiga rapporter som var och en försökte analysera frågan och ge
förslag till framtida åtgärder, nämligen Världsbankens Rapport om
fattigdomen och UNDPs Human Development Report. Världsban
kens rappo.rt godtogs sedermera av dess styrelse och utgör idag
grunden för bankens arbete. I en handbok för fattigdomsbekämpning
har banken vidareutvecklat sitt synsätt. Man redovisar mer i detalj
försöken att minska fattigdom och ger en referensram för fattig
domsanalyser, utformning av strategier för att stödja ländernas
egna insatser samt för mätning och uppföljning av framsteg. UNDPs
rapport, som är mera normativ till sin karaktär, följs årligen upp av
nya rapporter som alltmer fördjupat försöker definiera fattigdom
och dess konsekvenser medelst olika mått på den sociala och
politiska utvecklingen, som ett komplement till de mått som redan
finns på ekonomisk utveckling.

Världsbanken försöker också i sin rapport blicka fram mot år
2000. Med dagens trender som utgångspunkt får man fram att
förutsättningarna för att reducera fattigdomen är goda. Beräkning
arna för 1990-talet bygger på sådana optimistiska antaganden som
tillväxt i den internationella ekonomin, bättre råvarupriser och
lägre ränta, omfattande skuldminskningar och ökade bistånds
överföringar. Utifrån dessa förutsättningar räknar Världsbanken
med att antalet absolut fattiga kan bli 300 miljoner färre under
loppet aven tioårsperiod. Medan Indien och Kina får 400 miljoner
färre fattiga, och Latinamerika, Mellanöstern och Nordafrika står
i det närmaste stilla, räknar man med att antalet fattiga kommer att
fortsatt stiga i övriga Afrika. Även om de afrikanska länderna ställer
om sina ekonomier i enlighet med Världsbankens råd och anvis
ningar och förutsättningarna i världsekonomin förbättras, kommer
antalet absolut fattiga att stiga från ISO till 265 miljoner. Detta
kommer att ske även om den årliga tillväxttakten uppgår till 3--4
procent, jämfört med 1 procent som uppnåddes under SO-talet.

Världsbanken drar i sin rapport slutsatser utifrån de goda
framsteg som vissa länder i Sydostasien gjort. Några av dessa utgör
nu grunden för den strategi för fattigdomsbekämpning som banken
antagit. Strategin betonar framför allt två viktiga komponenter
- tillväxt genom sysselsättningsskapande aktiviteter
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- satsning på mänskliga resurser i form av utbildning och hälsa.
Dessa två komponenter vidareutvecklas av Världsbanken på

följande sätt: 1) Tillväxt är nödvändigt - men ingalunda tillräckligt
- för att förbättra fattiga människors levnadsvillkor. 2) Det mönster
tillväxten följer är lika viktigt som tillväxtens takt, dvs avgörande
är inte bara tillväxten per se utan hur och var denna tillväxt kommer
till stånd. 3) Tillväxten skall struktureras så att den inkluderar ett
ökat deltagande av fattiga människor. 4) Tillväxt, investeringar i
människor, skyddsnät för de fattigaste, bärkraftig utveckling (skydd
av miljön) och deltagande är de viktigaste ingredienserna.

Som ett led i sin övergripande fattigdomsstrategi har banken
förbundit sig att genomföra analyser (s k poverty assessments) i alla
större låntagande länder. Dessa ses idag som det viktigaste instru
mentet för att analysera strategier och riktlinjer för fattigdoms
bekämpning. De skall, i korthet, beskriva vilka de fattiga är, varför
de är fattiga, vad man kan göra för att förbättra deras position och
vilka prioriteringar regeringen, Världsbanken och/eller andra givare
bör ha. Dessa bedömningar skall ligga till grund för alla framtida
insatser.

Strategi för fattigdomsbekämpning

Idag är således alla åter ense om att vägen för att uppnå en
"bestående utveckling" går via fattigdomsbekämpning. Alla andra
vägar har visat sig vara återvändsgränder. Och de länder som
lyckats, och där en utvecklingsprocess påbörjats, har satsat på
fattigdomsbekämpning.

Vad innebär då detta i praktiken för en biståndgivare? Jo, att all
analys och allt stöd måste ta som sin utgångspunkt att just bekämpa
fattigdom. Samtliga riktlinjer för biståndet och andra strategiska
överväganden måste underordnas denna övergripande målsättning.
Frågan om t ex strukturanpassningsprogram eller ej blir därför en
dast intressant i ljuset av om detta är en nödvändig förutsättning för
att bekämpa fattigdom. Likaså frågan om omfattningen av sats
ningen på modern teknik, på investeringar i infrastruktur, sociala
sektorer etc. Det övergripande målet avgör inte bara om en insats
skall genomföras eller ej utan också i vilken omfattning och hur.
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Diskussionen kommer således inte enbart att handla om tillväxt 
vilket alla kan vara överens om är en förutsättning för fattigdoms
bekämpning - utan också var och hur denna tillväxt skall äga rum.

Det är samtidigt viktigt att ha klart för sig att alla ansatser som
syftar till att bekämpa fattigdomen kanske inte genast leder till detta
mål. Varje åtgärd - om den är direkt eller indirekt relaterad till
fattigdomsbekämpning - bör sättas i ett tidsperspektiv och ett
orsakssammanhang som visar hur åtgärden ifråga på sikt beräknas
leda till det övergripande målet och när detta förväntas ske.

Den svåra frågan här, liksom på så många andra håll, är hur
biståndsgivaren skall kunna genomföra ett bistånd som syftar till
fattigdomsbekämpning om inte givare och mottagare är överens om
den grundläggande strategien, att bekämpa fattigdomen (dvs om
detta inte prioriteras i landets politik) och hur detta skall ske.
Resultat på områden av så genomgripande natur som detta uppnås
endast om den grundläggande filosofin delas av alla parter och om
lösningarna verkligen "ägs" av mottagarparten.

Mycket förenklat kan man diskutera biståndsgivarens insatser
för att bekämpa fattigdomen på fyra nivåer. Det bör understrykas
att de alla hänger samman och att det inte går att arbeta på en nivå
samtidigt som man bortser från de övriga. Var tyngdpunkten skall
ligga kan variera från land till land.

1. Kravet på fattigdomsinriktning innebär först och främst att
huvuddelen av biståndet bör gå till de fattigaste länderna, där
hjälpbehoven är störst. Det bör dock betonas att stöd till fattiga
länder inte nödvändigtvis är stöd till fattiga människor.

2. Tillväxt är en förutsättning för fattigdomsbekämpning. Det
krävs en rimlig makroekonomisk politik. På kort sikt gäller det att
åstadkomma makroekonomisk stabilitet och ge korrekta signaler
till de olika sektorerna i samhällsekonomin. På längre sikt handlar
det om att genomföra ekonomiska strukturförändringar som leder
till att landet ökar sin produktion utifrån sina faktiska förutsätt
nIngar.

I praktiken måste kortsiktiga kostnadsbesparande åtgärder i
ekonomin vägas mot behovet av offensiva satsningar, exempelvis på
utbildning, för att skapa förutsättningar för tillväxt på längre sikt.

Grunden för att biståndet skall fungera och underlätta ekono
misk aktivitet ide enskilda länderna, är att staten fungerar. Biståndet
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bör stödja insatser för "good governance" och mänskliga rättighe
ter med syfte att skapa nödvändiga förutsättningar för ett styre som
svarar mot befolkningens behov. Bistånd kan lämnas till centrala
institutioner i mottagarländerna såsom centralbanker, rättsväsende
och universitet.

3. Den tredje nivån på vilken fattigdomsbekämpning aktualise
ras inom biståndet är i den dialog som förs mellan givare och
mottagare inom ramen för den makroekonomiska politiken och den
övergripande sektorpolitiken. Det är viktigt att fattigdoms- och
fördelningsfrågorna får en central plats i dialogen. Detta är en
förutsättning för att kunna vidta nödvändiga omfördelningar av
investeringsmedel och budgetmedel mot ökad fattigdomsinriktning
och till sociala sektorer. Frågor som diskuteras är överföring av
resurser från militärutgifter, nedläggning eller privatisering av för
lustbringande statliga företag samt hur andra slag av investeringar
och subventioner kan utformas för att stödja och öka fattigdoms
bekämpning inom olika sektorer.

4. Den fjärde nivån gäller biståndet på projekt- och program
nivå. Här innebär fattigdomsinriktningen att målgruppsanalyser
(könssegregerade) görs och att insatserna alltid skall ha en inrikt
ning som klart skall syfta till att bekämpa fattigdomen. Stödet till de
sociala sektorerna är viktigt och bör öka. Det bör dock betonas att
fattigdomsbekämpningen inte på något sätt är bunden till dessa
områden. Andra områden är lika viktiga och bistånd till dessa
(lantbruk, miljövård, vatten och sanitet, landsbygdsvägar, telekom
munikation etc etc) kan lämna viktiga resultat i kampen mot
fattigdom. Det finns inte någon sektor eller del därav inom vilken
fattigdomsbekämpning inte är relevant.

Slutligen bör betonas att när man sysslar med fattigdomsfrågor
och fattigdomens bekämpande inom biståndet finns fyra nyckel
begrepp som styr verksamheten. De är:
- tvärsektoriellt arbete,
- tvärvetenskapliga synsätt och metoder,
- integration av ekonomiska och sociala dimensioner, samt
- uppmärksamhet på förbindelserna mellan mikro-(eller lokal-)
nivå och makro-(eller policy-)nivå.

Vad det är frågan om är alltså att ha en helhetssyn som samtidigt
uppmärksammar helhetens komplexitet och hur olika delar av den
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ekonomiska och sociala verkligheten påverkar varandra - från
individer till regeringsnivå.

Gunilla Olsson är anställd som socialantropolog vid SIDAs planeringsav
delning. Hon har tidigare arbetat för FAO, WFP, ILO, GTZ Tyskland.
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Skuldkris - strukturanpassning - bistånd 1

av Karl Anders Larsson

Vad är strukturanpassning?

Sedan början av SO-talet har "strukturanpassning" utgjort ramen
för praktiskt taget all diskussion om bistånd och utveckling. Begrep
pet täcker en process som i stort sett alla länder i Afrika, Asien och
Latinamerika genomgår. I dag är den också i högsta grad aktuell i
Östeuropa och det forna Sovjetunionen. Även industriländerna
(inte minst Sverige) kan idag sägas genomgå en form av strukturan
passning. Denna artikel tar dock upp situationen i länderna i den
s k tredje världen och främst situationen i de fattigaste länderna.

Ett försök till definition

Märkligt nog har få försök gjorts att definiera vad som ska menas
med strukturanpassning. Man skulle kunna hävda att det egentligen
inte är en lämplig term, men den är sannolikt så etablerad att det inte
är värt försöket att ersätta den.

Låt oss börja med termen anpassning. Den kan likställas med
förändring. När det gäller ett lands ekonomi sker förändringar
ständigt, som resultat av spontana processer eller av medvetna
politiska beslut (eller snarast som en kombination av bägge).

Vi kan skilja mellan tre typer av anpassning:
1. En engångsanpassning till en yttre plötslig kraftig förändring

(chock). Det var så anpassningen till oljeprisökningarna på 70-talet
först upplevdes.

2. En kontinuerlig process av anpassning till ständigt förändrade
förhållanden i omvärlden. Målet för strukturanpassning i denna
mening är snarast att göra landets ekonomi så flexibel eller anpass-

1. Denna artikel utgör en sammanfattning aven bok under rubricerade namn av
K A Larsson utgiven av SIDA 1994. För den som vill ha mer detaljer, siffror och
referenser hänvisas till denna bok.
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ningsbar som möjligt, så att kostnaderna för anpassningen minimeras
(se Killick, 1993).

3. En tredje tolkning av begreppet anpassning är en politiskt
beslutad integration vilken innebär en harmoniering av lagstiftning
etc. Det är i denna mening vi talar om Sveriges anpassning till EU.
Detta har dock ingen direkt koppling till diskussionen om struktur
anpassning.

Med strukturanpassning avses alltså inte den spontana anpass
ning som alltid sker, utan en speciell form av medveten anpassning.

Vi ska i den fortsatta diskussionen betrakta strukturanpass
ning främst från det andra perspektivet, dvs som en kontinuerlig
process. Syftet med denna är att
- minska sårbarheten inför yttre förändringar genom att göra den
nödvändiga anpassningen snabbare och mindre kostsam,
- öka den långsiktiga utvecklingspotentialen genom att ekonomin
ges riktiga signaler och reagerar snabbare och effektivare på dem.

Utgångspunkten är alltså att förutsättningarna för långsiktig
utveckling och tillväxt är bättre i en flexibel ekonomi än i en mer
rigid och kontrollerad. Men det är inte tillräckliga förutsättningar.
För att tala om strukturanpassning, måste man på sikt uppnå en
strukturell omvandling av ekonomin. All historisk erfarenhet visar
att ekonomisk och social utveckling är förenad med strukturell
omvandling. Med strukturell omvandling avses då inte bara föränd
ring av produktionsstrukturen utan även förändringar av t ex in
citament, institutioner och värderingar.

Nationalstaten och anpassningen

En anpassning sker ständigt i alla länder eftersom förhållandena i
den internationella ekonomin förändras. Om anpassning kunde ske
blixtsnabbt och utan kostnader vore all vidare diskussion ointres
sant. Alla skulle då ha intresse av omedelbar anpassning och
nationalstaternas roll skulle enbart vara att skapa förutsättningar
för detta. Men grunden till problemet är att anpassning tar tid och
är förenad med kostnader.

Finns det då ett alternativ som innebär icke-anpassning? - På
kort sikt finns det naturligtvis, genom att nationalstaterna på olika
sätt förhindrar eller förlänger anpassningen. Det mest drastiska är
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att ett land helt isolerar sig från omvärlden. Det finns dock inga
exempel i den moderna historien på länder som under en längre
period kunnat helt isolera sig. Däremot har praktiskt taget överallt
nationalstaterna i någon mening sökt dämpa eller styra anpass
ningen. Men även detta medför anpassning.

Det intressanta är alltså vilken strategi olika länder väljer för att
klara denna process. Valet av strategi är nära kopplat till valet av
grad av öppenhet gentemot utlandet. Flera olika begrepp och
definitioner förekommer för att beskriva ett lands öppenhet. Ofta
talar man om utåtriktad strategi ( som stödjer exportproduktion
eller behandlar produktion för export och inhemska marknader på
samma sätt) respektive inåtriktad strategi (som går ut på att ersätta
import med inhemsk produktion eller skydda inhemska sektorer).

Generellt kan man säga att alla länder i Afrika och Latinamerika
och många länder i Asien bedrev en inåtriktad strategi under 60- och
70-talen. Syftet var ofta att bygga upp en konkurrenskraftig industri
som försåg den inhemska marknaden med produkter. Vad som
hände i de allra flesta länder var att denna industri aldrig blev
konkurrenskraftig utan krävde permanent skydd.

Frågan om vilken grad av öppenhet som bör eftersträvas är
kanske den mest kontroversiella frågan i diskussionen om struktur
anpassning. Världsbanken hävdar att en utåtriktad strategi är
överlägsen och förespråkar en politik som syftar till att ge samma
villkor för produktion för hemmamarknaden och för utländska
marknader.

Kritikerna av Världsbankens strategi förespråkar normalt inte
en entydigt inåtriktad strategi utan menar snarare att staten måste
kombinera ett skydd mot import med subventioner till exportindu
strin.

Men även om den närmare utformningen av handelspolitiken
kan diskuteras måste det slås fast att anpassning i den mening vi här
talar om den bara är förenlig med en relativt stor öppenhet. En
inåtriktad strategi kan aldrig leda till den flexibilitet som är nödvän
dig för att minska sårbarheten och den får katastrofala konsekven
ser på lång sikt.
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Detta innebar höjda räntor, höjd dollarkurs och minskad efterfrå
gan och fallande priser på u-ländernas produkter.

U-länderna klämdes alltså mellan ökade kostnader för import
och nya kommersiella lån och minskade exportintäkter. I detta läge
började bankerna strama åt utlåningen, och när Mexiko 1982
förklarade sig oförmöget att betala tillbaka sina skulder stoppades
nya lån till de flesta u-länder och skuldkrisen var ett faktum.

I och med detta tvingades länderna att snabbt anpassa sig, vilket
på kort sikt innebar bl a att minska importen, tömma valutareserven
och inställa betalningarna till fordringsägarna. Inget av detta bidrog
till att skapa förtroende och resultatet blev att inte bara utländska
långivare och investerare tappade intresset, utan även det inhemska
kapitalet "flydde" till säkrare placeringar utomlands.

Denna anpassning, genom minskad import (1982-85), var en
smärtsam omställning för alla länder. Allra kraftigast var den i
Latinamerika, men även de afrikanska länderna tvingades till bety
dande minskningar av bytesbalansunderskotten.

Strukturanpassningsprogrammen inklusive den finansiering, i
form av gåvor eller lån på mjuka villkor, som de är förenade med kan
ses som ett sätt att dämpa denna anpassning och föra in den i mer
ordnade former.

Utvecklingen sedan den andra oljechocken har varit helt olika i
skilda delar av världen. Tillväxten har varit mycket snabb i Asien,
inte bara i "mirakelländerna" i Ost- och Sydostasien, utan även i de
fattiga länderna i Sydasien. Det senare beror främst på snabb tillväxt
i Kina och i viss mån även i Indien. I Afrika och Latinamerika har
däremot utvecklingen varit negativ, även om en viss förbättring kan
märkas i Afrika under slutet av 80-talet.

Vad är det då som förklarar dessa stora skillnader? De yttre
chockerna kan knappast vara en tillräcklig förklaring, eftersom de
drabbade Asien lika hårt som andra delar av världen. Mycket av
diskussionen kring strukturanpassning och utvecklingspolitik un
der de senaste åren har utgått just från denna fråga. Otaliga analyser
har gjorts av de asiatiska framgångarna och de har använts både av
dem som argumenterat för liberalisering och öppenhet och av dem
som argumenterat för stark statlig intervention.

Men det finns trots allt enighet om vissa faktorer. Alla är t ex
överens om de positiva effekterna aven stark statsmakt. Det är fel
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att säga att Världsbanken förespråkar en extremt liberal "laissez
faire" modell. Däremot förespråkar man en"marknadsvänlig"
politik där statens roll snarare är att understödja och effektivisera
marknaden än att styra och kontrollera den.

Yttre och inre orsaker till krisen

Mycket av kontroversen kring strukturanpassning, framför allt i
Afrika, har handlat om huruvida den långdragna ekonomiska
krisen främst berott på yttre eller inre orsaker.

Framför allt två yttre orsaker till Afrikas kris har förts fram i
debatten: världsmarknadsprisernas utveckling (terms of trade) och
skuldbördan.

Terms of trade-utvecklingen i Afrika söder om Sahara har varit
mer negativ än i andra regioner under SO-talet. Orsaken är de
fallande priserna på de flesta råvaror. Det beräknas att detta
orsakade en förlust på 2-3 miljarder dollar per år 19S2-S5 och
drygt 10 miljarder dollar per år 19S6-S7 (Tarp 1993). Detta var
betydligt mer än de genomsnittliga bytesbalansunderskotten, eller
med andra ord: om prisrelationerna på världsmarknaden hade varit
desamma på SO-talet som på 70-talet, skulle Afrika de flesta år haft
betydande överskott i sina bytesbalanser.

Å andra sidan har Afrika erhållit relativt mer bistånd än andra
regioner. Detta har medfört att trots den ökade skuldtjänsten, har
Afrika söder om Sahara erhållit ett positivt nettoflöde av resurser
under hela SO-talet. I detta avseende har Afrika haft en mer
förmånlig situation än t ex Latinamerika. Men nettoövertöringen
av resurser till Afrika har minskat realt sett sedan slutet av SO-talet
och har under senare år inte kompenserat för förlusterna pga
försämrade terms of trade. Det finns alltså skäl att betona att de
externa faktorerna varit och fortfarande är viktiga för att förklara
Afrikas ekonomiska misslyckanden.

Men det finns lika starka skäl att betona de interna faktorerna.
Detta framgår t ex av exportvolymens utveckling. Inte bara ex
portpriserna, utan även den exporterade volymen har minskat för
Afrika under slutet av 70- och början av SO-talet, vilket står i kon-
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trast till alla andra u-landsregioner och till världshandeln i sin
helhet. Afrikas andel av världsexporten minskade från 2,5 procent
1980 till 1 procent 1988.

Om bara Afrika lyckats behålla de marknadsandelar man hade
på sina traditionella exportråvaror 1970, hade exportintäkterna
1986-87 varit 9-10 miljarder dollar högre per år än de faktiskt var.

Nedgången i jordbruksproduktionen och jordbruksexporten är
utan tvivel en huvudförklaring till Afrikas kris. Det är heller inget
tvivel om att nedgången främst beror på den politik länderna fört
och som bl a inneburit en kraftig överföring av resurser från
jordbruket till andra sektorer, inte minst genom övervärderade
valutor.

I ett avseende är det dock uppenbart att externa faktorer för
svårar eller t o m förhindrar en effektiv strukturanpassning. Näm
ligen skuldbördan. Även om Afrika erhållit en positiv nettoöverföring
av resurser, har skuldstocken ökat kraftigt under 80-talet, från 30
procent av BNP 1980 till drygt 100 procent 1990. Motsvarande
siffror 1990 var i Ostasien 28, i Sydasien 25 och i Latinamerika 43
procent.

Det råder stor enighet om att ett antal länder, främst i Afrika,
befinner sig i en ohållbar skuldsituation. För de mest drabbade
länderna går drygt 30 procent av exporten idag till skuldtjänst.
"Marginalskatten" på ökad export är dessutom betydligt högre,
eftersom skuldomstrukturering och ökad förmåga att betala, med
för ökad skuldtjänst i framtiden.

Krisen är lika akut för statens finanser. Skuldtjänsten är den
snabbast växande och ofta den största budgetposten i Afrika. I
Tanzania har t ex skuldtjänsten ökat från 9 procent av statsut
gifterna 1981 till 30 procent 1990. Detta innebär att andra utgifter
måste minska sin andel och att skatter och avgifter måste öka.

Strukturanpassning (oavsett om den är sanktionerad och finan
sierad av Världsbanken/IMF eller ej) syftar till att skapa en sådan
balans och stabilitet i ekonomin att landet kan finansiera sina kort
och långsiktiga behov utan hjälp av anpassningsbistånd eller skuld
lättnader. Men att skuldsituationen är ohållbar betyder helt enkelt
att strukturanpassning inte kan lyckas om inget görs åt skuld
situationen. En utvärdering från Världsbanken har av detta dragit
slutsatsen att Banken över huvud taget inte bör inleda anpass-
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ningslån i länder med tung skuldbörda innan skuldsituationen
sanerats. (World Bank 1992.)

Konditionalitet i strukturanpassningsprogram och

Bretton Woods-institutionernas roll

Med konditionalitet avses att en utländsk finansiär ställer villkor
(utöver själva återbetalningen) på mottagarlandet för att det ska
erhålla ett lån eller en gåva. När finansieringen avser ett avgränsat
projekt är villkoren knutna till just detta projekt. Men när ett lån
eller en gåva ges för att finansiera utvecklingen i landet, allmänt eller
inom en sektor, ställs villkor som berör landets politik.

De s k Bretton Woods-institutionerna, Internationella Valuta
fonden (IMF) och Världsbanken (IBRDIIDA) spelar den ledande
rollen när det gäller att utforma konditionalitet i samband med
strukturanpassning. Ofta behandlas de som en enhet men det är
viktigt att betona att det finns grundläggande skillnader.

IMFs roll i strukturanpassningen

IMF hade ursprungligen till syfte att övervaka det internationella
monetära systemet som byggde på fasta växelkurser. Ett land med
ett kortsiktigt underskott skulle kunna få ett tillskott till sin valuta
reserv genom IMFs resurser. Detta var naturligt nog kopplat till
vissa råd om den ekonomiska politiken så att landet snabbt skulle
uppnå balans. Tanken var att alla länder skulle kunna använda
IMFs resurser vid olika tidpunkter.

Under 80-talet hade emellertid i-länderna begränsade relationer
med IMF, pga att de kunde finansiera underskott på annat sätt.
IMFs huvudsakliga roll blev i stället att finansiera de obalanser som
uppstått i utvecklingsländerna genom den internationella skuld
krisen.

IMFs huvudinriktning är åtgärder för att dämpa efterfrågan.
När det gäller mer strukturella reformer har IMF främst kommit att
koncentrera sig på växelkursen och finanspolitiken.

IMF ställer villkor för sina faciliteter på en rad olika sätt. Ibland
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kräver Fonden att vissa åtgärder vidtas innan ett program påbörjas.
De viktigaste villkoren specificeras emellertid i "performancecriteria"
som måste uppfyllas för att en ny utbetalning ska göras. Dessa är
traditionellt kvantitativa finansiella kriterier, men på senare år har
allt fler kvalitativa kriterier tillkommit. Därmed har tillämpningen
blivit mindre strikt och regelbundna översyner har kommit att spela
en större roll. Detta har också lett till mer omfattande villkorspaket.

IMFs roll för strukturanpassningen kan inte nog betonas. En
överenskommelse med IMF är nästan undantagslöst förutsätt
ningen för att ett land ska erhålla anpassningsbistånd från Världs
banken och andra biståndsgivare, liksom för olika typer av skuld
lättnader. Även om många oberoende ekonomer är kritiska mot den
teoretiska grunden för IMFs konditionalitet återstår det faktum att
något organ måste stå som garant för att mottagarländerna bedriver
en trovärdig politik.

Världsbankens roll

VärIdsbanken hade till skillnad från IMF inte sysslat med anpassnings
långivning förrän under SO-talet. Tidigare var Bankens lån helt
inriktade på projekt. Fortfarande utgör projekt- eller investerings
lån huvuddelen av verksamheten, anpassningslånen utgör endast ca
25 procent. Dessutom har anpassningslånen under SO-talet alltmer
inriktats på specifika sektorer (jordbruk, industri, handel etc).

Det råder en relativt klar arbetsfördelning mellan Banken och
Fonden. Världsbankens mandat har framför allt varit att upprätta
ett effektivt prissystem, ofta uttryckt i slagordet"getting the prices
right". Under senare år har också allt större uppmärksamhet lagts
på institutionell utveckling och sociala effekter av programmen.

Enligt Bankens direktiv ska antalet villkor vara så litet som
möjligt, men de tycks ändå ha en tendens att bli fler än vad mot
tagarländerna rimligen kan klara av.

Bankens mandat är mindre avgränsat än IMFs och villkoren är
mer kvalitativa, vilket medger en ganska vid tolkning av uppfyllelsen.
I och med övergången till sektoranpassningslån har villkoren mer
och mer koncentrerats på sektorfrågor. Världsbankens struktur
anpassningslån har därmed också blivit mer heterogena. Det finns
alltså, ännu mer för Banken än för Fonden, skäl att påpeka att bilden
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aven färdig mall av reformer som tvingas på alla länder, är felaktig.
Men detta betyder inte att det inte finns en kärna av villkor som

ofta återkommer. För det första betonas att stabilisering är en
nödvändig förutsättning för den strukturanpassning som Världs
banken förordar. Däremot finns ingen entydig uppfattning om i
vilken ordningsföljd reformerna bör genomföras. Det erkänns att
det kan förekomma såväl komplementaritet som konflikter mellan
olika reformer. Den hastighet med vilka de genomförs ska också
bestämmas av mottagarlandets politiska och sociala situation och
dess kapacitet att genomföra reformerna.

Huvudinriktningen i programmen är att undanröja sned
vridningar ("distortions") i mottagarlandets ekonomi. Därmed är
sagt att målet är en väl fungerande marknadsekonomi.

Det övergripande målet för Bankens strukturanpassning är ökad
och långsiktigt hållbar tillväxt (vilket även inbegriper hänsyn till
miljön). Världsbanken ser dock inte tillväxt, utan minskad fattig
dom, som slutmålet för sin långivning.

Finns det alternativ?

IMFs stabiliseringsprogram och Världsbankens strukturella re
formprogram kompletterar alltså varandra och utgör en helhet.
Oftast råder s k korskonditionalitet, dvs den ena institutionens
utlåning ges under villkor att även den andra godkänner utlåning.
I det fallet är det alltid IMF som går först. Att Banken godkänt ett
anpassningslån är ofta förutsättning för andra givares (regionala
banker och bilaterala) bidrag. Överenskommelse med IMF är
dessutom förutsättning för skuldomförhandling i Parisklubben.

Det finns ingen anledning att förneka att Bretton Woods
institutionerna har en utomordentligt stor makt över u-ländernas
politik över huvud taget. De har, både genom sin kapacitet och
kompetens och genom institutionernas uppbyggnad (som ger be
gränsat utrymme för mottagarinflytande) skaffat sig i stort sett
monopol på att formulera strukturanpassningsprogram.

Den fråga som hela tiden inställer sig är: eftersom anpassning är
nödvändig, kan u-länderna själva (eller andra biståndsgivare) for
mulera alternativa strukturanpassningsprogram?

Många s k hemmagjorda program har inte skiljt sig mer från
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IMFIWB- designade program än vad dessa kan göra sinsemellan. En
orsak till detta kan vara att syftet är att på sikt få utländsk
finansiering. Eftersom (efter Sovjetunionens fall) alla låntagare och
biståndsgivare sluter upp kring WBIIMF- villkoren, finns inga andra
finansieringskällor.

Det finns dock förslag som gjort anspråk på att utgöra alternativ.
Det mest kända är det som presenterades av FNs Ekonomiska
Kommission för Afrika (ECA 1989). Detta innehåller mycket av den
välkända kritiken mot anpassningsprogrammen och har även på
verkat Världsbankens senare publikationer om Afrika. Men idag
har det knappast någon betydelse som en alternativ modell för
strukturanpassning. Det råder idag, till skillnad från för några år
sedan, bred enighet inom FN-systemet om målen och instrumenten
för strukturanpassning.

UNICEFs rapport om "anpassning med mänskligt ansikte"
(Cornia m fl 1987) har haft en avgörande betydelse för att föra in
den sociala dimensionen i strukturanpassningen, men den var aldrig
avsedd som ett alternativ.

Den teoretiskt mest utvecklade kritiken associeras med de s k
makrostrukturalisterna (t ex Taylor 1989). De ifrågasätter hela det
neoklassiska fundamentet i IMFs och Världsbankens modeller och
har haft stor betydelse genom att peka på att många av de "san
ningar" som dessa institutioner utgår från är långtifrån självklara.
Denna kritik utgör dock inte ett tillämpbart helhetsalternativ till
strukturanpassning. Förutom att många antaganden baseras på
speciella fall och främst latinamerikanska förhållanden, saknas
också alternativ på många områden när det gäller anpassningen och
den strukturella omvandlingen på medellång sikt.

Det finns också länder som försökt genomföra alternativa, s k
heterodoxa, program. En typ av sådana program skiljer sig från de
"ortodoxa" främst genom att de, i stället för gradvis efter
frågereduktion, kompletterar en restriktiv ekonomisk politik med
chockåtgärder, inklusive löne- och prisstopp, för att bryta inflations
beteendet när inflationen nått extrema nivåer (s k hyperinflation,
ofta 1000-tals procent årligen). Detta har med varierande framgång
tillämpats främst i Latinamerika, men även i t ex Israel.

En annan, mer "populistisk" variant av heterodoxa program är
sådana som kombinerat prisstopp med expansion av efterfrågan,
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ofta genom kraftiga reallönehöjningar. I några länder i Latiname
rika inleddes vid mitten av 80-talet sådana program. Det mest kända
exemplet är det program som inleddes av president Garcia i Peru
1985. Även om resultaten först var positiva, ledde detta snart till
hyperinflation och ekonomiskt och politiskt kaos.

Reformprocessens olika element

Som redan nämnts innehåller strukturanpassningen en rad olika
element:

Stabilisering och devalvering

Stabilisering syftar till att uppnå en hållbar makroekonomisk ba
lans. Med detta avses dels balans gentemot utlandet, dvs en hållbar
bytesbalans, dels intern balans, dvs låg inflation och hög sysselsätt
ning. Sysselsättningsaspekterna har dock kommit i bakgrunden i
stabiliseringsprogram i u-länder, pga att en mycket liten del av
befolkningen är sysselsatt i den formella sektorn och sysselsättnings
nivån som helhet inte antas kunna påverkas av makroekonomisk
politik. Däremot börjar sysselsättningen observeras som ett av de
största långsiktiga strukturella problemen (se t ex UNDP 1993).

Ett ohållbart underskott i bytesbalansen kräver definitionsmässigt
att den inhemska efterfrågan (konsumtion och investeringar) mins
kar, eller med andra ord att det inhemska sparandet ökar. Men detta
gäller enbart statiskt. I ett dynamiskt perspektiv kan situationen
också lösas genom att produktionen ökar mer än den inhemska
efterfrågan. Detta pekar på att även i stabiliseringsprocessen finns
utrymme för en utbudsinriktad politik.

Bytesbalansunderskott motsvaras nästan alltid av underskott i
statens budget. Det finns flera skäl till att en stabilisering bör inriktas
på att minska detta underskott. För det första att det är ett sätt att
minska den inhemska efterfrågan och öka sparandet. För det andra
att budgetunderskott ofta finansieras genom sedeltryckning vilket
leder till inflation. För det tredje, om inte budgetunderskott finan
sieras av sedeltryckning måste den statliga upplåningen öka, vilket
höjer räntorna och därmed hämmar investeringar i den privata
sektorn.
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Allt detta talar för att budgetunderskottet spelar en central roll
i stabiliseringsprocessen. Men målet bör inte vara att till varje pris
minska det, snarare att hålla det under kontroll.

Devalvering innebär en höjning av priset på utländsk valuta.
Därmed ökar det inhemska priset på varor som konkurrerar med
utländsk produktion ("tradables") i förhållandet till priset på varor
som inte konkurrerar med utländsk produktion ("non-tradables").
Med "tradables" menas här både varor som exporteras och varor
som tillverkas för den inhemska marknaden, men som konkurrerar
med importerade varor.

Det huvudsakliga motivet för devalvering är att förbättra bytes
balansen genom att stärka konkurrenskraften och öka produktio
nen i de exporterande och importkonkurrerande sektorerna.
Devalveringar har emellertid en dubbel funktion: å ena sidan ökar
produktionen och inkomsterna i de utlandskonkurrerande sekto
rerna men å den andra reduceras efterfrågan genom att värdet av
tillgångar och inkomster i lokal valuta minskar.

Devalvering är det mest centrala och samtidigt ett av de mest
omdiskuterade elementen i strukturanpassningsprogrammen. Det
finns kritiker som hävdar att devalvering, genom sin efterfråge
dämpande funktion, leder till recession, samtidigt som det bidrar till
inflation, genom att importpriserna stiger (och priser släpps fria
genom avregleringar). Inflationen kan också drivas på genom att
olika grupper söker kompensera sig för sänkta realinkomster.

Men dessa farhågor får inte undanskymma de övervägande
positiva effekterna. Ett flertal studier visar på att en växelkurs som
inte är kraftigt övervärderad är den kanske viktigaste förklaringen
till långsiktig exporttillväxt.

Liberalisering och handelspolitiska reformer

Med liberalisering menar vi här avskaffande av hinder för fria
marknader inom ett land. Utgångspunkten för liberalisering är att
fria marknader har vissa fördelar när det gäller att fördela resurser,
jämfört med politiker eller byråkrater. (Därmed inte sagt att detta
gäller alla beslut som berör resursfördelningen i ett samhälle.)
Fördelarna bygger på att marknaden är "anonym". Alla agerar
utifrån sitt eget intresse, men ingen enskild aktör är stark nog att
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påverka resultatet och utnyttja systemet på andras bekostnad. Detta
leder till att resurserna fördelas på ett optimalt sätt.

I verkligheten fungerar inte marknaderna alltid så perfekt. Man
brukar tala om att det finns marknadsmisslyckanden ("market
failures"). När det gällde u-länderna på 50- och 60-talen ansåg alla
(oavsett ideologisk bakgrund) att dessa marknadsmisslyckanden
var så stora att staten måste spela en dominerande roll för den
ekonomiska utvecklingen. Grundläggande för strukturanpassning
är emellertid antagandet att staten genom sin starka intervention
har medverkat till regeringsmisslyckanden ("government failures")
som varit ännu mer kostsamma än marknadsmisslyckandena och
som är en avgörande orsak till den ekonomiska krisen.

Världsbankens slutsats är att regeringar måste göra mindre på
områden där marknader kan fungera väl och mer på områden där
marknaderna inte räcker till. Detta betyder att regeringar ska
investera i undervisning, hälsovård, nutrition, familjeplanering och
fattigdomsbekämpning och bygga upp en social, fysisk, administra
tiv, reglerande och legal infrastruktur av bättre kvalitet; mobilisera
resurser för att finansiera offentliga utgifter och tillhandahålla en
stabil makroekonomisk grundval.

Med handelspolitiska reformer avser vi här reformer som syftar
till att minska hindren för flödet av varor, tjänster och produktions
faktorer över nationsgränserna. Utgångspunkten för strukturan
passningsprogram är normalt en neutralt öppen strategi, dvs en
strategi som syftar till att skapa neutralitet i behandlingen av
produktion för den inhemska marknaden och för utländska mark
nader. Eftersom utgångsläget oftast är att produktion för den
inhemska marknaden gynnas, innebär detta en förbättring av vill
koren för exportsektorerna.

Strukturella reformer

Jordbruket är den viktigaste ekonomiska sektorn i de flesta u-länder
och speciellt i låginkomstiänderna. Den svarar ofta för den största
delen av BNP, export och sysselsättning. Situationen inom jordbru
ket är av avgörande betydelse för strukturanpassningsprogram
mens möjligheter att medverka till tillväxt och fattigdomsbekämp
nIng.
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Världsbanken ser grundorsaken till den svaga utvecklingen
inom jordbruket i att praktiskt taget alla u-länder genom skatter,
subventioner, tullar och inte minst övervärderade växelkurser med
verkat till en nettoöverföring av resurser från jordbruket till andra
sektorer. Detta var delvis ett resultat av importsubstitutionspolitik
för att skydda en ineffektiv industrisektor och av subventionering av
konsumtionen för vissa grupper istäderna. Men situationen förvärra
des genom att marknadsföring och distribution monopoliserades
till statliga företag, s k parastataler som oftast var ineffektiva och
förlustbringande. Strukturanpassning innebär för jordbrukssektorn
främst att återställa incitamenten för jordbruksproduktion, genom
liberalisering och devalvering.

Reform av det finansiella systemet. Det finansiella systemet är
alla de institutioner och marknader i ett land som syftar till att
mobilisera sparande och fördela krediter. U-ländernas finansiella
system är mycket mindre utvecklade än i-ländernas och ofta domi
neras den formella delen av några få affärsbanker. Informella
finansiella marknader spelar en mycket större roll i u-länder.

Den formella kreditmarknaden i u-länder har oftast varit starkt
kontrollerad och reglerad av staten. I många länder nationaliserades
alla affärsbanker efter självständigheten. I planekonomier centrali
serades normalt central- och affärsbanksfunktionerna i en enda
statlig bank. Det finansiella systemet blev ett verktyg för den statliga
planeringen.

Reformering av det finansiella systemet har framför allt innehål
lit följande element:
- friare räntebildning, med det primära målet att uppnå positiva
realräntor.
- konkurrens och privatisering inom bankväsendet
- reduktion av den riktade och subventionerade kreditgivningen,
- kapacitetsuppbyggad.

Reform av de statliga företagen. En överdimensionerad och
ineffektiv statlig företagssektor har utan tvivel bidragit till de
ekonomiska problemen i många u-länder. Världsbanken menar att
det finns begränsade möjligheter att öka effektiviteten under statligt
ägande och förespråkar därför privatisering. Privatisering har blivit
ett allt vanligare villkor och ingår numera i över hälften av anpass
ningslånen.
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Även om frågan alltid kommer att vara kontroversiell, råder
dock enighet om att privatisering inte är en snabb och enkel lösning
på vare sig de finansiella eller de strukturella problemen. Det är inte
ägandet i sig som är den viktigaste orsaken till ineffektivitet, utan
snarare bristen på konkurrens pga kvarvarande hinder för privata
företag inom många områden. Risken är stor att enbart privatise
ring leder till att statliga monopol ersätts av privata. Som UNDP
konstaterar kan privatisering om den genomförs fel leda till enbart
ytterligare försämringar för befolkningen, men om den genomförs
rätt innehåller den möjligheter till betydande vinster för alla. (UNDP
1993.)

Reform av den offentliga budgeten och förvaltningen har varit en
aktuell fråga så länge som man diskuterat anpassningsprogrammen.
Budgetåtstramning till följd av att man önskar skära ner på budget
underskotten har lett till minskade anslag till statliga aktiviteter med
åtföljande krav på nedskärningar och reformer. Frågan diskuteras
utförligt i avsnittet"Att utbilda organisationer- kompetensutveckling
och institutionell uppbyggnad".

Genomförande och resultat

Strukturanpassningsprogram har alltså genomförts sedan början av
80-talet, och sedan andra hälften av 80-talet är de flesta u-länder
involverade i någon typ av ekonomiska reformprogram. Med tanke
på detta kan det vara förvånande att så lite är känt om resultaten.

Det finns huvudsakligen två förklaringar. För det första är och
förblir strukturanpassning ett politiskt och ideologiskt känsligt
ämne. För det andra uppträder en rad metodologiska problem när
man vill utvärdera strukturanpassningsprogram.

Det gäller t ex vilken tidsperiod som ska studeras eller vilka
länder som ska anses genomföra program. Bristande och otillförlitliga
data är som alltid när det gäller u-länder ett grundproblem.

Det allra största problemet är dock att veta vad som hade hänt
om inte programmet genomförts. Strukturanpassningsprogrammen
inleddes när länderna befann sig i djup ekonomisk kris och alterna
tivet var som nämnts en oplanerad och ännu tuffare anpassning. En
speciell fråga är vad som är effekter av reformerna och vad som är
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effekter av den finansiering som är knuten till strukturanpassnings
programmet. Det har ofta hävdats att eventuella positiva resultat
snarare beror på att länder som genomför program erhåller mer
bistånd, än på att reformerna gett resultat. Å andra sidan hävdas det
lika ofta att misslyckanden beror på underfinansiering.

Makroekonomisk balans och tillväxt

De många studier som gjorts av effekterna av IMFs anpassnings
program (från 60-talet och framöver) ger inga entydiga resultat. De
flesta studier tyder ändå på att IMF-programmen leder till en
förbättring av bytesbalansen och att denna förbättring är hållbar
och snarast förstärks på några års sikt. Ett allmänt intryck är att
effekterna på inflationen är blandade och i de flesta fall tycks
stabiliseringsprogram associeras med ökad inflation.

Det är också svårt att finna tydliga bevis på att budgetunderskotten
reduceras genom stabiliseringsprogram. Det finns inga studier som
tyder på att de löpande statsutgifterna minskas generellt vid stabi
liseringsprogram, utan resultaten är genomgående att de ökar som
andel av BNP. En viss ökning av statens inkomster har skett under
IMFs SAF/ESAF-program. Detta gäller både skatter och övriga
intäkter. Framför allt ökade inkomsterna av skatter på den inhem
ska handeln med varor och tjänster, pga att omsättningsskatter
introducerats. Men som helhet är ändå den inhemska resurs
mobiliseringen tämligen begränsad och det statliga sparandet, dvs
statens inkomster minus statens löpande utgifter, har inte ökat
generellt.

Det finns ett viktigt undantag, ett signifikant resultat av IMFs
program, nämligen när det gäller växelkursen. I alla studier som
gjorts av strukturanpassningsprogram framgår det tydligt att pro
grammen medför kraftiga devalveringar och att detta leder även till
reala devalveringar, dvs verklig förbättring av konkurrenskraften.
Detta är en viktig faktor som på kort sikt skapar förutsättningar för
ökad tillväxt.

Strukturanpassningens effekter på tillväxten är otvivelaktigt de
mest studerade. Som helhet ges ett ganska entydigt intryck av dessa
studier, nämligen att strukturanpassningsprogram leder till ökad
tillväxt när reformerna verkligen genomförs och får tillräcklig
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utländsk finansiering. De stora problemen är brister i genomföran
det och underfinansiering.

Att strukturanpassning har en positiv effekt på exporten bekräf
tas av de flesta studier. En slutsats som är nästan lika uppenbar, är
den negativa effekten på investeringarna. Världsbanken menar
dock i en studie av anpassningslånen att minskningen av investe
ringarna under SO-talet enbart beror på minskade offentliga inves
teringar, medan de privata investeringarna ökat något. Man konsta
terar dock att de privata investeringarna reagerar först efter några
år av anpassning och att den omedelbara effekten ofta är negativ.

Inkomstfördelning och fattigdom

Insikten har efter hand ökat om att strukturanpassning är en lång
siktig och komplicerad process som också kan ha negativa sociala
effekter under längre tid. Utgångspunkten för Världsbankens stra
tegi är dock fortfarande att det rör sig om en övergångsperiod. På
lång sikt antas alla grupper gynnas av strukturanpassning genom att
tillväxten "sipprar ner" till de fattigaste. I själva verket kan huvud
syftet med programmen sägas vara att minska fattigdomen.

Mot denna bakgrund är det naturligt att den första åtgärden var
att söka kompensera de grupper som drabbades negativt av
strukturanpassningsreformerna.

Under senare år har intresset mer riktats mot den allmänna
utvecklingen. En orsak till detta är att bilden av SO-talet nu börjar
stå klar. Under 60- och 70-talen ökade den genomsnittliga real
inkomsten och konsumtionen per capita i u-länderna, samtidigt som
sociala indikatorer som barnadödlighet, förväntad livslängd och
deltagande i primärskolan förbättrades kraftigt. Under SO-talet
avstannade denna utveckling och antalet fattiga ökade. Detta gällde
alla regioner utom Ostasien, men den största ökningen av antalet
fattiga skedde i Afrika söder om Sahara.

Det finns alltså anledning till oro över utvecklingen, men det är
inte uppenbart hur detta relateras till strukturanpassningspro
grammen. De flesta forskare tycks vara överens om att det är fel att
säga att strukturanpassningsprogrammen i sig har lett till allmänt
ökad fattigdom. Å andra sidan torde de flesta också instämma i att
det är tillräckligt allvarligt att de inte förbättrat situationen.
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Bistånd som speciellt syftar till att stödja strukturanpassnings
program fick stor betydelse under 1980-talet. Det måste dock
betonas att detta aldrig varit en dominerande del av biståndet. För
Världsbanken har det utgjort maximalt 25 procent av utlåningen
och för de flesta bilaterala givare betydligt lägre andel. I det svenska
biståndet har sådan finansiering (importstöd, betalningsbalansstöd
och skuldlättnader) utgjort ca 12 procent av det bilaterala biståndet
under senare år.

Utgångspunkten för detta s k programbistånd är att ett motta
garland har ett finansieringsgap. Med detta menas att landet för att
kunna genomföra sin anpassningsprocess behöver ett tillskott av
utländsk valuta utöver vad det "normalt" erhåller genom export
och långsiktigt projektbistånd.

Ett traditionellt projektbistånd, inriktat på att finansiera
investeringskostnader i utländsk valuta kan i dessa fall snarast
försvåra situationen, eftersom det skapar ytterligare behov av
löpande import. Om bistånd ges endast i denna form blir effekterna
att en ekonomisk och social struktur byggs upp som inte kan drivas
och underhållas pga brist på finansiering av löpande import och
statsutgifter. Detta var vad som skedde under slutet av 70-talet i
flertalet afrikanska länder t ex Tanzania.

Samma problem uppträder imottagarlandets statsbudget. Projekt
bistånd är normalt avsett att finansiera specificerade utgifter i
landets kapitalbudget. De extra intäkter som biståndet genererar
motsvaras alltså av lika stor extra utgifter och inget utrymme skapas
för att finansiera löpande kostnader.

Programbistånd däremot syftar inte till att finansiera identi
fierbara nya aktiviteter utan till att förbättra betalningssituationen
i allmänhet. Eftersom programbistånd inte är öronmärkt för nya
utgifter i statens (kapital-) budget, skapas det dessutom intäkter som
kan finansiera löpande utgifter. Det kan också fungera som ett
alternativ till ökad statlig upplåning för att finansiera budget
underskottet och därför ha en positiv stabiliseringspolitisk effekt.

Den största delen av det internationella bilaterala biståndet är,
liksom Sveriges, rena gåvor till mottagarländerna. Anledningen till
att bistånd oftast ges som gåva är att de flesta mottagarna hör till de
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allra fattigaste och mest skulddrabbade. Däremot finns det inget
som säger att biståndet skall vara en gåva eller subvention till den
slutliga mottagaren i landet. Tvärtom, när marknadsekonomiska
principer etableras i mottagarländerna bör biståndet behandlas på
precis samma sätt som resurser som landet erhåller på "normalt"
sätt, t ex genom exportintäkter.

Detta gäller i princip allt bistånd. Inom importstödet är det redan
allmänt accepterat att mottagare inom den privata sektorn betalar
motvärde i lokal valuta. Men det är lika viktigt att statliga myndig
heter betalar motvärde. Motvärdesbetalning är nödvändig för att
regeringen ska kunna göra riktiga prioriteringar i budgeten, och på
lite sikt ta över kostnaderna själv från biståndsgivaren.

Importstöd är den viktigaste formen för att kanalisera statligt
bistånd till den privata sektorn i mottagarländerna. Importstöd
fungerar dock ej ensamt utan måste kompletteras med direkt stöd
till uppbyggnad av förvaltning, institutioner och såväl ekonomisk
som social infrastruktur.

Karl Anders Larsson är nationalekonom och har tidigare varit lärare vid
Stockholms universitet. Sedan 1981 arbetar han som ekonom vid SIDA, för
närvarande vid den svenska ambassaden i Zimbabwe.
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Politiska överväganden bakolll

strukturanpassningen i Afrika

av Peter Gibbon

Politiska överväganden har spelat en viktig roll för utformningen av
strukturanpassningsprogrammen i Afrika. I själva verket är struk
turanpassning och politik så sammanflätade, att det är omöjligt att
nå en verklig förståelse för vad anpassning innebär, utan att beröra
åtminstonde några aspekter av det politiska spelet.

Givarna går samman

Före 1980 var det bland biståndsgivarna bara Internationella Valu
tafonden (IMF) som konsekvent förespråkade en "ortodox" mak
roekonomisk politik och ställde detta som villkor för betalnings
balansstöd. Vid mitten av decenniet inträffade emellertid en avgö
rande förändring i och med att råvaruproducenternas inkomster
minskade kraftigt och att Reaganadministrationen kom till makten
i USA. Det förra var början på skuldkrisen. Det senare innebar en
svängning i USAs ekonomiska politik mot den fria marknaden och
privatiseringar och ett ökat egenintresse i utrikespolitiken.

Följderna av detta blev att USA såg över alla sina multilaterala
engagemang, inklusive det i Världsbanken. Inför hotet att granskas
av USAs finansdepartement, anpassade Världsbanken sin profil så
att den bättre passade Reagan-administrationen.

Denna nya profil hade två viktiga beståndsdelar. För det första
skulle banken i högre grad föras fram som ett centrum för "orto
dox" ekonomisk politisk expertis. För det andra gjordes biståndet
avhängigt av att mottagarna accepterade Världsbankens makro
ekonomiska rådgivning, som i sin tur var länkad till och samordnad
med IMFs rådgivning och utlåning.

Att Världsbanken lade så stor vikt vid strukturanpassnings
program orsakades aven dubbel kris inom själva institutionen som
handlade om både effektiviteten och bankens förhållande till sin
största delägare. Men även för andra biståndsgivare fick detta
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konsekvenser, eftersom Världsbanken knappast ensam kunde ställa
villkor för biståndet. För att villkoren skulle bli effektiva krävdes att
även de bilaterala givarna accepterade villkorspolitiken.

De bilaterala givarna var i början av 80-talet splittrade kring
huruvida biståndet skulle vara avhängigt en "ortodox" ekonomisk
politik. I huvudsak fanns tre ståndpunkter:

- Regeringar med i grunden samma ekonomisk-politiska inställ
ning som Reagan-administrationen, dvs Storbritannien och Västtysk
Iand, var relativt entusiastiska - särskilt i de fall då deras stora
kommersiella banker riskerade uteblivna skuldåterbetalningar.

- Frankrike, den största internationella aktören utanför denna
åsiktsgemenskap, utmanade aldrig öppet den nya politiken, men
fortsatte i handling som om man inte antagit den.

- De "likasinnade" länderna (framför allt Kanada, Holland och
de nordiska länderna) anslöt sig till den nya ordningen, men först
efter vissa protester och reservationer. I en eller två av de nordiska
länderna tycks denna ändrade inställning ha sammanfallit med
förskjutningar i maktrelationerna mellan utrikes- och finansmini
steriet.

Omkring 1983 hade alla de viktigaste givarna förmåtts accep
tera ett villkorat bistånd eller åtminstonde att inte motsätta sig det.

Sedan dess har de internationella finansinstitutionerna märkligt
nog varit ytterst framgångsrika när det gäller att upprätthålla
enighet bland givarna. Detta trots att strukturanpassningspro
grammen inte kommit i närheten av att uppnå de ekonomiska mål
som ställts upp och trots att alla tycks vara överens om att de har fått
negativa sociala effekter. I nord är det endast de enskilda organisa
tionerna som har opponerat sig. Detta beror delvis på att Världs
banken varit överraskande flexibel och skicklig på att beakta de
bilaterala givarnas synpunkter. Banken har t ex inte bara erkänt
betydelsen av frågor som fattigdom och miljöförstöring, utan har
alltmer framstått som en drivande kraft även på dessa områden.
Banken har också lyckats förmå de bilaterala givare som är mest
engagerade i "mjuka" frågor, t ex Sverige, att bidra med medel för
att Världsbanken ska kunna satsa även på dessa områden.

Andra saker har också spelat in för att skapa förutsättningar för
programmens genomförande. I u-länderna har man tappat tron på
att det finns alternativ till en "ortodox" ekonomisk politik. Under
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1980-talet drev politiken och synen på ekonomin så långt till höger
att det nu krävs ett stort mått av fantasi för att minnas det inflytande
som Keynesianismen och beroendeskolan hade för bara 20 år sedan.
Dessutom är biståndströttheten nu så påtaglig i i-länderna att
många bilaterala givare välkomnat ett villkorat bistånd och samar
bete med Världsbanken som ett motargument mot de allt kraftigare
populistiska attackerna mot biståndet. Sammantaget innebär detta
att de internationella finansinstitutionerna idag dominerar utform
ningen av biståndspolitik i en aldrig tidigare skådad utsträckning.

Motståndet faller

I början av 198O-talet fanns ett visst motstånd hos mottagarländernas
regeringar mot att biståndet skulle bindas till strukturanpassning.
Det mest kända exemplet är Tanzania, vars regering under en rad år
vägrade att acceptera vad den uppfattade som inblandning i landets
inrikespolitik.

IMF och Världsbanken avbröt då sitt stöd till landet, samtidigt
som IMF försökte förmå de givare som stödde Tanzania att inte öka
sitt bilaterala bistånd. Världsbanken lyckades få dessa givare med
sig i ett medlingsförsök, som även inbegrep några tanzaniska in
tellektuella som var positiva till en anpassningspolitik. 1983-84
började den tanzaniska regeringen sända ut fredssignaler, men
någon officiell överenskommelse nåddes inte förrän 1986.

Försämrade villkor inom världsekonomin och den snabba ök
ningen av villkorat bistånd innebar att den här typen av direkt
motstånd snart blev ohållbart. I mitten av 1980-talet stod de
afrikanska länderna i kö för att skriva under avtal, oavsett hur hårda
villkoren var. Under andra halvan av decenniet tycks endast ett
afrikanskt land ha behövt aktiv övertalning för att acceptera anpass
ningsprogrammet, nämligen Zimbabwe.

I Zimbabwe gick Världsbanken samman med den största
arbetsgivarorganisationen för att övertyga regeringen om att den
önskade ekonomiska tillväxten inte kunde uppnås utan utländska
investeringar och en liberalisering av handeln. Under denna process
fick både de lokala arbetsgivarna och regeringen ett ovanligt långt
gående inflytande över anpassningsprogrammets utformning, och
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IMF hölls temporärt utanför bilden. Ironiskt nog innebar detta
troligen ett större engagemang för programmet från zimbabwiskt
håll jämfört med från de flesta andra afrikanska regeringar. De flesta
länder har skrivit under överenskommelserna mest för att försäkra
sig om fortsatt bistånd. Förståelsen för den ekonomiska liberalise
ringen och engagemanget i den har ofta varit liten.

När länderna har träffat en överenskommelse med Världsban
ken och/eller IMF har de vanligtvis gått med på mycket omfattande
politiska förändringar. Ju längre anpassningsprogrammen har på
gått desto större förändringar har det krävts. Dessa kan vara mer
eller mindre enkla att genomföra, olika mycket synliga utåt, priori
teras olika av givarna och vara mer eller mindre "smärtsamma" för
mottagarregeringarna. Många regeringar tenderar därför att snabbt
genomföra ett antal spektakulära reformer (i synnerhet sådana som
har med växelkursen att göra) som de vet att givarna prioriterar, i
syfte att fortast möjligt få nytt bistånd. Därefter tenderar de att
genomföra endast sådana reformer som de skulle ha gjort även utan
anpassningsprogram.

Givarländernas reaktioner på detta har varierat beroende på
vilket land det har gällt. I synnerhet under det kalla kriget var vissa
afrikanska länder strategiskt viktigare än andra för givarna, och de
tilläts oftare "komma undan" när de inte uppfyllde överenskommel
serna. Zaire är ett uppenbart exempel, men det kanske mest klas
siska är Kenya. Alltsedan Kenya först skrev under ett anpassnings
program 1981 har landets regering åtagit sig att reformera spannmåls
marknaden, men ständigt struntat i det. Trots det hade landet fram
till november 1991 inga större svårigheter att få biståndet förnyat.

Givarna har på olika sätt försökt åstadkomma förbättringar i
genomförandet av programmen. Bl a har man försökt bygga upp en
lokal kapacitet för ekonomisk analys· och implementering. Men
dessa försök har dess värre inte varit särskilt omfattande, utan
kortsiktiga metoder har övervägt. Man har försökt gå förbi rege
ringarna, samtidigt som man uppvaktat vissa "nyckelpersoner" i
dessa regeringar. I strid med givarnas ambitioner har beroendet av
utländsk expertis, både för utformningen och genomförandet av
reformer, sannolikt blivit vanligare idag än tidigare. Ju mer långt
gående reformprocessen är, desto större tenderar den utländska
inblandningen att bli.
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Det interna politiska spelet

Men motståndet mot reformerna från afrikanskt håll beror natur
ligtvis inte enbart på misstro, slöhet eller bristande förmåga. I många
fall är de överenskomna reformerna politiskt svåra att genomföra,
eftersom de utgör ett direkt hot mot grupper som är regimernas
stödtrupper.

Den amerikanske forskaren Robert Bates är en av dem som anser
att maktrelationerna och beroendet mellan olika grupper inom den
styrande eliten är det största hindret för strukturanpassningen. Han
har skrivit utförligt om Kenya och Zambia.

Bates argument går grovt förenklat ut på att de flesta afrikanska
regeringar har ett mycket begränsat "ursprungligt" stöd bland
befolkningen. Därför har de systematiskt använt statens resurser för
att knyta viktiga ekonomiska grupper - framför allt tjänstemän i
städerna, arbetare och avsalubönder - till sig. Därmed har man
skapat ett ömsesidigt beroende till dessa grupper.

Resultatet har blivit en lång rad ekonomiska beslut som gynnat
dessa grupper på bekostnad av privata affärsmän och småbönder,
som är jämförelsevis dåligt organiserade och politiskt svaga. Över
hela Afrika har därför en svällande byråkrati och inskränkningar i
den privata handeln gått hand i hand med låga konsumentpriser och
omfattande subventioner till kommersiella odlare. Eftersom struktur
anpassningen huvudsakligen tycks gynna småbönder och affärsmän
på bekostnad av andra grupper hotas koalitionen mellan den
politiska eliten och de delar av befolkningen som har högst organisa
tionsbenägenhet.

Här finns inte plats för en allmän genomgång av Bates arbete,
men ett par kommentarer kan vara på sin plats. För det första: även
om Bates, troligen helt riktigt, identifierar några av de grupper som
gynnats mest av 1960- och 1970-talens ekonomiska politik, så kan
dessa gruppers organiserade motstånd mot strukturanpassning inte
tas för given. Reaktionen på anpassningsprogrammen från de breda
befolkningslagren har i hög utsträckning varit beroende av den
ekonomiska situationen i landet åren innan anpassningen påbörja
des. De starkt fientliga reaktionerna i t ex Zambia, Nigeria och
Zimbabwe beror delvis på att strukturanpassningen i dessa länder
följde på en period av relativt välstånd i städerna. I länder där
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programmen introducerats efter en långvarig ekonomisk kris i
städerna, t ex Uganda, Ghana och Tanzania, har de inte uppfattats
som en försämring i samma utsträckning och de fientliga reaktio
nerna har varit svagare.

För det andra står det klart att det politiska styret har brustit i
viktiga avseenden även i länder där oppositionen varit kraftig i
städerna. Arbeten av Lloyd Sachikonye visar t ex att om den zim
babwiska regeringen och arbetsgivarföreningen hade konsulterat
fackföreningarna om anpassningsprogrammet, så hade mycket av
fackets opposition kunnat desarmeras utan större ändringar i
Iiberaliseringspaketet.

Detta visar kanske att huvudproblemen när det gäller de inrikes
politiska aspekterna av strukturanpassningen handlar mindre om
elitens politiska allierade, utan snarast om eliten själv. Det är
nämligen dessa väl etablerade styrande eliter som har mest att
förlora på en allmän öppning av ekonomin. Denna elits politiska
tradition utesluter dessutom en öppen debatt och folkligt delta
gande, vilket skulle kunna skapa en stabil politisk bas för struk
turanpassningsprocessen.

Ledarskapets roll

Frågan om de afrikanska styrande eliternas politiska traditioner har
efter 1989 ofta tagits upp av Världsbanken och andra givare.
Givarna har kopplat samman de afrikanska ländernas ekonomiska
misslyckanden med deras bristfälliga beslutssystem.

Men givarnas tolkning av vad "gott ledarskap" skulle kunna
innebära är högst tendentiösa. Tre saker har betonats. Världsban
ken understryker behoven av mer teknokratiska och decentralise
rade metoder för att styra utvecklingen. Dessa syftar till att bygga
upp en revisionsfunktion genom att stödja statstjänstemän som
fungerar som allmänhetens ombud i systemet och ser till att
beslutsfattandet äger rum närmare uppbördssystemet. Andra givare
betonar de enskilda organisationernas roll vid granskning av stats
apparaten. En tredje ståndpunkt har varit att förespråka flerparti
demokrati av västlig modell.

Samtliga dessa åtgärder må vara önskvärda av andra skäl, men
de lyckas inte komma åt kärnan i den politiska traditionen hos
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Afrikas styrande, som i grunden utmärks aven ovilja att tillåta även
minimal insyn, diskussion eller deltagande i beslutsfattandet.

Det förstnämnda förslaget är därför betydelselöst i samman
hanget. Inte heller flerpartisystem behöver innebära någon förbätt
ring. I den afrikanska politiska verkligheten tenderar partier att bli
verktyg för nätverk, organiserade efter regionala, etniska, rasmässiga
eller religiösa linjer och den politiska"debatten" kommer att handla
mest om fördelningen av resurser mellan dessa nätverk. En ökning
av antalet enskilda organisationer, slutligen, tenderar att leda till
mindre, snarare än mer, debatt om utvecklingens inriktning. Orsa
ken till detta är att de som skulle ha bidragit till debatten i stället'
använder sin energi till att organisera projekt, förhandla med givare
osv.

Sammanfattning

Givarna, särskilt Världsbanken, brukar hävda att det finns ett enat
stöd för strukturanpassningsprogrammen, både bland givare och
mottagare. Så kan mycket väl vara fallet, men det beror i sådana fall
knappast på givarnas politiska ansträngningar. Världsbanken har
framför allt ägnat sig åt snabba lösningar och manövrer bakom
scenen för att få fram beslut som kan få igång programmen. Det har
därför riktats kritik mot Världsbanken, både·inifrån banken själv
och utifrån, mot att programmen inte i tillräcklig utsträckning
"ägs" av mottagarländerna själva.

En fri debatt på·jämställd nivå om innehållet i de ekonomiska
reformprogrammen har mötts med nervositet och ett flertal åtgär
der har vidtagits för att förhindra en sådan. Troligen skulle emeller
tid en sådan debatt, i samband med nationella rådslag där landets
framtid diskuterades, ge en bas för en ekonomisk politik som ut
formas och omfattas av biståjldsmottagarna själva.

Peter Gibbon är sociolog och sedan 1990 koordinator för forskningspro
grammet "The Political and Social Context ofStructural Adjustment in sub
Saharan Africa" vid Nordiska Afrikainstitutet. Han har tidigare bl a
undervisat i sociologi vid universitetet i Dar es Salaam, Tanzania, och i
utvecklingsstudier vid Sheffield Polytechnic, England.
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Strukturanpassning i Tanzania

av Carin Norberg

När Nyerere i ledningen för Tanganyika African National Union
(TANU) förde Tanzania till självständighet 1961, kom självtillit att
bli nyckelordet för landets utvecklingspolitik. Nyereres mål var att
föra ut utvecklingen till landsbygdens folk. Det var ett program som
fick stöd bland en stor grupp givare, däribland Sverige och de
nordiska länderna, men också av Världsbanken och andra multila
terala organisationer.

Arusha-deklarationen antogs som TANUs program 1967. De
ideologiska uppropen - socialism och självtillit - hade sina rötter i
en moralisk-kristen tradition: ingen människas utsugning av män
niskan, framhävandet av arbetets nytta men också uppmaningar till
kollektivisering och nationalisering av privata tillgångar. Strategin
syftade till att ge staten en ledande roll i den ekonomiska utveck
lingen. Samtidigt skulle staten garantera befolkningen social service
i form av utbildning och hälsovård.

Sjuttiotalets politik var fortsatt inriktad på att utveckla lands
bygden. Men enligt mottot "vi måste springa när andra går" tillkom
andra konkurrerande mål och landsbygden kom att få en allt mindre
del av resurserna. Med hjälp av ett snabbt ökande bistånd inleddes
en period med stora investeringar inom industrin. Dessa investe
ringar ledde till ett stort beroende av löpande import av insatsvaror
och reservdelar.

Ujamaa-politiken och omflyttningen av bönderna i bysamman
slutningar var illa genomtänkt och ännu sämre genomförd och
resulterade i en minskad jordbruksproduktion. Samtidigt sjönk
producentpriserna på exportgrödor, vilket ledde till att stagnatio
nen fördjupades. Oljeprischockerna under sjuttiotalet försämrade
ytterligare betalningsbalanssituationen. Redan vid mitten av sjuttio
talet började importen av konsumtionsvaror att minska med åtföl
jande varubrist.

Den ekonomiska krisen förvärrades i början av åttiotalet och
bristen på valuta ledde så småningom till att insatsvaror för indu-
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strin inte heller kunde köpas. Kapacitetsutnyttjandet i industrin föll
dramatiskt. För att åtgärda valutabristen införde regeringen alltmer
strikta regleringar av handel och valuta. Följden blev att varuut
budet minskade ytterligare. Priserna steg och det uppstod en omfat
tande svart marknad.

När krisen var ett faktum reagerade biståndsgivarna kraftigt.
Biståndet minskade och krisanpassades. Samtidigt uppstod en po
litisk låsning i relationen med främst Valutafonden. Efter flera
förhandlingsomgångar och en omläggning av den ekonomiska
politiken kunde Tanzania 1986 slutligen nå en uppgörelse med
Internationella Valutafonden och Världsbanken om ett ekonomiskt
reformprogram. Uppgörelsen innebar en bekräftelse på en om
svängning mot privatisering och liberalisering av ekonomin. Den fas
i Tanzanias utveckling som inletts med Arusha-deklarationen hade
därmed kommit till ett slut och en ny färdriktning anammats.

Strukturanpassningsprogrammet syftar på kort sikt till att stabi
lisera ekonomin genom att balansera statsbudgeten och betalnings
balansen samt minska inflationen. På längre sikt är målet att
genomföra en strukturell förändring av ekonomin med ökad export
och ökad produktion av insatsvaror och konsumtionsartiklar.
Ännu viktigare är kanske ändå att avreglera marknader, förändra
ägarstrukturer och skapa institutioner som stimulerar produktio
nen. Ett avgörande område är reformeringen av den offentliga
sektorn och dess institutioner.

Ser man tillbaka på den period som gått sedan det första
strukturanpassningsprogrammet antogs kan man konstatera att det
skett en omfattande liberalisering och avreglering av ekonomin. På
det makroekonomiska planet har resultaten varit odelat positiva
och den reala tillväxten har legat kring 4 procent per år, dvs över
befolkningstillväxten på uppskattningsvis 2,8 procent per år.
Exportvolymen har ökat, budgetunderskottet har minskat och
inflationen i stort sett hållits under kontroll.

Innebär detta också att människor i Tanzania fått det bättre? En
undersökning som genomfördes under 1992 aven grupp engelska
och tanzaniska forskare (Social, Economic and Culturai Change in
Contemporary Tanzania: a people-oriented focus: av D Booth m fl)
pekar på att landsbygdens befolkning nu upplever sin situation som
mer hoppfull och att deras levnadsstandard ökat. Flertalet av de
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intervjuade menar att de nu själva har möjlighet att förbättra sin
situation. Förändringen innebär i flertalet fall att de kan skaffa sig
inkomster exempelvis genom att starta små restauranger, bedriva
korg- och mattillverkning, tillhandahålla transporttjänster och öka
produktionen av livsmedel och sälja överskottet lokalt. Däremot
finns det få tecken på att den förväntade ökningen av produktion för
export faktiskt ägt rum.

Det sistnämnda tyder på att det fortfarande finns många pro
blem kvar att lösa. Stabiliseringen av ekonomin har hittills skett
genom en monetär och fiskal åtstramning. Valutan har devalverats
och handeln liberaliserats. Men de konkreta institutionella föränd
ringarna har varit begränsade och de mer politiskt känsliga refor
merna inom jordbrukssektorn och den offentliga sektorn' släpar
efter. Samtidigt har de tidigare landvinningarna på det sociala
området eroderats och den offentliga servicen kraftigt försämrats.

Reformeringen av den offentliga sektorn omfattar tre viktiga
delområden. Det första avser det finansiella systemet, det andra de
statliga företagen och det tredje statsförvaltningens effektivitet. Vad
har då åstadkommits hittills?

Den finansiella sektorn har under det senaste året (1992-93)
avreglerats. Privata banker har etablerats och svartväxlingen har
trängts undan av små legala valutakontor som köper och säljer
valuta till marknadskurser. Importen har liberaliserats och tilldel
ningen av valuta sker, sedan sommaren 1993, via ett auktions
systern. Regeringen har gått in och sanerat de gamla statsägda
bankernas balansräkningar.

De statliga företagen, som alltsedan nationaliseringsvågen efter
Arusha-deklarationen har dominerat ekonomin, står nu i tur för
förändringar. Dessa företag (de s k parastatalerna) sysselsätter ca
två tredjedelar av arbetskraften i den formella sektorn och står för
ca 60 procent av förädlingsvärdet i ekonomin. Förlusterna var
mycket stora under åttiotalet och finansierades över statsbudgeten.
Sommaren 1993 presenterade en särskild kommission som tillsatts
av presidenten ett förslag till åtgärder omfattande försäljning,
effektivisering och nedläggning av olönsamma företag. Det återstår
nu att se om det finns något intresse från privata investerare att ta
över.

När det gäller den tanzaniska förvaltningen kan man konstatera
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att den är mycket svag. Bland orsakerna kan man peka på den låga
lönenivån. Värdeförsämringen av den inhemska valutan har med
fört att lönerna urholkats. Inkomsterna är nu inte tillräckliga för att
försörja sig på och många statstjänstemän har därför andra arbeten
vid sidan av sina ordinarie. Sammantaget har det lett till en försvag
ning av förvaltningens kapacitet som är mest märkbar på central
nivå. Reformeringen av den offentliga förvaltningen sker nu inom
tre områden: en skattereform som skall öka statsinkomsterna, en
personalreform som skall minska och effektivisera förvaltningen
samt en förbättring av budget- och redovisningssystem som skall
stärka kontrollen över den statliga ekonomin.

Reformarbetet på det ekonomiska området i kombination med
de senaste årens stora förändringar i Tanzanias omvärld har drivit
fram ett politiskt systemskifte i landet. Sedan en särskild president
kommission studerat frågan infördes ett flerpartisystem 1992. Ett
tiotal partier har sedan dess registrerats och några av dem har
kunnat bygga upp en omfattande verksamhet och organisation. De
första valen enligt det nya systemet till stads- och distriktsfullmäktige
sker 1994 och till parlamentet 1995. Förhoppningsvis kommer det
nya politiska systemet att medföra att politiken successivt blir mer
genomlyst och folkligt förankrad. Detta skulle utan tvivel stärka
reformprocessen. Samtliga nu existerande partier har en likartad
ideologisk inriktning mot marknadsekonomi med ett socialt ansvar.

Tanzania har alltsedan 60-talet erhållit ett omfattande bistånd.
I takt med att den ekonomiska krisen fördjupades under 80-talets
första hälft minskade dock förtroendet för regeringens politik och
därmed biståndet. Först sedan överenskommelsen nåtts med fonden
och banken 1986 ökade biståndet åter och har sedan dess legat runt
1 mrd VS dollar per år. Det bilaterala biståndet visar nu en
avtagande tendens medan det multilaterala ökar. Stödet till import
och skuldlättnader har varit en förutsättning för strukturpro
grammets genomförande.

Sverige, Danmark och Norge har varit Tanzanias största bilate
rala givare under många år. Sveriges bistånd riktas främst mot
energi-, tele- och utbildningssektorerna samt direkt till struktur
anpassningen genom importstöd, skuldlättnader och förvaltnings
bistånd. De förändringar i ekonomin som genomförts de senaste
åren har skapat en bättre biståndsmiljö. Ännu återstår dock många
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och svåra reformer som kommer att kräva fortsatt inhemsk och
extern resursmobilisering.

Carin Norberg är avdelningschef vid SIDA med ansvar för Regionavdel
ningen för östra och västra Afrika. Hon har tidigare arbetat i Zambia och
Angola samt som rådgivare till FNs Namibia-kommissarie, New York.
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Att utbilda organisationer 

kOlTIpetensutveckling och institutionell

uppbyggnad

av Anton johnston och Lennart Wohlgemuth

För att en biståndsinsats ska bli hållbar krävs att man bygger upp
organisationer och kompetens som kan garantera fortlevnaden när
biståndet avslutas. Därför är det viktigt att i all biståndsverksamhet
beakta frågan om kompetensutveckling och institutionsuppbyggnad.

För att bli effektiva måste institutionsuppbyggnad och kompetens
utveckling dessutom komplettera varandra. Kompetensutveckling
ska ses som en del av och utformas i förhållande till institutionell
uppbyggnad.

Detta avsnitt behandlar först och främst roller och effektivitet i
organisationer inom den offentliga sektorn, men har samma rele
vans för verksamhet inom andra samhällssektorer.

Hållbarhet i utvecklingsprojekt

I en större nordisk utvärdering från 1988 studerades 55 avslutade
biståndsprojekt i tre länder i Afrika. Man drog där slutsatsen att
projekten genomförts på ett utomordentligt bra sätt i ett kortsiktigt
perspektiv. Sett i ett längre perspektiv var utvärderarna däremot
skeptiska till hållbarheten i alla utom ett fåtal projekt. När biståndet
avslutades återstod endast lite eller ingen intern kompetens i de
organisationer som hade ansvar för projektens fortlevnad.

En biståndsinsats inleds ofta med att ett mottagarland begär stöd
för att lösa ett specifikt problem eller uppnå ett mål. Givarlandet
förser mottagaren med expertis enligt en överenskommen uppdrags
beskrivning. Men i många fall liar ingen av parterna tagit tillräcklig
hänsyn till mottagarorganisationens förmåga att fungera i sin
vardagliga miljö eller dess kompetens att hantera de uppgifter som
kvarstår när biståndet avslutas. Man överser med obekväma hinder
i mottagarlandet som t ex bristande rutiner och krångliga regelsy-
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stem. Man skapar t o m egna rutiner för att underlätta biståndsar
betet (s k by pass).

Trots - eller kanske tack vare - detta fungerar projektet väl så
länge biståndsgivaren är inblandad. Men snart efter att denne dragit
sig tillbaka förflyttas kanske en av de inhemska medarbetarna, en
annan kommer kanske inte överens med avdelningschefen, reglerna
hindrar information att överföras från ett kontor till ett annat,
budgeten exkluderar de nya aktiviteterna etc etc. Snart är allt
tillbaka där det började - med den skillnaden att man förlorat både
trovärdighet och självförtroende.

Även om problemen oftast inte är så dramatiska så saknar
projekt som finansieras med bistånd inte sällan hållbarhet.

Mottagaransvar

Det är därför viktigt att biståndsgivarna ägnar mer kraft åt de mer
långsiktiga frågorna i biståndet. I en utredning om roller och ansvar
i biståndet som SIDA genomförde 1988-89 drogs t ex slutsatsen att
ansvaret för SIDA-stödda program och projekt mycket tydligare än
hittills måste åvila mottagarorganisationen och -landet. Mottaga
ren måste "äga" sitt projekt eller program. Om inte detta primära
engagemang finns hos mottagaren kan inte någon bärkraftighet
utvecklas.

På landnivå betyder detta synsätt att biståndet måste anpassas
till gällande procedurer, system och regler. För att få en bärkraftig
utveckling, men också för att främja respekt för de lagar som gäller
("the rule of law"), måste biståndsfinansierade aktiviteter "gå
igenom" och utnyttja redan befintliga upphandlingsförfaranden,
skattesystem, transportmedelsdepåer, invandrarministerier, tull
myndigheter osv och inte försöka "gå runt" dem.

Mottagaren måste således inte bara se till att det finns resurser,
tid och personal för genomförandet av projektet utan också ta
ansvar för administration och ledning.

Detta innebär att alla biståndsstödda projekt på ett eller annat
sätt blir kompetens- och organisationsutvecklingsprojekt.
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Organisationer måste utbildas

Begreppet kompetensutveckling har i biståndet under många år
begränsats till att handla om utveckling av individers kompetens.
Det har ofta inneburit att en formell motpart, "counterpart",
funnits till varje utländsk expert eller att man skickat några utvalda
personer utomlands för att de ska ges kompetens på ett för projektet
relevant område.

Visst måste till syvende og sidst individen ställas i fokus. Indivi
derna är de som kan äga och bevara kunskap. Med ett alltför
individualistiskt synsätt bortser man dock ifrån att individer i en
organisation arbetar med varandra och är beroende av varandra.
Det räcker inte med att försäkra sig om att en eller två personer kan
utföra de uppgifter som t ex den utländske experten genomfört. Om
dessa personer försvinner står organisationen återigen utan den
kunskap som behövs för att hålla projektet vid liv.

För att komma till rätta med detta problem arbetar bistånds
givare mer och mer med organisationen som en helhet, med tyngd
punkt på att sätta in resurser på utveckling av administration och
ledningsfunktion. Varje utbildnings- och annan utvecklingsinsats
måste därvid planeras tillsammans med organisationen och vara
inriktad på att få organisationen att fungera som en helhet, ett slags
integrerad organism.

Skall detta få genomslagskraft kan man inte arbeta bara med den
enhet som direkt berörs av projektet. Man måste satsa på att
införliva rutiner och reformer i hela organisationen, vilket t ex
omfattar att nya system introduceras och att administrativa hand
böcker skrivs. Syftet är att utveckla ett "organisatoriskt minne"
snarare än individers minne.

Denna metodik har utvecklats för alla slag av insatser. Särskilt
långt har t ex SIDA hunnit när det gäller förvaltningsbistånds
program. Dessa syftar till att utveckla och reformera de viktigaste
centrala statliga institutionerna, dvs de som sätter referensramar
och regler för utvecklingen inom alla andra sektorer.
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SIDAs förvaltningsbiståndsprogram har sedan starten 1982 vuxit i
omfattning och storlek, samtidigt som det förändrats avsevärt till
sin karaktär. I starten gavs stöd till utbildning av anställda på
strategiska poster inom ministerier och till institut med undervis
ning i lednings- och administrationsfrågor. Numera koncentreras
stödet främst till utveckling av centrala administrativa system och
institutionsuppbyggnad, speciellt i den offentliga finansförvalt
ningen.

Efterfrågan på förvaltningsbistånd har ökat i takt med den
ekonomiska och ideologiska kris som ett stort antal u-länder
genomgått. Statens roll, struktur och kompetens är under kraftig
förändring. Politisk såväl som ekonomisk reform håller på att
förändra det som tidigare var auktoritärt styrda enpartistater mot
flerpartisystem. Partiet, den lagstiftande församlingen, domstolar
och administration hålls separerade samtidigt som staten minskar
sin makt och tilldelas en regulatorisk roll snarare än genomförande.

Denna utveckling, som ofta gått mycket snabbt, har i flera fall
lett till en ideologisk kris vad gäller statens och statstjänstemännens
roll i samhället. Samtidigt har en långvarig lågkonjunktur försatt
staten i de fattigaste länderna i en allvarlig ekonomisk kris. Löner
och operativa budgetar har minskat så pass att till och med de som
vet vad de förväntas göra inte har medel att genomföra det. De
duktigaste och mest välutbildade statstjänstemännen lämnar i allt
större antal sitt arbete och ofta även landet. Den offentliga sektorn
blir allt mindre effektiv och kompetent.

Biståndet till institutionsuppbyggnad i den offentliga sektorn
måste inriktas på att finna lösningar på alla dessa problem.

Målet för institutionsuppbyggnad

Målet för institutionsuppbyggnad är att få delar av den offentliga
verksamheten att fungera mer effektivt, öppet och demokratiskt i
syfte att få till stånd en väl fungerande förvaltning. Bistånd kan inte
(och skall inte) ersätta den nationella administrationen eller vara
den aktiva parten när reformprogram genomförs. Biståndet kan i
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bästa fall underlätta eller stimulera reformer. Det bästa eller mest
bärkraftiga sättet att göra detta är att bidra till att bygga upp
institutionerna i statsförvaltningen, både organisatoriskt/tekniskt
och innehållsligt/legalt.

Det har blivit allt klarare att stöd måste ges till de legala
aspekterna av statens verksamhet, i syfte att skapa klarhet, förutsäg
barhet och stabilitet i samhället. I längden är ju meningen att bidra
till utveckling aven demokratisk och välfungerande rättsstat.

Metoder för institutionsuppbyggnad

Erfarenheterna har visat att stöd till kompetensutveckling och
organisationsuppbyggnad bäst sker via institutionella "twinning"
arrangemang. Det går ut på att biståndsgivaren (t ex SIDA) förmed
lar kontakt mellan den sökande organisationen i mottagarlandet
och en liknande systerorganisation i Sverige eller något annat i-land.
"Systrarna" arbetar tillsammans genom en kombination av personal
utbyte, utbildning, utrustningsstöd, långtidsplacering av experter
och tillförsel av expertis i form av korttidsanställda konsulter, för
att stärka och bygga upp mottagarorganisationen. Det är viktigt att
denna process garanteras finansiering under en längre tid, eftersom
institutionsuppbyggnad är en lång och ofta svår process.

"Systersamarbete" medför en hel del fördelar. Mottagaren får
ett brett spektrum av relevanta kunskaper och resurser från en
myndighet med liknande ansvarsområde och organisation. Det
skapas ett forum för utbyte av professionella kunskaper och insti
tutionell praxis. Relationen mellan parterna medför vidare att den
interna reformprocessen lättare accepteras och blir mer legitim än
om den hade satts i gång i ett samarbete med ett kommersiellt
företag. Systrarna har ju samma slag av uppgifter, använder lik
nande instrument och stöter på liknande krav från respektive
regering och samhälle.

Om SIDA inte kan övertala en lämplig "ren" systerorganisation
att gå in i ett samarbetsprojekt försöker man som ett näst bästa
alternativ att para ihop organisationer som har någon likhet. Ju mer
likartade de samarbetande organisationerna är, desto bättre kan
resultaten förväntas bli.
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För att lyckas måste dock båda parter vara beredda att gå igenom
en gemensam inlärningsprocess, eftersom varken teknologi, kultur
eller attityder kan överföras direkt från givare till mottagare.

Särskilt lyckosamt har "systersamarbete" visat sig vara när det
gäller områdena revision och statistik. För närvarande sker motsva
rande experiment när det gäller städer i Sverige och u-land, s k
"systerstadssamarbete" .

Det är intressant att notera att även"givarsystrarna" har kunnat
dra nytta av arrangemanget. En studie från 1990 visade att de
svenska statliga organisationerna i fråga inte hade gjort någon
nämnbar vinst på projektet mätt i pengar. Däremot ansågs att
samarbetet hade varit givande för att utveckla den egna kapaciteten
samt att det givit organisationen en ny kontaktyta med resten av
världen.

Löneproblematiken

Ett problem för förvaltningsbiståndet är bristen på lokala medel för
att finansiera statens utgifter. I några av de allra fattigaste länderna
är statsapparaten de facto under upplösning. Orsaken till detta är
inte att de inte längre behövs eller att någon annan tagit över dessa
uppgifter, utan att budgetläget har förvärrats så pass att statstjänste
män inte längre kan leva på sina ordinarie löner.

Resultatet är att ett stort antal tjänstemän, framför allt de bästa,
lämnar statsförvaltningen. De som är kvar arbetar minimalt med sin
egentliga arbetsuppgift och finner i stället andra vägar för att
komplettera sina inkomster.

Biståndsorganisationerna komplicerar bilden i det goda syftet
att få "de egna" programmen att fungera. De ger kanske högre löner
till personer som jobbar i "deras" projekt vilket "projektiserar" och
fragmenterar statsförvaltningen och skapar obalans och orättvisor.
Ibland direktanställer biståndsgivarna de duktigaste statstjänste
männen för att jobba i sin egen organistation.

Institutionsuppbyggnad blir i detta läge allt svårare. Vad som
faktiskt sker är att dyra utländska experter kontrakteras för att
"råda och lära" den mottagande institutionen medan den egna
personalen försvinner så fort de är fullärda.
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Biståndsorganen har gjort några försök att gå samman för att
finna en lösning på problemet, men hittills utan resultat. Samord
ning av detta slag kan förhoppningsvis framöver leda till konsen
sus och att något görs.

När är institutionsuppbyggnad färdig?

De mål som angivits ovan för institutionsuppbyggnad kan synas
vaga. Ett mål som"att få x att fungera mer effektivt" kan uppnås på
fem minuter eller ses som ett livstidsengagemang som aldrig slutgil
tigt kan avslutas.

Hur kan man bedöma att och när det inte längre behövs bistånd
till att bygga upp en institution?

Det blir återigen en fråga om balans mellan de kortsiktiga
resultaten och att bygga upp för långsiktig bärkraft.

Winai och Andersson (1992) har utvecklat en modell i vilken de
beskriver en organisations utveckling i fyra steg, som man kan
använda för att just illustrera detta problem:

Steg 1: Organisationen klarar inte av, dvs saknar kompetens att
utföra, en viss uppgift utan hjälp utifrån. (Typisk karaktäristik för
nya eller gamla slitna organisationer.)

Steg 2: Organisationen klarar av sina uppgifter, men kan inte
förnya sig själv, dvs när organisationen får nya uppgifter eller
nyckelpersoner försvinner klarar den inte att utföra vad som förvän
tas av den.

Steg 3: Organisationen har förmåga att förändra och förnya sig
själv, dvs dess "institutionella minne" och dess interna administra
tion och utbildningskapacitet klarar av att producera varor och
tjänster, förnya sig samt överleva personalomsättning.

Steg 4: Organisationen klarar av att hjälpa andra organisationer
att bygga upp deras kompetens.

I de flesta fall av institutionsuppbyggnad är det viktigt att från
början koncentrera sig på att hjälpa institutionen att nå fram till steg
3. Alltför ofta lämnas dock organisationen i steg 2. För att tidigt
sikta mot steg 3 är det viktigt att stödja uppbyggnaden av organisa
tionens internbudgetering, redovisning, administration och ge stöd
till personal- och utbildningsfunktionerna. Ett exempel på detta var



Att utbilda organisationer 107

när en utbildningsexpert anlitades på ett finansministerium för att
lära personalen att ordna kurser för ministeriets egna anställda och
anställda inom andra delar av den offentliga finansförvaltningen.
Eftersom landets budgeterings.. och redovisningssystem förändras
snabbt är det speciellt viktigt att utveckla denna förnyelseförmåga.
Till och med nyutexaminerade studenter kan vara främmande för de
nya metoderna och procedurerna.

Ibland är det nödvändigt att se till att institutionen har nått fram
till steg 4 innan biståndet avbryts. Det gäller institutioner inom den
offentliga sektorn vars syfte är att genomföra förändringar och
förbättringar för resterande delar av den offentliga sektorn. Detta
innebär att först när de har kapacitet att utbilda tjänstemän och
stödja och leda reformprocessen inom en annan statlig institution
har de uppnått sina mål.

Metoder är under utveckling för att mer exakt kunna bedöma
när en organisation har uppnått de olika stadierna i institutions
utveckling och när biståndet kan avslutas.

Anton Johnston är ekonom och biståndshandläggare på Sveriges ambassad
i Namibia. Han har akademisk examen i juridik, språk, lingvistik och
pedagogik. Han har tidigare arbetat i södra Afrika, främst Mo~ambique,
och varit handläggare och strateg inom SIDAs förvaltningsbistånd.
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Biståndets roll i refortnprocessen 

förvaltningsbistånd till Vietnatn

av AnnLis Aberg

Det ekonomiska systemet i Vietnam dominerades före 1987 aven
stark centralmakt och ett planekonomiskt system med dåvarande
Sovjetunionen somförebild. Systemet baserade sig på statligt mono
pol och allokering av resurser till alla sektorer av ekonomin. Det
fanns praktiskt taget inget utrymme för privata initiativ eller privat
produktion.

På partikongressen i december 1986 kom en officiell signal om
ändrad inriktning och den mödosamma vägen mot ett marknads
ekonomiskt system inleddes på allvar.

I en blandekonomi kan fördelningen mellan den offentliga och
den privata sektorn se olika ut, men ett gemensamt kännetecken är
att staten i större eller mindre utsträckning har en reglerande och
övervakande funktion - som exempel kan nämnas bankinspektion
och reglering av utländska investeringar.

I Vietnam har insikten om att statens roll måste ändras, som en
följd av den förändrade ekonomiska politiken, under senare år vuxit
sig allt starkare.

Men i stort sett saknades kunskap om hur staten kan styra och
reglera marknaden i ett marknadsekonomiskt system i landet.
Information och analytiska verktyg för att formulera riktlinjer och
strategier för utveckling aven marknadsekonomi saknades också.

Bristen på kunskap var stor även inom en rad andra områden:
- I mitten av 80-talet fanns bara ett fåtal personer i norra

Vietnam som hade utbildning från västerländska universitet. Kun
skaper om marknadsekonomi var närmast obefintliga. I södra
Vietnam var situationen delvis en annan, eftersom där fanns en
grupp som hade utbildats i väst före 1975. Trots att kunskaperna
var delvis förlegade, torde detta ha bidragit till den snabbare
ekonomiska utvecklingen i södra delen av landet.

- För de statliga företagen innebar den nya politiken att de
förväntades stå på egna ben och finansiera sina egna kostnader
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(även om staten länge subventionerade dem). Detta ledde till frus
tration, eftersom kunskap praktiskt taget saknades om hur företag
sköts i en konkurrenssituation. Konkurs var ett okänt begrepp.

- Kunskaper i engelska var ytterligare en bristvara. Engelska är
ett måste för den som vill slå sig in på internationella ekonomiska
marknader. Detsamma gäller vid utbildning och kontakter med
grannländerna i Sydostasien.

- Dessutom lade avsaknaden av institutioner inom områden som
kommersiellt bankväsende, juridik, information/statistik, utrikes
handel och revision allvarliga hinder i vägen för utvecklingen av
olika sektorer av ekonomin.

Reformprocessen tog trots allt fart under senare delen av 80
talet. I inledningsskedet var Sverige, FNs utvecklingsprogram UNDP
och i mindre utsträckning Finland, de enda biståndsgivarna från
väst. Vietnam var fortfarande avstängt från finansiellt stöd från
Världsbanken, Internationella Valutafonden och Asiatiska utveck
lingsbanken. Detta innebar också att landet inte hade något
strukturanpassningsprogram i Världsbankens regi. Alla tre organen
genomförde dock olika studier om landets ekonomiska reform
process.

Vietnameserna vände sig i detta läge till Sverige för att få råd och
stöd. Det var fortfarande oklart vilken inriktning reformprocessen
skulle ha och hur omfattande den skulle bli.

I detta inledande skede etablerades kontakt mellan Sverige och
Centrala Ekonomiska Institutet (CIEM) - ett stabsorgan till Minis
terrådets kansli - som hade en strategisk roll i utarbetandet av
riktlinjer och strategier för olika sektorer, vid den tiden inom det
planekonomiska systemets ram.

1987 anordnades, som en av de första insatserna i det svenska
förvaltningsbiståndet till Vietnam, en studieresa till Sverige för
representanter från CIEM, Vietnams finansministerium och minis
terrådets kansli. Intrycken från besöket resulterade i en rapport som
diskuterades på högsta politiska nivå i Vietnam. Vietnameserna
fann den svenska modellen med blandekonomiskt system och en väl
utbyggd social sektor av stort intresse. Den svenska hanteringen av
decentraliseringsfrågor fann också stort gensvar hos vietnameserna.

Boken "Vietnam - an Economy in Transition", författad av
ekonomerna Adam Fforde och Stefan de Vyider var ett annat
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resultat av det inledande samarbetet. Boken, som utarbetades i
samarbete med CIEM, var den första bok på engelska författad av
ekonomer från väst som behandlade den "nya" situationen i Viet
nam efter 1986. Boken som publicerades 1988, väckte stor upp
märksamhet både i Vietnam och internationellt. Den bidrog till att
öka kunskapen om hur den ekonomiska situationen såg ut i Viet
nam, vilket det fanns mycket begränsad kunskap om utanför f d
östblocket.

När färdriktningen i reformprocessen blev tydligare (1988/89)
diskuterades samarbete inom ett stort antal områden. Ett samarbete
utkristalliserade sig, som förutom fortsatt stöd till CIEM innefat
tade insatser inom skatteområdet, bankområdet, rättsområdet och
utbildning av ekonomer (både nationalekonomer och företags
ekonomer).

Det svenska biståndet inom förvaltningsområdet har ofta byggt
på s k systersamarbete mellan institutioner i mottagarlandet och
Sverige eller ett tredje land. Denna metod har också använts i
Vietnam. Ett exempel är svenska Riksskatteverkets samarbete med
General Department of Taxes vid finansdepartementet i Hanoi.
Arbetet har gällt organisationsfrågor, kompetensutveckling och
administration av skatteväsendet. Ett syfte har varit att presentera
olika skattesystem för att ge vietnameserna underlag att välja det
som passar dem bäst. Målet är alltså inte att exportera det svenska
skattesystemet.

Ett annat exempel på systersamarbete är det mellan National
Economics University (NEU) och Hong Kongs universitet. Målet är
att utveckla ett modernt institut för företagsekonomisk utbildning
vid universitet i Hanoi.

NEU samarbetar även med Londons universitet i syfte att utbilda
nationalekonomer genom distansundervisning. Samtidigt bygger
man upp kompetens för att NEU självständigt ska kunna bedriva
distansundervisning.

Inom rättsområdet finns ännu så länge begränsade erfarenheter
av biståndssamarbete. Ett samarbete kan innefatta frågor som rör
lagstiftning, domstolar, åklagarväsende, juristutbildning och mer
känsliga frågor som mänskliga rättigheter och utveckling av demo
krati.

I Vietnam, där samtliga delar av det juridiska systemet behöver
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omdanas, valdes inledningsvis samarbete i frågor direkt relatera
de till reformprocessen som t ex konkurslagstiftning. Efter den
första tvåårsperioden kommer samarbetet att fördjupas inom något
eller några områden, där utbildning av jurister förväntas inta en
central roll. Det långsiktiga huvudmålet är att bidra till utvecklingen
aven rättsstat.

Juridiska institutionen vid Umeå universitet är här motpart till
justitieministeriet i Hanoi.

En av hörnstenarna i den ekonomiska utvecklingen är ett funge
rande bankväsende. Sverige finansierar i Vietnam en insats som
administreras av Världsbanken. Målgrupp för insatserna är de
framväxande kommersiella bankerna. Viktiga komponenter i sam
arbetet är kunskapsuppbyggnad och systemutveckling, t ex utveck
ling av betalningssystem.

Insatsen har bidragit till att en bankförening bildats, som kan
tillvarata de kommersiella bankernas intressen.

Sverige diskuterar nu även ett stöd direkt riktat till Vietnams
centralbank, med tanke på centralbankens förändrade och viktiga
roll i de reformer som sker.

Till slut en fråga som SIDA fäster stort avseende vid, och som
blivit alltmer viktig i Vietnam. Det gäller samordning av biståndet,
och inte minst förvaltningsbiståndet där allt fler biståndsgivare vill
verka i Vietnam och behovet av att samordna olika insatser har
ökat.

Annlis Åberg är sektionschef vid SIDAs förvaltningsbiståndsbyrå. Hon
arbetade som ekonom vid biståndskontoret i Hanoi 1987-90.
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Krisen i de sociala sektorerna 1

av Ingemar Gustafsson

Den formella utbildningen, från grundskola till universitet, har
sedan självständigheten i allt väsentligt varit en angelägenhet för den
offentliga sektorn i de länder som får svenskt bistånd. Utbildningen
har finansierats av staten, den har varit en del av statens institutio
ner, dvs det regelverk i form av lagar, examenskrav och normer som
styr utbildningssystemet. Skolorna har också i flertalet fall varit
statliga och därmed varit en del av den statliga organisationen.

Liksom hälsosektorn har undervisningssektorn i de fattigaste
länderna under det senaste decenniet drabbats av stora finansiella
problem. Samtidigt har den statliga organisationen försvagats. När
lärarlönerna har sjunkit under existensminimum har lärarna skaffat
sig extrainkomster genom privat undervisning eller genom andra
sysslor. Inspektörer har inte kunnat besöka skolor och distributio
nen av läroböcker har försämrats. Krisen inom utbildningsväsendet
har också blivit en förtroendekris för staten som ansvarig för att
finansiera och organisera utbildning. På samma sätt som inom
hälsoområdet har detta lett till ett ökat intresse för marknads
lösningar, hos ländernas regeringar och inom biståndsorgan som
Världsbanken. Frågan är om detta är en lösning på krisen.

Vari består krisen?

Diskussionen om en kris skall ses mot bakgrund av de stora framsteg
som gjorts sedan början av 1960-talet. Världen har aldrig haft så
många utbildade människor som nu. År 1990 fanns det exempelvis
56 miljoner fler primärskoleelever i världen än tio år tidigare. Även

1. Denna artikel handlar i huvudsak om utbildningssektorn i de länder som får
svenskt bistånd. Många av problemen inom hälsosektorn (inkl AIDS och befolknings
frågan) är dock desamma.
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andelen inskrivna i skolan ökade stadigt under 1980-talet, utom i
Afrika söder om Sahara där andelen minskade i flera länder.

Detta säger oss två saker om krisen. Den ena är att krisen i många
länder är mera av ett trendbrott i jämförelse med den förbättring
som skett de senaste 30 åren. Den andra är att klyftorna mellan u
länder ökar. Många fortsätter att göra stora framsteg på de sociala
områdena, medan en viss grupp fattiga länder halkar ohjälpligt
efter. De länderna finns oftast i Afrika.

Krisen sammanfaller med den omstrukturering som bland annat
inneburit att statens roll omprövas och de offentliga utgifterna skärs
ned. Tidigare beskrevs krisen som att behovet var större än till
gången, men idag är det i de fattigaste länderna mera fråga om en
förtroendekris. Förtroendet sviktar för de politiker som lovar att
alla skall få tillgång till hälsa, utbildning och rent vatten och för de
institutioner/skolor där inga böcker eller svarta tavlor längre finns
och där läraren måste göra annat än att undervisa för att kunna
försörj a sig.

Finns det lösningar?

Lösningarna finns och de måste sökas såväl utanför de sociala
sektorerna som inom dem. Frågorna är i grunden politiska och
handlar om synen på välfärd och på fördelningsfrågorna.

Regeringarna i de länder som får svenskt bistånd anser, utan
undantag, att utbildning och hälsovård är en förutsättning för social
och ekonomisk utveckling. Det är också allmänt accepterat att
insatser på dessa områden ger ett direkt bidrag till ekonomisk
tillväxt. Att den enskilde "konsumentens" efterfrågan ensam skulle
bestämma utbildningens omfattning och inriktning är därför en
främmande tanke. Utbildnings- liksom hälsoplanering är en social
process där staten har en avgörande roll att spela. Prioriteringar och
inriktning är från denna utgångspunkt en politisk fråga.

Även när det gäller finansiering av de sociala sektorerna visar
erfarenheten att alternativen till statlig finansiering är begränsade.
Privat finansierade institutioner kan komplettera och enskilda av
gifter kan bidra, men i ett nationellt perspektiv är bidragen oftast av
liten betydelse om målet är grundläggande utbildning och hälsovård
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för alla. En kraftigt ökad avgiftsfinansiering av t ex sjukvård innebär
också stora risker för ökad social segregering genom att de fattiga,
som oftast är i störst behov av vård, har svårast att betala.

Inom sjukvården utgör ofta olika typer av privata ideella vård
givare ett viktigt komplement till de offentliga vårdinstitutionerna.
Privata kommersiella vårdgivare - speciellt för sluten vård - utgör
dock vanligen endast ett alternativ för medel- och höginkomst
tagare.

Om slutsatsen alltså blir att staten skall ha en styrande roll och
i allt väsentligt finansiera de sociala sektorerna så är det inom
undervisningssektorn inte självklart att utbildningens organisation
måste vara alltigenom statlig. Det kan finnas skäl att påminna om
att den västerländska skolan kom till Latinamerika, Asien och
Afrika (i här nämnd ordning) genom missionen, snarare än genom
den koloniala staten. Folkbildningen i Sverige hade sin sociala och
organisatoriska bas i folkrörelserna.

Gradvis fick staten i industrivärlden en normbildande roll inom
utbildning, samtidigt som statsbidrag har getts. Med industrialis
mens utveckling i Europa och USA kom staten att spela en allt större
roll i utbildningens innehåll, finansiering och organisation. Utbild
ningen fick legitimitet genom att vara sanktionerad av staten och
genom att de examina som gavs var nationellt gångbara och
erkända. Det sammanföll med att utbildning kom att betraktas som
en produktionsfaktor, jämställd med arbete och kapital. Den sågs
som en oundgänglig del aven moderniseringsprocess. Detta gällde
för i-världen oavsett ideologi eller ekonomiskt system.

Det organiserade lärandets utveckling i u-länderna är i många
avseenden en spegling av dessa trender i den industrialiserade
världen. Länder som övertog system dominerade av kyrkan före
självständigheten gjorde staten till huvudman för den formella
utbildningen, från grundskola till universitetet.

Men i samband med den allmänna försvagning av statens
organisation som skett i de fattigaste länderna har statens domi
nerande roll ifrågasatts. Det är ingen slump att världskonferensen
i Jomtien år 1990 om utbildning för alla, betonade att nya
"partnerships" måste skapas mellan stat, kommuner och enskilda
organisationer. Bara på det sättet kan det skapas förutsättningar för
att ge utbildning åt alla. Det finns många exempel att peka på.
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Kristna och muslimska samfund organiserar utbildning, nu liksom
före självständigheten. Enskilda organisationer, kommuner liksom
föräldraföreningar kan ta på sig olika uppgifter; allt från att bygga
och underhålla skolor med statligt stöd till att driva egna skolor. I
begreppet partnership ligger emellertid att staten bör ha en viktig
normgivande och styrande funktion och att det är fråga om samspel
och samverkan mellan staten och grupper i det civila samhället där
föräldrar och de som verkar inom skolan ges ett större inflytande.

Vad kan biståndet göra?

Stödet till de sociala sektorerna måste mot denna bakgrund ha en
framträdande plats, särskilt i biståndet till de fattiga länderna.
Biståndet kan dock bara bli effektivt om ländernas politik är sådan
att den främjar utvecklingen av dessa områden. De sociala sektorer
na måste ges hög prioritet men det är också fråga om att använda
medlen effektivt. Biståndet måste ges en strategisk inriktning.

Det är också väsentligt att anpassa formerna för biståndet till den
nya situationen. Det är då viktigt att skilja mellan krisländer och
övriga länder. I krisländerna behövs under en övergångsperiod ett
långsiktigt målrelaterat finansiellt stöd. Stärkande av system för
planering, budgetering, administration och revision är en viktig del
av ett sådant stöd.

I icke-krisländer är det viktigt att kvaliteten förbättras och att
eftersatta grupper kan nås. Det blir, som nu, fråga om riktade
strategiska insatser: innovationer och/eller stöd till eftersatta grup
per. Dagens bistånd är i huvudsak inriktat på sådana insatser.

Den tredje formen är anpassad till den allt vanligare situationen
att staten väljer att uppmuntra icke-statliga initiativ genom subven
tioner eller på annat sätt. För biståndsgivaren kan det då bli fråga
om att bidra till sådana subventioner enligt i förväg överenskomna
kriterier. Exempel på sådana insatser finns redan.

Ingemar Gustafsson har arbetat med undervisningsfrågor i tredje världen
sedan början av 70-talet, som administratör på SIDA och som planerare i
Botswana. Han har doktorerat i internationell pedagogik och är sedan 1987
chef för SIDAs undervisningsbyrå.
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Forskning - en förutsättning för utveckling

av Johan Holmberg

Forskningens betydelse för utvecklingen

Styrelsen för u-landsforskning, eller SAREC, tillkom 1975 genom
att biståndet till forskning lyftes ut ur SIDA. Detta innebar ett
erkännande från den svenska regeringens sida av forskningens roll
i utvecklingsprocessen samt av att forskningsbistånd kräver en
handläggning som delvis skiljer sig från vad som gäller för biståndet
i övrigt. Bland de större bilaterala biståndsgivarna i DAC är det idag
endast Sverige och Kanada som har särskilda myndigheter för
bistånd till u-landsforskning.

Varför är det då angeläget att särskilt värna om forskning i
biståndet?

Forskning syftar enkelt uttryckt till att skapa ökad kunskap om
och djupare förståelse av skilda fenomen i samhället. Forskning har
också en viktig roll för att skapa bättre insikter i de principer,
metoder och samband som ökar förmågan till problemlösning och
kontroll av skeenden. Forskningen betraktas därför som ett viktigt
redskap för mänskligt framsteg. Ett starkt skäl till de snabba
ekonomiska och tekniska framstegen i i-länderna, inte minst i
Sverige, under det senaste århundradet är deras satsning såväl på
grundforskning som på mer tillämpad sådan.

Den relativa avsaknaden av inhemsk forskningskapacitet är ett
av underutvecklingens mest allvarliga symptom. U-ländernas andel
av världens naturvetenskapliga och tekniska forskning uppskattas
till omkring 4 procent, varav Afrikas andel nästan är försumbar.
Inom hälsosektorn sker 95 procent av den globala forskningen i
i-länderna, trots att u-länderna svarar för 85 procent av jordens
befolkning och därtill är mest utsatta för de svåraste sjukdomarna.
Exempelvis lever 80 procent av dem som smittats av HIV/AIDS i u
länderna. Även om forskningskapaciteten i flera asiatiska länder på
senare år har förbättrats avsevärt, har trenden i de av jordbruk
nästan helt beroende afrikanska länderna snarast varit den mot
satta. Klyftorna i fråga om forskningskapacitet har snarast ökat på



117

senare år, såväl mellan i- och u-länder som mellan u-länder på skilda
utvecklingsnivåer.

Den snabbt ökande internationaliseringen, ett resultat främst av
förbättrade kommunikationer, har ställt ökade krav på u-länderna
att medverka i mellanstatliga förhandlingsprocesser och åtgärds
program. Med begränsade egna resurser för forskning blir u
ländernas kunskaper ofta otillräckliga för ett aktivt deltagande i
sådana processer. Detta kan illustreras av de afrikanska ländernas
jämförelsevis passiva hållning under arbetet med FNs konventioner
för klimatförändringar och biologisk mångfald inför FNs miljö
konferens i Rio de Janeiro 1992.

Utveckling bygger inte på "kunskapsöverföring" , som tidigare
ofta hävdats, utan sker i en process, där egna kunskaper utvecklas
och sammansmälter med impulser och erfarenheter från andra
länder. Detta fordrar ett analytiskt hållningssätt snarare än färdig
kunskap, inte minst mot bakgrund av de snabba förändringar som
kännetecknar dagens värld. Varje samhälle måste därför odla en
egen analytisk tradition som håller en levande dialog vid liv och
lagrar erfarenheter, vad man kallar en forskningstradition. Kvalifi
cerad analytisk kompetens är nödvändig inte bara för utveckling av
landets kunskapstradition utan även för att skapa förutsättningar
för bedömning av erfarenheter och forskningsresultat från andra
länder. Detta inbegriper att testa, välja och anpassa ny teknologi,
ideer och system så att de kan fungera utifrån lokala förutsättningar.

Dessutom måste en sådan levande analys underhållas, inte bara
av problemorienterade forskargrupper utan aven institutionell
miljö som svarar för kontinuitet. Universitetens roll är i detta
sammanhang viktig. Varje land behöver kvalificerad utbildning
inom strategiska områden. När man talar om vikten av forsknings
baserad utbildning avses inte bara att den kunskap som lärs ut
bygger på vetenskaplig grund. Det centrala är att förmedla ett
prövande hållningssätt, en insikt om att kunskap är föränderlig, och
en beredskap att ompröva, värdera och testa erfarenheter och teori.
Det är denna kapacitet som efterlyses, när vi talar om kapacitets
utveckling. Det är bara sådan kapacitet som kan ersätta den
mångfald av experter som anlitas i många u-länder. Inhemsk
forskning är därför en nödvändig grund för dessa länders integritet
och förmåga att ta ett eget ansvar för sin utveckling.
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Svenskt forskningsbistånd

SAREC har alltsedan sin tillkomst tilldelats en dubbel roll. Myndig
heten ska dels ge stöd till forskning i u-länder, dels främja svensk u
landsforskning. När det gäller stödet till u-länderna har SAREC
preciserat två operationella mål för sin verksamhet. De innebär att
bistå u-länderna med

- att bygga upp en egen forskningskapacitet i form av goda
forskningsmiljöer, utbildning av egna forskare, metoder för plane
ring och prioritering av forskning samt fördelning av resurser för
denna ("kapacitetsmålet"), samt

- finansiella och vetenskapliga resurser i syfte att producera
forskningsresultat inom för u-länderna viktiga problemområden
och till dem föra över vunna forskningsresultat av betydelse för
deras utveckling ("resultatmålet");

Ett viktigt medel för att uppnå dessa mål är att främja det
vetenskapliga samarbetet mellan Sverige och u-länder.

Arbetet med att nå "kapacitetsmålet" bedrivs huvudsakligen
inom bilaterala och regionala program inriktade på de fattigaste
länderna. Dessa sammanfaller huvudsakligen med de traditionella
svenska biståndsmottagarländerna. SAREC har sina största bilate
rala program i Tanzania, Mo~ambique, Etiopien, Nicaragua,
Zimbabwe, Vietnam och Sri Lanka. Det stöd som lämnas till dessa
länder syftar främst till att bygga upp livskraftiga forskningsmiljöer
vid universitet och till universitet knutna forskningsinstitut.

"Resultatmålet" mäts i forskningens kvalitet och värde, dels
inomvetenskapligt, dels för allmän kunskapsuppbyggnad på områ
det. Dessutom finns ett relevanskriterium, nämligen att forsknings
resultaten skall vara av nytta för u-länders utveckling. SAREC
stöder forskning med denna inriktning både i jämförelsevis mer
utvecklade u-länder, exempelvis Argentina, Uruguay och Chile, och
i i-länder. Den för u-ländernas utveckling mest angelägna forsk
ningen, exempelvis om sjukdomen AIDS, bedrivs ofta i vår del av
världen, men då i samarbete med institutioner i u-länder.

SAREC har möjligheter att ta egna initiativ till forskningsin
satser inom områden för u-landsforskning. Efter hand har ett antal
särskilda initiativprogram utvecklats inom områden som priorite
rats inom biståndspolitiken: miljö, kvinnofrågor, demokrati och
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mänskliga rättigheter är tre exempel på sådana områden.
Inom framför allt de bilaterala programmen har SAREC byggt

upp en arbetsmetodik vars kärna är ett väl utvecklat samarbete
mellan akademiska institutioner i u-länder och i Sverige. I de flesta
fall sker detta samarbete direkt mellan en institution isamarbetslandet
och en motpart vid ett svenskt universitet. SAREC sammanför
parterna och finansierar samarbetet. Ett viktigt inslag i detta är ofta
forskarutbildning växelvis mellan u-landet och Sverige, s k sand
wich-modell. Detta institutionssamarbete engagerar omkring 120
svenska universitetsinstitutioner och har blivit en SAREC-speciali
tet.

De ämnesområden som SAREC för fram som prioriterade under
de närmaste åren är miljö och utveckling, befolkning, ekonomiska
och politiska förändringsprocesser, demokrati och mänskliga rät
tigheter, kvinnoforskning, hälsoforskning (inklusive HIV/AIDS)
samt de s k basvetenskaperna (fysik, kemi, biologi). Därutöver har
SAREC i samarbete med SIDA påbörjat ett särskilt stöd som syftar
till att hejda sönderfallet av utbildnings- och forskningsmiljöerna
vid universiteten i ett antal av de fattigaste u-länderna.

SAREC utlyser varje år stöd till svensk u-landsforskning. Kon
kurrensen är hård, och sökta medel är regelmässigt flera gånger
större än beviljade. Många av de forskningsprojekt som får stöd
avser doktorandarbeten inom prioriterade områden. SAREC ger
även stöd till forskningsmiljöer och till vissa högre forskartjänster
vid svenska universitet.

Fram till 1992/93 ökade SARECs anslag i nominella termer
varje år, från 85 mkr 1976/77 till 425 mkr 1992/93. Budget
året 1993/94 minskade anslaget för första gången, till 405
mkr. I jämförelse med SIDA är SAREC sålunda en liten
myndighet med en personal på totalt ca 45 anställda. SAREC
har endast ett fältkontor (i Harare) och arbetar i övrigtgenom
biståndsambassaderna.
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Om effektivt forskningsbistånd

SARECs erfarenheter visar att effektivitet i forskningsbiståndet
främjas av
- konsekvent betoning av vetenskaplig kvalitet, framför allt genom
systematiskt inhämtande av remissyttranden från utomstående
bedömare;
- flexibilitet och anpassning till mottagarens omständigheter och
önskemål;
- uthållighet och långsiktighet i åtaganden, särskilt vad avser
uppbyggnad av forskningskapacitet i fattiga u-länder;
- förmåga till kvalificerad policydialog i forskningsfrågor;
- vilja till risktagande och satsning på av givare underförsörjda
områden, exempelvis arkeologi i Östafrika;
- prioritering av basstöd över ändamålsbundet projektstöd;
- satsning på hög kompetens hos SARECs personal, inte minst
genom att eftersträva att handläggarna skall ha disputerat och
ibland även medge dem utrymme för viss egen forskning;
- ett väl utbyggt kontaktnät bland i första hand svenska akademiska
institutioner;
- en handläggningsordning och ett arbetssätt som skapar en kreativ
arbetsmiljö och som förenar de ibland motstridiga krav som ställs
av SARECs dubbla roller som biståndsmyndighet och forsknings
råd.

Johan Holmberg, programchef vid SAREC, har arbetat med SIDA-stödda
projekt inom lantbrukssektorn i Afrika, har varit chef för SIDAs natur
bruksbyrå och avdelningschef vid SIDA. Under 1990-92 arbetade han med
miljö- och utvecklingsfrågor vid ett forskningsinstitut i London.
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Kan bistånd till infrastruktur ge

bestående resultat?

av Jan Bjerninger

Fysisk infrastruktur spelar - enligt min mening med rätta - en
central roll i de flesta i-länders biståndsverksamhet. Men vad menar
vi egentligen med infrastruktur? Och är allt infrastrukturbistånd av
godo?

Viktiga branscher

Det finns ingen självklar definition på fysisk infrastruktur. Olika
biståndsgivare inkluderar olika sakområden i begreppet. SIDAs
definition innefattar energiförsörjning, telekommunikationer,
transportinfrastruktur t ex vägar och järnvägar, vattenförsörjning
samt byggnader för olika ändamål.

Få, om ens någon, ifrågasätter infrastrukturens betydelse för ett
samhälles ekonomiska och sociala utveckling. För oss är det själv
klart med ett Sverige där näringslivet och praktiskt taget alla
människor har ögonblicklig tillgång till elkraft, rent dricksvatten,
telefoner och ett utbyggt transportnät. När samhällsekonomin
stagnerar höjs omedelbart krav om infrastrukturinvesteringar för
att få hjulen att snurra på nytt.

På samma sätt är det lätt att inse att brister i infrastrukturen är
ett avgörande hinder för de flesta u-länders utveckling. Av det följer
lätt slutsatsen att stora nyinvesteringar i kraftverk, telefon- och
vägnät etc automatiskt bör stå högt eller högst på prioritetslistan i
utvecklingsarbetet. Men så enkelt är det inte.

Nyansera behovsanalysen

Vi behöver ta till oss två till synes självklara, men i praktiken ofta
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förbisedda, slutsatser av decenniers biståndsarbete för att nyansera
perspektivet:

För det första:
Ingenting, det må vara telefoner eller kraftverk, är alltid och överallt
av godo. För att bli effektiva måste de utnyttjas på ett rimligt sätt.
Subventioner kan dölja ineffektivitet, i synnerhet som många
infrastrukturbranscher karakteriseras av monopol- eller oligopol
situationer. Investeringar i el- och vägnät kan ge ett samhälle stora
skulder och höga driftskostnader utan att ge utvecklingen den
avsedda "puffen".

För att nå ett gott resultat måste man se helheten. Innan man
investerar i nya anläggningar måste det som redan finns skötas
effektivt. En telefonväxel eller en gasturbin kan inte drivas utan
kompetent personal. Varken växeln eller turbinen kan i längden
fungera om inte någon i landet, oftast kunderna, betalar vad kalaset
kostar. Det fordras "spelregler" som skapar rimlig effektivitet och
gynnar inte "bara" teknisk utan också ekonomisk och övrig admi
nistrativ utveckling. En rad u-länder inför därför nu marknads
orienterade lösningar på infrastrukturområdet. Biståndet måste här
stödja utformandet av rimliga spelregler, snarare än att genom
okritisk finansiering snedvrida konkurrensen. Det är svårt, i synner
het i monopolliknande branscher.

För det andra:
I ett u-land råder brist på nästan allt. Med våra i-landsögon ser vi
främst bristerna på det område vi själva kan bäst, det må vara vägar
eller sjukvård, och vill göra något åt just det området. Men när
resurserna är knappa måste vi kunna jämföra olika områden och se
var bristerna är störst och vad landets ekonomi tillåter. Satsning
arna på olika samhällsområden måste komplettera och förstärka
varandra i stället för att konkurrera om knappa samhällsresurser.
Det måste t ex vara möjligt att göra en realistisk bedömning av om
resurserna i längden kommer att räcka inte bara till en investering
utan också till dess driftskostnader. En lärare som förmår ha distans
nog till sitt fackområde för att dra den paradoxala slutsatsen att ett
lands utbildningsväsende inte är betjänt av fler skolor, eller en
kraftingenjör som på motsvarande sätt inser att vare sig kraft
sektorn eller landet för ögonblicket är betjänt av flera kraftverk, kan
därför vara guld värda i biståndsarbetet.
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Helhetsperspektiv

Biståndsgivare som känner ett genuint ansvar mot u-ländernas
fattiga - och inte i första hand vill ge egna företag ekonomiska
vinster och u-landsmakthavare politiska fördelar - anlägger därför
ett helhetsperspektiv vid bedömning av infrastruktursatsningar. Det
intressanta är inte, som i planekonomiernas utvecklingsplaner, hur
mycket som investeras i infrastruktur utan:

- vilket utbud av infrastrukturtjänster (inklusive aspekter som
kostnadsnivå, kvalite etc) som görs tillgängligt i samhället. Det
handlar alltså lika mycket om investeringarnas verkningsgrad som
deras storlek.

- den långsiktiga bärkraften hos detta utbud, dvs förmågan hos
mottagaren att praktiskt och ekonomiskt av egen kraft vidmakt
hålla och efter hand utveckla tjänsterna.

SIDA har längre och mer medvetet än de flesta utvecklings
organisationer försökt anlägga ett helhetsperspektiv på stödet till
infrastruktur i u-länder. Sakunderlaget för detta perspektiv har
regelmässigt tagits fram med hjälp av expertis från svenskt närings
liv med god internationell utblick. Det har ofta inneburit en kombi
nation av specialister på ledande positioner i driftsorganisationer
(t ex kraftföretag som Sydkraft och Vattenfall), och expertis från
internationellt verkande konsultföretag (t ex Sweco).

I genomförandet har dessa resurser ersatts av eller kompletterats
med resurser från andra delar ur näringslivet (t ex företag som ABB
och Skanska). En viktig del har dessutom varit att "gifta ihop" det
västerländska kunnandet med u-landets eget fackfolk. Kunskap om
ledning av företag och förvaltningar har varit en central ingrediens.
Resultaten har oftast varit goda.

Vad har då detta synsätt i praktiken inneburit för svenskt
infrastrukturbistånd?

Idag ges stöd till infrastruktursektorn normalt som breda pro
gram, med en kombination av nyinvesteringar, upprustningar av
befintliga anläggningar, personalutveckling, stöd till institutionella,
marknadsorienterade reformer osv. (Ibland kan dock slutsatsen
vara att landet självt, kanske i samarbete med andra givare som
Världsbanken, i rimlig utsträckning redan tillämpar detta perspek
tiv, varför den svenska rollen kan koncentreras på ett mindre
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segment, t ex en enstaka investering). Det gäller att koncentrera sig
på sektorns huvudproblem och se de insatser som görs av olika
givare i ett helhetsperpektiv.

Energi och vägar

Som exempel kan man ta Nicaraguas elkraftsektor. Den har känne
tecknats både av behov att långsiktigt säkra ett ökat kraftutbud för
bl a näringslivets behov och nödvändigheten att minska subventio
ner samt öka effektiviteten för att bromsa en konstlat uppdriven
efterfrågan och organisatoriskt slöseri.

Stöd till ombyggnad av ett kraftverk har inneburit att 30-40
procent av landets nuvarande kraftproduktion är säkrad under en
15-årsperiod. Samtidigt har ett institutionellt samarbete med ett
svenskt kraftföretag lett till att man nu är på väg mot en omstruk
turering och effektivisering av landets kraftsektor. Idag förbereds
dessutom stöd till utbyggnad av nya vattenkraftverk, som ger en
förhållandevis miljövänlig och långsiktigt valutasnål kraftkälla.

Ett annat exempel är delar av Afrikas vägnät, som har förfallit
därför att både personella och valutamässiga resurser saknas för
traditionellt, maskinintensivt underhåll. Några biståndsgivare (bl a
Sverige, Norge, Holland och ILa) har under ett antal år därför stött
försök att skapa kunnande och andra förutsättningar för att delar
av vägnätet ska underhållas på ett sätt som anpassats till den lokala
resurs- och kostnadsstrukturen. Oftast innebär det ett mer
arbetsintensivt vägbyggande vilket ger positiva sysselsättnings
effekter, men huvudpoängen är att skapa metoder som är ekono
miskt konkurrenskraftiga och därmed bärkraftiga i den lokala
miljön. Åtskilliga afrikanska länder tillämpar numera sådana meto
der i delar av sitt vägprogram.

Bred kunskap krävs

Vilka utbildningssatsningar är nödvändiga vid investeringar i infra
struktur? En del givarorganisationer tolkar "nödvändig", som av
leverantören föreslagen utbildning i tekniskt handhavande och - i
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lyckligare fall- underhåll av levererad utrustning. Men att tekniskt
sköta t ex en televäxel är en sak - att utnyttja dess möjligheter i ett
kundorienterat och företagsekonomiskt perspektiven helt annan.

SIDA har därför stött utvecklingen av några av Afrikas bästa
yrkesskolor, t ex Teleskolan i Maputo, Mo\ambique, och Vatten
kraftskolan i Kafue, Zambia, och bidragit till att ge dessa en "bred"
profil, med både tekniskt och administrativt kunnande. Men SIDA
söker också anlägga ett än bredare perspektiv på institutionell
utveckling. Namibias televerk har sålunda nyligen med svenskt stöd
omvandlats från att vara en del av ett transportdepartement till att
bli ett självständigt bolag. Att ge personalen utbildning i företags
ekonomi m m har varit en viktig del i omstruktureringen. Ett annat
exempel är ett nytt investeringsprogram för Tanzanias telesektor
där krav på långtgående organisatoriska reformer, men också
personalstöd för att genomföra reformerna, ingår. '

Vattenförsörjning - helhetssyn och decentralisering

En del infrastrukturområden (telekommunikationer, kraftförsörj
ning, järnvägar m m) är i små u-länder svåra att organisera på annat
sätt än som centrala monopol, även om olika ägaralternativ kan
existera. Andra områden, som vattenförsörjning och bostadsbyg
gande, är också av stort samhälleligt intresse, men verksamheten är
på ett helt annat sätt decentraliserad till sin natur.

Vattenområdet är det kanske mest slående exemplet på behovet
aven långsiktig helhetssyn, och den konflikt som kan finnas mellan
kortsiktiga åtgärder och bärkraftig utveckling. Det är förhållande
vis enkelt att organisera ett program som effektivt borrar brunnar
och förser dessa med pumpar. Det är svårare att dels välja en typ av
pumpar som kan underhållas i lokal miljö, dels utbilda lokal
befolkningen i hur de sköts. Det är än svårare att finna system som
gör att lokala små byar på en avlägsen afrikansk landsbygd ges, och
tar, det långsiktiga ansvaret för dessa pumpar, både ekonomiskt och
praktiskt. Och slutligen: det är kanske allra svårast att sprida
kunskap om och en ny syn på hygienfrågor, som gör att det rena
vatten brunnarna ger faktiskt används på ett sätt som minskar
frekvensen av diareer och andra vattenburna sjukdomar.
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SIDA, liksom andra biståndsgivare, har gått igenom dessa olika
stadier, gjort sina misstag och dragit lärdom. Idag ges stöd till ett
antal vattenprogram som - oftast framgångsrikt - söker förena alla
de nämnda perspektiven. HESAWA i nordvästra Tanzania är ett
exempel, där uppemot en miljon tanzanier i ett område stort som
Götaland givits möjlighet att förbättra sin vattensituation till en
årskostnad av ca 50 kronor per person. Arbetet sker decentraliserat
på lokal nivå och såväl brunnar som kunskap i hygien ingår i pro
grammet.

Självfinansierade bostäder

Också på bostadsområdet sker experiment med decentraliserade
former. Erfarenheterna visar att bostäder också för de fattigaste
grupperna människor måste självfinansieras, om programmen ska
nå spridning, få långsiktig bärkraft och bli något annat än "förevis
ningsobjekt" för biståndsgivaren och lokala politiker.

Kostnaderna måste därför pressas i botten, bl a genom att
brukarnas egen organisationsförmåga och arbete utnyttjas maxi
malt. Samtidigt får inte kvalitetskraven rubbas väsentligt. Bistånds
givaren står för startkapitalet och kanske för inledande utbildning
osv. Stiftelser med s k roterande fonder, där återbetalda krediter
bildar underlag för nya lån, har visat sig vara en lovande väg att
skapa långsiktighet på området i svenskstödda program i Latiname
rika.

Infrastruktur - en viktig nyckel till utveckling

Decenniers erfarenheter har givit både u-länder och givarorganisa
tioner insikten att infrastrukturelI effektivitet kräver mer än inves
teringar. Misstag har gjorts men verkningsgraden i verksamheten
har gradvis ökats och är nu oftast god.

Världens u-länder har inte råd med en tärande infrastruktur.
Elektriskt ljus och möjlighet till personligt telefonerande kommer
under många decennier att ligga långt utom ekonomiskt räckhåll för
de flesta afrikaner. De har därför rätt att kräva att de satsningar som
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görs på dessa områden sker effektivt i syfte att gynna samhällseko
nomin och samhällsservicen i stort och inte innehåller dolda subven
tioner som oftast gynnar endast en mindre grupp förhållandevis
välbeställda konsumenter. Ibland kan detta kombineras med
givarlandets intresse att ge sysselsättning till det egna landets
industri. Detta får då vara en välkommen bieffekt och inte utgångs
punkten för hur biståndet inriktas.

Vidare bör innovativa insatser som syftar till att stödja männi
skors egna ansträngningar att förbättra sin standard på basbehovs
områden, som vattenförsörjning och bostäder, fortsätta.

Med ett sådant angreppssätt är det lätt att slå fast att infrastruktur
satsningar är en av nycklarna till utveckling.

Jan Bjerninger är civilekonom och var tidigare chef för SIDAs infrastruktur
byrå.
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Bistånd och kOITlITlersiel1 finansiering

av Lars Ekengren

Bistånd är ett medel att finansiera utveckling. Men utveckling i u
länder finansieras också - och primärt - på annat sätt. Främst sker
det genom att interna resurser mobiliseras i form av inhemskt
sparande och kanaliseras genom landets finansiella institutioner
eller skatteväsen till utvecklingsändamål. Parallellt med biståndet
överförs andra externa finansiella resurser i form av kommersiella
krediter (affärsbankslån och exportkrediter) och direktinvesteringar,
dvs normalt privata investeringar, där investeraren har ett långsik
tigt egenintresse i resultatet. Direktinvesteringarna har visat sig vara
en dynamisk utvecklingsfaktor som har växt mycket snabbt under
senare år, medan biståndet och krediterna stagnerat. Dessa investe
ringar har främst riktats mot Asien och Latinamerika medan flödet
till Afrika varit begränsat. Detta avsnitt tar upp möjliga kopplingar
mellan krediter och bistånd och mellan direktinvesteringar och
bistånd.

Bistånd utgår från mottagarländers behov och är i första hand
efterfrågestyrt. Härtill kopplas en serie värderingar från givarna.
Kommersiella krediter och direktinvesteringar har en annan mål
bild, t ex att främja det egna landets exportmöjligheter eller att öka
det egna företagets konkurrenskraft på en global marknad. Även
om målen skiljer sig kan de olika finansieringskällorna samsas i
samma projekt. Det gäller då att projektet ges en utformning som å
ena sidan möjliggör en avkastning som är tillräcklig för återbetal
ning av lån och repatriering av investeringsmedel och som å andra
sidan tillgodoser mottagarlandets och biståndsgivarens krav, exem
pelvis miljökrav.

Men kopplingen mellan olika intressen är aktuell inte bara på
projektnivån utan också på makronivån, på sektornivån och på
institutionsnivån. En god, transparent och förutsebar ekonomisk
politik, en liberal handelsregim och valutapolitik och ett rimligt
system för genomförande av nödvändiga strukturanpassnings
åtgärder, är förutsättningar för utveckling och investeringar. Ett
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stabilt politiskt system som karakteriseras av mångfald och "good
governance" är också nödvändigt.

På sektornivån kan man peka på behovet av tydliga sektorpolicies,
inklusive lagar och regler som anger spelreglerna inom sektorn, och
på tillgängligheten av välutbildad arbetskraft. På institutionsnivån
handlar det om att skapa organ som kan genomföra och följa upp
den antagna politiken och som kan fungera som bollplank i formu
leringen av politiken och regelverket. Dessa faktorer spelar en viktig
roll när banker och exportgarantiinstitut värderar den politiska och
ekonomiska landrisken och projektrisken. Direktinvesterare för ett
liknande resonemang. Ett bistånd som medverkar till att öka ett
lands kreditvärdighet i ovanstående avseenden, och således minskar
de risker som långivare och direktinvesterare har att ta ställning till,
är ett gott bistånd.

Kontroversiell koppling

Innan skuldkrisen blev ett faktum för ungefär tio år sedan, finansie
rade kommersiella lån framför allt budget- och bytesbalansunderskott
och kanaliserades således till absolut största delen via staten i u
landet. De facto innebar det att lånen till stor del kom att användas
för konsumtion och för finansiering av kapitalflykt. Skuldkrisen
innebar en läxa för bankväsendet. Numera finansierar lånen främst
projekt och speciellt sådana projekt som genererar inkomster, helst
i konvertibel valuta. Den vanligaste typen är infrastrukturprojekt
som karakteriseras av stora, lättidentifierbara kontrakt och en
myckenhet av hårdvara. Ett allt vanligare inslag är att nya infra
strukturprojekt ägs och drivs av privata intressenter, s k BOT
projekt.

Möjligheterna att finansiera infrastrukturprojekt med en kom
bination av bistånd och exportkrediter (krediter som är garanterade
av den statliga exportkreditnämnden) begränsas sedan något år av
det s k Helsingfors-paketet. Det innebär att bunden finansiering av
projekt med kommersiell lönsamhet inte normalt får uppmjukas av
biståndsmedel. Syftet med paketet, som antagits av de stora indu
striländernas samarbetsorganisation OECD, är att begränsa kredit
konkurrensen i mellaninkomstländer och att inrikta biståndet mot
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mer "rena" biståndssyften. För svensk del har paketet inneburit
problem. U-kreditsystemet bygger nämligen på att en koppling
mellan export- och biståndsfinansiering inte bara är möjlig utan
önskvärd. En förutsättning är dock att projekten genomgår en
noggrann biståndsvärdering. Systemet kan missbrukas genom att
biståndet fungerar som smörjmedel för exportkontrakt som annars
inte skulle (och borde) komma till stånd.

U-kreditsystemet illustrerar en koppling mellan kommersiella
lån och bistånd som således inte är helt okontroversiell i internatio
nella fora. Det finns dock andra kombinationer som är helt accep
terade: gåvofinansiering av sektor- och förstudier med kommersiell
finansiering av projektgenomförande, bistånd med obundna lån
osv. För svensk del finns inom infrastrukturområdet ett antal
exempel på dylika biståndsinsatser som genomförts av SIDA och av
BITS.

Direktinvesteringar har kommit att accepteras som det mest
effektiva sättet att överföra utländsk teknologi till industrisektorn.
Direktinvesteringar innebär att ett "paket" med flertalet av följande
komponenter överförs: tekniskt kunnande, produktutformning,
tillgång till utländska marknader, licenser, maskiner och andra
anläggningstillgångar, företagsledning och utbildning.

Flera u-länder (Indien och Tanzania för att nämna några för oss
aktuella exempel) har över tiden försökt köpa dessa komponenter
separat från olika håll för att själva "paketera" dem. Det har ofta,
men förvisso inte alltid, fungerat väl i en inledningsfas. Man har fått
tillgång till en fungerande produktionsanläggning, kvalificerad
ledningspersonal inom ramen för ett managementkontrakt osv.
Men vad man inte fått tillgång till är ett långsiktigt management
engagemang och ett kontinuerligt flöde av forskningsresultat och
produkt- och marknadsinformation osv, vilket medfört att företa
get fått svårt att förnya sig och att driva en konkurrenskraftig
verksamhet.

Direktinvesteringar - normalt i form av aktieinvesteringar - kan
göras i helägda dotterbolag eller i samriskföretag (joint ventures).
Dotterbolaget är oftast den mest effektiva formen. Det säkrar en
okomplicerad ledningsstruktur och möjliggör att marknadsföringen
integreras i det investerande företagets globala marknadsstrategi.
Det minimerar också riskerna för att teknologin sprids till orätta
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händer. Mot dotterbolagsformen talar att hela projektrisken bärs av
det investerande företaget och att således ingen riskdelning görs med
andra aktörer.

Flera u-länder har också försökt att begränsa dotterbolags
investeringarna för att få teknologin överförd och kontrollerad av
den lokala investeraren och således hamna i nationella händer. Idag
tar dock allt fler u-länder bort sådana restriktioner.

I en samriskinvestering mellan ett i-landsföretag och ett u
landsföretag kan bistånd komma in som en tredje part. Det blir här
frågan om en kompletterande investering som fungerar som ett
riskavlyft, där de bägge andra parterna finner att riskerna är för
höga för att de skall dela upp dem mellan sig. Man bör däremot
undvika att direkt subventionera samriskföretaget, eftersom det
kan verka snedvridande och konkurrensstörande. Det svenska
biståndsorganet för samriskinvesteringar, Swedfund International
AB, ställer därför marknadsmässiga avkastningskrav på sina aktie
investeringar och lämnar lån på marknadsmässiga villkor.

Swedfunds projektportfölj innehåller således investeringar till
villkor som motsvarar vad svenska och lokala företag också ställt.
Vad som skiljer Swedfunds portfölj från främst de samverkande
svenska företagens, är den totala riskprofilen; medan Swedfunds
portfölj enbart består av högriskinvesteringar, är de svenska företa
gens u-landsprojekt i hög grad uppblandade med mindre riskfyllda
investeringar.

Bättre miljö för företagande

Men industribistånd lämnas inte bara i direkt koppling till direkt
investeringar utan också i mer indirekta former. Det blir här fråga
om att förbättra miljön för företagande och investeringsklimatet.
Som nämnts är det en förutsättning för att industrisektorn skall
fungera effektivt, att de makroekonomiska förutsättningarna för
bättrats. Det sker oftast genom åtgärder från regeringarna i sam
klang med biståndsgivarna. Här deltar Sverige aktivt i en dialog med
mottagarländerna.

På sektor- och institutionsnivåerna erfordras ett antal åtgärder,
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dels för att regelverket skall fungera bättre, dels för att institutions
väsendet skall utvecklas. Det är här inte främst fråga om statliga
institutioner, utan i högre grad om privata sektorns organisationer,
t ex industriförbund, handelskammare, exportfrämjande organ,
arbetsmiljöinstitut, finansieringsbolag och riskkapitalföretag osv.

Dessa organ baserar sin existens på att det finns en genuin
efterfrågan på deras tjänster från medlemskretsen. Som bistånds
givare (där SwedeCorp är den aktuella svenska myndigheten) måste
man vara försiktig med subventionering, för att undvika att störa
deras karaktär av medlemsorgan. (För hur biståndet lämnas till
dessa, jämför avsnittet ovan, "Att utbilda organisationer 
kompetensutveckling och institutionell uppbyggnad".)

Även på företagsnivån har biståndsgivarna en roll att spela
(utöver som investerare i samriskföretag). För att åstadkomma ett
nära samarbete på företagsnivån, krävs ofta en mäklerifunktion.
Detta har kanske skett genom stora investeringsseminarier, där
teknologiköpare möter teknologisäljare, varefter kontakten förut
sätts leda till ett långsiktigt samarbete.

Det är dock enbart i undantagsfall som detta lyckas fullt ut.
Kontaktförmedlingen kräver normalt mer systematiska insatser
som leder till att kostnaderna i kontakt-, utrednings- och förhand
lingsfaserna reduceras för intresserade företag. Detta sköts normalt
aven exportrådsfunktion, och må fungera när det gäller mer
utvecklade marknader. För fattiga u-länder är däremot dessa kost
nader ofta så höga och det internationella företagsintresset så lågt
att det kan fordras att en biståndsgivare träder emellan och tar del
av kostnaderna.

Sammanfattningsvis vill jag hävda att ett bistånd som lämnas i
samverkan med kommersiell finansiering bör karaktäriseras av
följande:

- det bör vara additionellt. Det bör leda till ökat flöde av kapital
och resurser till u-länder (kvantitativadditionalitet) och ett förbätt
rat flöde (kvalitativadditionalitet; ett exempel på detta är en
biståndsfinansierad miljöinsats i ett visst, annars nedsmutsande,
företag)

- det bör vara koncentrerat till kunskapsöverföring och kom
petensutveckling

- det bör bidra till att minska transaktionskostnaderna
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- det bör vara konkurrensneutralt, dvs inte innehålla subventions
element som snedvrider konkurrensen.

Lars Ekengren är chef för SwedeCorp och styrelseordförande i Swedfund
International och i Nordic Development Fund. Han har tidigare varit
verksam i bl a SIDA, BITS och East African Development Bank.
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Bistånd till stöd för mänskliga rättigheter

och demokrati

av Håkan Falk

Alla stora biståndsgivare i världen idag är demokratier. De är
tämligen eniga om att demokrati är något önskvärt för alla stater på
jorden. För givarländerna är det en självklar värdering att medbor
garnas mänskliga rättigheter skall respekteras.

Det förekommer vid internationella konferenser och i liknande
sammanhang uttalanden om att demokrati och respekt för mänsk
liga rättigheter är en förutsättning för utveckling. Hur långt detta
påstående bär kan diskuteras. Den svenska utgångspunkten är att
respekt för mänskliga rättigheter och demokrati har ett egenvärde
för medborgarna och att detta är en fullt tillräcklig motivering för
sådant bistånd. Därutöver främjar demokrati och respekt för mänsk
liga rättigheter långsiktig utveckling av samhällen i ekonomiska och
sociala avseenden.

Stöd till demokratin har varit ett svenskt biståndsmål sedan
biståndets början. Att detta mål inte betonats starkare under 60- och
70-talen i det praktiska biståndsarbetet förklaras delvis av att
många u-länder mycket kraftfullt hävdade sin rätt att själva välja
styrelseform och tillbakavisade alla tendenser till vad man uppfat
tade som nykolonialt förmynderi av givarna. Enpartisystem förkla
rades nödvändiga för länders sammanhållning. Vältaliga skild
ringar av interndemokratin i det enda partiet framfördes. Inom
svenskt bistånd hyste man viss respekt för dessa och liknande
argument. Möjligheterna att empiriskt pröva deras hållbarhet var
små. Biståndet inriktades på att bekämpa fattigdomen. Genom stöd
till t ex läskunnighet ansåg man sig bereda väg för en demokratisk
samhällsutveckling.

Så småningom har betoningen av demokrati ökat inom biståndet,
både i Sverige och internationellt. Invävt i detta har ökad respekt för
de mänskliga rättigheterna också betonats alltmer. Under 80- och
90-talet har det i Sverige successivt vuxit fram en särskild typ av
bistånd för att främja dessa rättigheter.
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Verka på olika sätt

Biståndet kan på olika sätt verka för demokrati och mänskliga
rättigheter:

Biståndet som påtryckningsmedel

Nästan allt bistånd utgår i teorin från att utvecklingen i u-länderna
skall drivas framåt av ländernas regeringar och befolkningar och att
biståndsgivares roll är att stödja denna process. När det gäller att
skapa och vidareutveckla ett fullödigt demokratiskt samhälle är
denna grundattityd ännu mer påkallad. Varaktig demokrati skapas
inte för att utländska givare vill att det skall råda demokrati. Men
detta hindrar inte givare från att utöva påtryckningar till förmån för
demokrati. De samlade påtryckningarna från omvärlden utgör
sannolikt ett stöd för de krafter i u-länderna som verkar för
demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter. Dessa måste
dock ha ett tillräckligt mått av egen styrka för att förändringarna
skall bli varaktiga. Även storleken på det svenska biståndet till olika
länder påverkas av inställningen till demokrati och mänskliga
rättigheter.

Bistånd till den ekonomiska utvecklingen stöder även demokratin i
flera fall

Stater som genomgått längre perioder av odemokratiskt styre har
oftast även drabbats av ekonomisk stagnation eller tillbakagång.
Det antas allmänt att invånarna i dessa stater väntar sig att demo
kratiskall medföra inte bara rätten att styra sig själv utan även snabb
och betydande tillväxt. Stora delar av det svenska biståndet syftar
till att hjälpa stater att få igång och vidmakthålla "tillväxt". (Målen
är mer nyanserade än bara tillväxt, men för resonemanget här
behöver det inte utvecklas.) Detta stöd är därmed också ett stöd för
demokratins anseende och överlevnadsmöjligheter.

Bistånd särskilt inriktat på att stödja demokratin och respekten för
de mänskliga rättigheterna

Sverige har alltmer betonat vikten av stöd till demokrati och
mänskliga rättigheter. Som ett led i en precisering av svensk bi
ståndspolitik på detta område har därför SIDA 1993 fastställt en
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strategi för sådant bistånd. Strategin är uppbyggd som en katalog på
tänkbara insatser. På grundval av denna prövas sedan olika förslag
till bistånd från regeringar eller enskilda organisationer, som kan
vara nationella, regionala, globala eller svenska med verksamhet
eller kontakter i u-länder. SIDA bedömer sedan om insatsen är
relevant i det avsedda landet och i övrigt väl planerad. Det är
naturligtvis varken möjligt att ge stöd till alla områden i de länder
Sverige ger bistånd till eller att stödja verksamhet i alla u-länder.

Strategins indelning av olika tänkbara insatser tar fasta på det
omedelbara syftet med insatserna. Huvudindelningen görs mellan
insatser till stöd för mänskliga rättigheter och insatser till stöd för
demokrati. Det är underförstått att insatser för mänskliga rättighe
ter också bidrar till att stärka demokratin, och tvärtom.

Skapa rättsstat

Inom området mänskliga rättigheter skiljer SIDA på insatser i länder
där regeringen inte respekterar mänskliga rättigheter och insatser i
länder där de gör det.

I länder vars regeringar inte strävar efter att respektera mänsk
liga rättigheter ges biståndet via enskilda organisationer. Det kan
t ex gälla stöd till dokumentation av kränkningar, rättshjälp,
opinionstryck på regeringar, konfliktlösnings-, medlings- och för
soningsarbete samt stöd till offer för kränkningar och övergrepp.

Huvudiden i samarbetet med länder som strävar efter att landet
skall präglas av respekt för medborgarnas mänskliga rättigheter är
att hjälpa till att skapa en rättsstat. För detta krävs fungerande
institutioner inom rättsväsendet och lagar vars innehåll stämmer
med de internationella normerna. De institutioner som utgör delar
av systemet måste alla fungera acceptabelt om rättssäkerhet skall
uppnås. Alltså kan stöd ges till polisväsendet, åklagarväsendet,
domstolarna, fängelseväsendet, ombudsmannainstitutionerna, advo
katväsendet och lagstiftningsförfarandet. Flera andra områden kan
också förtjäna stöd, såsom folkupplysning om lagarnas innehåll om
rättigheter och skyldigheter m m.

Särskild vikt läggs vid att stödja åtgärder för att motverka den
diskriminering av kvinnan som råder i de flesta samhällen. Kvin-
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norna är mer utsatta för kränkningar av sina rättigheter än män och
det är viktigt att finna metoder och tillfällen att stödja verksamheter
som kan minska eller om möjligt upphäva denna diskriminering.

Konventionen om barnets rättigheter har snabbt vunnit stor
anslutning bland världens länder. Ingen opponerar sig öppet mot de
strävanden konventionen ger uttryck för. Många stater är dock
valhänta i sina försök att förverkliga konventionen. Här kan
biståndet hjälpa till att sprida kunskap. Biståndsgivarna kan även
föra diskussioner med mottagarregeringar om hur landets resurser
ska användas och då hävda bl a barnets rättigheter.

Lokal förankring nödvändig

Stödet till mänskliga rättigheter kan antas gagna demokrati, efter
som ett samhälle som respekterar bl a yttrandefrihet och förenings
frihet kan väntas utveckla ett demokratiskt styrelseskick. Förutom
detta görs insatser direkt inriktade på att stödja demokrati. Exempel
på sådant stöd är experthjälp till uppbyggandet av den formella
ramen för demokratin i form av konstitution, vallagar, valförfarande,
parlaments funktion, kommunstyre, stöd till medborgarnas aktiva
deltagande i det politiska livet och landets (regionens, kommunens)
styrelse. Information till medborgarna om hur landets styrelseskick
är utformat kan även stödjas.

Den formella demokratiska ramen, med en demokratisk konsti
tution, korrekt val etc, är en avgörande men inte uteslutande
förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Medborgarna behöver
också utveckla organisationer och traditioner för att utnyttja de
formella möjligheterna till ett fullödigt demokratiskt samhälle.
Framväxten av organisationer bildade kring människors intressen
är ett grundelement när en demokrati ska utvecklas. Härför krävs
att organisationerna är förankrade i det lokala sammanhanget.
Genom att använda former som är anpassade till landets och
medborgarnas egna resurser, ökar sannolikheten för att initiativ kan
kopieras av andra i landet och uppnå spridning och varaktighet. Av
detta skäl bör stor aktsamhet iakttas vid utformningen av stöd
utifrån. U-landsorganisationer kan få väsentliga impulser och kun
skaper genom kontakter med svenska organisationer, men "det
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civila samhället" i u-länder bör inte vara alltför beroende av
utländsk finansiering. Det är viktigt att inte skapa ett beroende
genom ett alltför frikostigt stöd.

Håkan Falk, jurist, ansvarar för policy- och metodutveckling för biståndet
till demokrati och mänskliga rättigheter. Han har varit verksam inom SIDA
sedan 1970, bl a som biståndskontorschef och chefsjurist. Under 1991-92
arbetade han på FNs center för mänskliga rättigheter iGeneve.
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Från humanitärt bistånd till stöd för demo

kratisk utveckling - exemplet El Salvador

av Eivor Halkjaer och Torgny Svenungsson

Det svenska biståndet till El Salvador inriktades till att börja med
helt på kortsiktiga insatser av humanitär karaktär och utan kontakt
med landets myndigheter. De enskilda organisationernas ansträng
ningar och engagemang, under former av sträng sekretess, var den
enda framkomliga vägen för att bistå offren för krig och förtryck i
El Salvador.

Utvecklingen de senaste åren har gjort det möjligt att arbeta med
större öppenhet, mer långsiktigt inriktade demokratiinsatser och
ökade kontakter med officiella instanser. Ett bistånd inriktat på en
akut humanitär situation har gradvis förändrats för att mer långsik
tigt stödja demokratiinsatser. Ett exempel är den nu aktuella insat
sen för uppbyggnaden aven ny poliskår som onekligen skulle ha
förefallit långsökt vid 90-talets början.

Biståndet till El Salvador har alltså sitt ursprung i de svenska
enskilda organisationernas arbete. Det uppblossande inbördeskri
get vid 80-talets början gav impuls till ett omfattande samarbete
mellan svenska enskilda organisationer och deras salvadoranska
systerorganisationer. Det utländska stödet var ett betydelsefullt
moraliskt stöd för dem som kämpade för mänskliga rättigheter och
till stöd för krigets offer.

Inbördeskriget skapade ett vakuum vad gäller sjukvård, utbild
ning och annan social service i de konfliktdrabbade områdena. Här
fyllde de enskilda organisationerna en viktig funktion och kunde
genom sin lokala förankring nå ut till människorna i dessa områden.
De salvadoranska organisationerna arbetade under mycket svåra
förhållanden. El Salvador utmärkte sig under denna tid på ett
tragiskt sätt genom systematiska förföljelser mot organisationer
engagerade i kampen för mänskliga rättigheter och de fattigas
situation.

Självklart var det vid denna tidpunkt inte aktuellt med några
kontakter på bilateral nivå.
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Kriget varade i elva år och när freden slutligen kom präglades
situationen in i det sista av ovisshet. FN lyckades under dramatiska
former få till stånd ett fredsavtal på nyårsafton 1991. Generalsekre
teraren Javier Perez de Cuellar var själv personligt engagerad i
förhandlingarna och satte stor prestige i att föra dem till ett lyckligt
slut. Den avgörande överenskommelsen, på nyårsaftonen, träffades
endast ett par timmar före utgången av Perez de Cuellars mandat
period.

Över en natt stod El Salvador inför en helt ny och för många
nästan overklig situation. Glädjen och förhoppningarna var natur
ligtvis stora. Samtidigt utgjorde fredsavtalet endast början på en
lång och svår vandring för att befästa freden och demokratin.

Fredsavtalet blev också en impuls till förändringar i SIDAs
bistånd till El Salvador. Sveriges regering hade under lång tid varit
aktiv i förhandlingarna mellan gerillan och El Salvadors regering.
Detta engagemang följdes nu upp med finansiella åtaganden. Ett
årligt belopp på 60 miljoner kronor avsattes för en period av tre år
som ett direkt stöd till fred och demokratisering i landet. Detta stöd
var additionellt, dvs utöver det bistånd som redan gavs.

El Salvador präglas av ett starkt ömsesidigt misstroende mellan
staten och det civila samhället. Samhället var - och är fortfarande 
starkt polariserat och mycket få organisationer kan sägas stå
utanför uppdelningen mellan å ena sidan dem som stod på regering
ens sida och å andra sidan dem som stödde oppositionen och
gerillan. En biståndsgivare med den övergripande målsättningen att
stödja fred, försoning och demokratisering, står i en sådan situation
inför ett delikat problem vad gäller val av kanal för biståndet. Det
gäller att finna vägar och former som kan accepteras av alla läger.

I detta läge valde SIDA att använda FN-systemet som kanal. FN
hade under förhandlingsprocessen spelat en aktiv och konstruktiv
roll. El Salvador sågs av många inom FN som ett test för FNs mer
aktiva roll vad gäller fredsskapande och fredsbevarande. Under
förhandlingsprocessen hade FN byggt upp en tillräcklig grad av
förtroende hos båda sidor för att kunna vara effektiva i det fortsatta
freds- och försoningsarbetet.

Vägen till bestående fred och demokratisering är ännu lång för
El Salvador. En viktig byggsten är de allmäna vål som skall hållas i
mars 1994. En förhoppning är att det då skall bli möjligt att välja
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en regering som anses legitim i alla läger. Det svenska biståndet
koncentreras fram till dess på kortsiktiga insatser med två huvud
sakliga inriktningar:

- att hindra återgången till väpnad konflikt. Det är fråga om
insatser för demobilisering av soldater och deras inlemmande i
normalt civilt liv. Insatser görs även för att stödja centrala delar i
fredsavtalet, däribland uppbyggnaden aven ny civil poliskår.

- att möjliggöra fria och demokratiska val där så många som
möjligt ges förutsättningar att rösta. SIDAs stöd består bl a av
aktualisering av vallängder, uppbyggnad av mekanismer för val
övervakning och kampanjer för att öka medborgarnas kunskap och
engagemang inför valet.

Den nya situationen ger alltså möjlighet till dels nya typer av
insatser, dels förändrad inriktning i befintliga insatser. Ett exempel
på det senare är det långvariga stöd som SIDA givit för FNs
flyktingkommissaries (UNHCR) insatser. Dessa präglades fram till
fredsavtalet av rent humanitära insatser för att återföra och skydda
flyktingarna. Med början 1992 arbetar UNHCR tillsammans med
landets myndigheter för att förse de återvändande med identitets
handlingar och återupprätta folkbokföringen. Lokala enskilda or
ganisationer är också verksamma för att, på ett mer varaktigt sätt,
införliva de återvändande i ett normalt samhällsliv. Ett annat
exempel kan ges från stödet för respekt för de mänskliga rättighe
terna. Detta stöd har hittills gått uteslutande till enskilda organisa
tioner och kyrkor. De enskilda organisationerna kommer även
fortsatt att ha en central roll, men planer finns nu på att komplettera
detta med stöd för det statliga MR-ombudsmannaämbetet.

De enskilda organisationernas arbete kommer även fortsätt
ningsvis att ha en viktig roll i SIDAs bistånd till El Salvador. Men den
förändrade situationen med fred och förutsättningar för ökad
respekt för mänskliga rättigheter kommer att innebära vissa för
skjutningar vad gäller biståndets inriktning och arbetssätt. Den
utveckling mot mindre grad av humanitärt bistånd och mer långsik
tigt inriktat arbete som vi idag ser, och som inte är unik för El
Salvador, börkunna fortsätta. Insatserna genom multilaterala orga
nisationer fortsätter att ha en betydelsefull plats. Det bör i vissa fall
även bli möjligt med insatser direkt genom salvadoranska myndig
heter.
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Självklart är den förskjutning som skisseras här avhängig ut
vecklingen i landet. Bakslag i fredsprocessen kan föra med sig en helt
annan situation och då måste biståndsformerna anpassas efter
detta.

En aspekt av den polarisering och det bristande förtroende för
staten som BO-talets konflikt gav upphov till är det som kan kallas
institutionell fragmentering. Misstroendet mot staten och rege
ringen, liksom statens frånvaro i vissa delar av landet, ledde till att
enskilda organisationer kom att ta på sig uppgifter som normalt kan
sägas vila på staten. Till detta bidrog en, på senare år, medveten
politik från den salvadoranska regeringens sida att minska den
offentliga sektorn till förmån för enskilda organisationer och privat
näringsliv. Biståndsgivarna bidrog till denna process genom att
kräva särskilda, sidoordnade organisationer, för kanalisering av
bistånd. Detta gäller i synnerhet den hittills dominerande bistånds
givaren USA, som givit upphov till en rad av de "by pass"-lösningar
som idag återfinns i El Salvador.

Med fortsatta framsteg i freds- och demokratiseringsprocessen
bör det finnas förutsättningar att stärka staten i vissa centrala
funktioner och att stärka det civila samhället i dess roll som
kravställare. Här har inte minst aktörer i biståndet, såväl statliga
som enskilda, en viktig roll att fylla för att driva på denna process
i riktning mot en klarare rollfördelning mellan stat, marknad och det
civila samhället.

Eivor Halkjaer är Sveriges ambassadör i Nicaragua. Hon har tidigare
arbetat vid SIDA bl a många år som avdelningschef för Regionavdelningen
för Latinamerika.

Torgny Svenungsson är ekonom och har tidigare arbetat vid SIDAs
biståndskontor i Nicaragua. Sedan 1990 arbetar han som handläggare av
SIDAs bistånd till Centralamerika och särskilt El Salvador.
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Bistånd för både tnän och kvinnor

under 90-talet

av Carolyn Hannan-Andersson

Kvinnor och utveckling har varit en viktig fråga inom biståndet
sedan 1960-talet. På den tiden trodde man att allt - oavsett vad 
som gjordes för kvinnor var bra, eftersom deras situation inte kunde
bli mycket sämre. Men de gångna 30 årens erfarenhet visar entydigt,
att det spelar en stor roll hur biståndsorganisationerna ser på sam
bandet mellan kvinnor och utveckling.

Kvinnors roll i utvecklingen har i regel marginaliserats eller
negligerats i de olika utvecklingsteorier, begreppsramar och analys
modeller som funnits under årens lopp. En kritisk granskning av
dessa begreppsramar och analysmodeller avslöjar många allvarliga
brister. De ekonomiska modellerna har inte gett tillräcklig kunskap
om hushållens karaktär och funktion. De har stannat vid hushålls
nivån och inte uppmärksammat hur arbetet fördelas inom hushållet
och vem som har tillgång till och kontroll över resurser. Man har
antagit att hushållen varit homogena socio-ekonomiska enheter
med god kommunikation, samarbete och resursfördelning mellan
kvinnor och män. Dessa felaktiga antaganden har gjort att kvinnors
bidrag till hushållets ekonomi, och sedan till landets bruttonational
produkt, förblivit dolt. Man har inte sett sambanden mellan de
ekonomiska och de sociala analyserna, vilket har resulterat i allvar
liga brister i såväl utvecklingsteorier som utvecklingssamarbete.
Man har missat viktiga sociala och kulturella aspekter inklusive
genderrelationeri såväl inom hushållen som på lokal nivå. Detta har
i sin tur medfört att kvinnorna glömts bort i utvecklingsarbetet.

Erfarenheter visar dock att kvinnor i själva verket spelar en

1. Gender betyder de sociala relationer mellan kvinnor och män som får uttryck i
arbetsfördelning, beslutsfattande och tillgång till och kontroll över resurser. Gender
roller är socialt betingade och därmed förändringsbara till skillnad från de biologiskt
bestämda rollerna som är fysiskt betingade och oföränderliga.
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mycket avgörande roll i den nationella utvecklingen. Att utesluta
kvinnor ur utvecklingsprocessen är negativt, inte bara för kvinnorna
själva, utan för utveckling på alla nivåer, från hushållet till nationen.
Det finns idag en växande insikt om betydelsen av kvinnornas
bidrag till samhällsekonomin och att de måste erkännas och ges
utrymme i planeringsprocessen. Kvinnor ses i ökande omfattning
som de dynamiska aktörer de faktiskt är inom många samhällsom
råden. Kvinnor svarar till exempel för en avsevärd del av livsmedels- .
produktionen i många delar av världen. En jordbrukspolitik, som
inte erkänner och planerar enligt detta faktum, kan aldrig bli
framgångsrik. När det gäller bistånd till skogs- och markvård finns
en växande insikt om att kvinnors medverkan är avgörande för om
resultaten ska bli bestående. Erfarenheter har också visat att fiskeri
projekt som enbart fokuseras på männens fiskeaktiviteter - och
bortser från kvinnornas viktiga uppgifter i underhåll av utrustning
samt beredningen, transport och försäljning av fångsten - saknar
förutsättningar för framgång. I vattenförsörjningsprogram har av
sevärda förbättringar rapporterats när kvinnors traditionella roller
erkänts och deras deltagande i planering och genomförande priori
terats.

Vilken roll har biståndet?

Trots att åren mellan 1975 och 1985 utropades till FNs kvinno
årtionde och trots den ökade insikten om kvinnornas betydelse i
utvecklingsprocessen, är kvinnorna fortfarande exploaterade och
marginaliserade under 1990-talet. Varken regeringar eller bistånds
organisationer har gett kvinnofrågan den prioritet som krävs för att
åstadkomma betydande och bestående förändringar. Det finns
tecken på att kvinnornas deltagande i det politiska livet minskar
under 90-talet, trots den vikt som läggs vid demokratisk utveckling.
Det finns tydliga och upprörande belägg för att våldet mot kvinnor
ökar inom alla samhällsklasser. Hälsotillståndet för kvinnor i tredje
världen är fortfarande under all kritik, trots betydande framsteg
inom medicinsk vetenskap.

Biståndsorganisationerna kan ha en viktig roll i att främja
kvinnors situation, även om de endast kan stödja och finansiera
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processer och aktiviteter som mottagarlandet initierar och tar
ansvar för. I dialogen med mottagarna finns stora möjligheter att
påverka. Biståndsorganisationerna måste dock först föra in gender
frågorna i alla sina egna strategier och i sin planering. För att kunna
göra detta måste de hålla sig ajour med framväxten av nya synsätt
och strategier om kvinnor och utveckling. Organisationerna har
också en skyldighet att upprätthålla tillräcklig kunskap om situatio
nen i sina samarbetsländer för att kunna föra en relevant och effektiv
dialog.

De ökade insikterna om kvinnornas betydelse och nödvändighe
ten av att involvera dem har lett till vissa förändringar av bistånds
organisationernas strategier och arbetssätt. Men fortsatta ansträng
ningar är nödvändigt under 90-talet. Det är viktigt att noggrant
analysera gjorda erfarenheter, att identifiera nyckelområden som
behöver bearbetas från ett genderperspektiv, samt att ange tydliga
mål, strategier och priorteringar för att åstadkomma ett gender
medvetet bistånd. För att uppnå detta måste genderperspektivet
sättas i centrum och bilda bas för all analys och policyutveckling.
Förutsättningar finns idag genom det ökade medvetandet om att
utan kvinnors medverkan på lika villkor med männen blir det ingen
hållbar utveckling alls.

Synsätt från 60-talet till idag

Synen på kvinnor och utveckling har varierat avsevärt under de
gångna 30 åren. Det tidigaste synsättet baserades på ett slags
välfärdsperspektiv (welfare policy approach) .Kvinnorna sågs främst
som passiva mottagare av bistånd och fokuseringen låg på kvinnors
reproduktiva roller. Resultatet blev särskilda hälso- och familje
planeringsprojekt för kvinnor. Påverkan på kvinnors situation
förblev dock endast marginell.

Under 1970-talet utvecklades ett synsätt med syfte att bekämpa
fattigdom (anti-poverty policy approach). Huvudorsaken till kvin
nors problem ansågs vara fattigdom och den skulle bekämpas
genom s k inkomstgenererande projekt som gav kvinnorna egna
inkomster. Många av dessa projekt misslyckades dock därför att
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satsningarna var otillräckliga - projekten var små och fick otillräck
1igt med pengar, teknisk expertis, träning m m. Detta synsätt höll i
hög grad kvinnorna utanför de egentliga utvecklingsprocesserna.

Under FNs kvinnoårtionde utvecklades ett synsätt som sökte
orsakerna till kvinnornas underordnade ställning i förhållandet till
männen (equity policy approach). Tyngdpunkten lades nu på jäm
ställdhet mellan könen, och man poängterade behov av strukturella
lösningar, initierade "uppifrån", bland annat i form av förändrad
lagstiftning. En av anledningarna till att detta synsätt fick begränsad
framgång var att det inte tillräckligt betonade vikten av att föränd
ringarna nådde fram till de människor det till syvende og sidst
handlar om - det är lätt att ändra lagar, men om åklagare och lokala
polismän inte bryr sig om det, har ingen reell förändring skett.

När måluppfyllelse och kostnadseffektivitet blev nyckelord inom
biståndet utvecklades i konsekvens därav ett synsätt som fokuserade
på effektivitet (efficiency policy approach). Kvinnorna skulle nu
involveras i projekt - inte bara för att det var bra för kvinnorna 
utan som en förutsättning för att nå en kostnadseffektiv och
bärkraftig utveckling. Effekten blev dock i vissa fall att kvinnorna
involverades för att uppnå resultat'snarare än för att stärka kvinnor
nas position - den kvinnliga arbetskraften sågs som ett medel att
minska kostnader. Detta ledde i verkligheten till att försämra
situationen för kvinnorna.

Ett synsätt som fick betydligt mindre genomslag hos bistånds
givarna, var det som utvecklades i tredje världen och som såg
kvinnors bristande kontroll över sina egna liv som det viktigaste
hindret för kvinnors utveckling {empowerment policy approach).
Det gällde även kontroll över resurser och information. Lösning
arna fanns enligt detta synsätt att söka i ökat medvetande och
nätverksbyggande.

I slutet av BO-talet lanserades flera nya synsätt på kvinnor och
utveckling och dessa fortsätter att utvecklas under 90-talet. Ett av de
vanligaste är att kvinnor behöver "kompenseras" för de negativa
effekterna av strukturanpassningsprogrammen och den ekono
miska krisen i många länder {compensatory policy approach). Man
har på olika sätt försökt mildra de negativa effekterna genom
punktinsatser. En närmare analys avslöjar att detta i stort sett

, handlar om ett "välfärdssynsätt" . Man bortser i häpnadsväckande
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stor utsträckning från kvinnorna som aktörer och intressenter i
samhällsutvecklingen. Istället borde man studera de begrepps
ramar, analysmodeller och policyutveckling som är grunden för
anpassningsprogrammen och därigenom försöka säkerställa mins
kad negativ påverkan på kvinnorna.

Tendensen att se kvinnor som svaga, sårbara och som enbart
"förlorare" fortsätter således in på 90-talet. Men det är viktigt att
närmare studera orsakerna till denna sårbarhet och inte bara
acceptera den.

Ett annat synsätt som vuxit fram under 80-talet och fått starkt
fotfäste under 90-talet kan kallas transformativt (transformative
policy approach). Det är ett direkt svar på tidigare modellers miss
lyckande. När man talade om kvinnors integrering i utvecklings
processer menade man tidigare en integration i redan pågående
processer. Idag handlar det i stället i allt högre grad om att påverka
hela utvecklingsprocessen, dess begreppsramar, analysmodeller och
policyutveckling. Hela det rådande tänkandet ifrågasätts och kra
ven på förändring är starkare och mer långtgående än tidigare. Små
"kompenserande" ändringar accepteras inte längre som tillräckliga.
Genderperspektivet måste genomsyra hela utvecklingsprocessen.
Förståelse av kvinnors och mäns olika roller, behov och prioriteringar
måste vara en integrerad del av allt utvecklingsarbete. Mycket av
drivkrafterna bakom detta synsätt kommer från kvinnor i tredje
världen, men samma tendens finns även bland i-världens kvinnor.

Ett tredje synsätt under framväxande betonar behovet av kvin
nors medverkan för att uppnå "bärkraftig utveckling" (sustainable
development approach) . Kvinnors betydelse framhålls, inte enbart
som tidigare för att bidra till ekonomisk tillväxt, utan på grund av
deras viktiga roller i miljö- och naturresursbevarande. Det är
positivt att man alltmer inser att utan kvinnornas deltagande i
naturresurshushållning blir det ingen bärkraftig utveckling. Mindre
positivt är att detta kan leda till att kvinnornas arbetskraft utnyttjas
- gratis. Erfarenheterna visar att detta synsätt kan innebära stora
bakslag för kvinnorna.
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Strategier och metoder

I slutet av BO-talet antog de flesta biståndsgivare en "tvåstegs
strategi" för sitt arbete med kvinnor. Först och främst vill man
integrera kvinnor i alla utvecklingsprocesser. Detta kompletteras,
när omständigheterna så medger, av direkt stöd till särskilda
kvinnoaktiviteter. Denna "dubbla" strategi motiveras med att ut
veckling för kvinnor bara kan åstadkommas genom att de inklude
ras i all samhällsutveckling. Kvinnor ska inte marginaliseras genom
stöd riktade enbart till dem. De ska betraktas som aktörer och
intressenter i all utveckling, så att deras roller, behov och perspektiv
ingår i all planering. Men stöd riktat enbart till kvinnor är nödvän
digt för att hinna ifatt männens försprång, fylla viktiga luckor eller
hantera särskilda problem och behov som kvinnor har.

En analys visar att de förändringar som rekommenderats som
nödvändiga för kvinnor ofta innebär att männens auktoritet, kon
troll och maktställning utmanas. Kvinnors ställning, tillgång till och
kontroll över resurser kommer inte att förbättras om inte männens
attityder och roller ändras. Detta innebär en långsam process, och
ingenting kommer att uppnås om man fokuserar enbart på kvin
norna. Männen måste vara med på förändringarna.

För att framgångsrikt kunna genomföra strategier för att för
bättra kvinnors situation krävs väl anpassade metoder. Ett avgö
rande steg togs när man under BO-talet började använda gender
analys och genderplaneringsmetoder, dvs där både kvinnors och
mäns roller och behov beaktas. Det hade blivit uppenbart att det inte
var strategiskt att se på kvinnorna i ett vakuum, särskilt när så
många av kvinnornas problem direkt kunde relateras till förhållan
den mellan könen. De sociala relationerna mellan män och kvinnor
påverkar arbetsfördelning, beslutsfattande, tillgång till och kontroll
över resurser.

Att ta in genderperspektivet i utvecklingssamarbetet innebär helt
enkelt att man alltid ska se kvinnans situation i relation till mannens
och lägga särskild vikt vid dessa relationer. Detta är viktigt för att
kunna se och hantera orsakerna till problem och inte enbart deras
symptom. Under BO-talet inleddes arbetet med att integrera gender
frågorna i biståndets planeringsmetoder och rutiner. Det är dock
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långt kvar innan dessa metoder har inverkat på all biståndsverksam
het.

Utmaningar för framtiden

En av de främsta lärdomarna från BO-talet har varit att det inte
räcker att utveckla separata policies, strategier och metoder för
kvinnor. Betoningen har varit alltför stark på att integrera kvinnor.
I stället borde vi fråga oss om integration är tillräcklig - kanske
behövs i stället strukturella förändringar? Utmaningen för 90-talet
är att anamma ett "transformativt" synsätt - att vara öppen för en
omvärdering av utvecklingsarbetet, att göra genderperspektivet till
en röd tråd i all policy- och strategiutveckling, liksom i alla program.
Genderperspektivet måste få en central plats i utvecklingssamarbetet.

Nyckelfrågor eller problemområden som framträder under 90
talet inbegriper fattigdom, befolkningsfrågor, mänskliga rättigheter
och demokrati, bärkraftig utveckling och makroekonomiska frå
gor. Inom en del av dessa områden utvecklas redan angreppssätt för
att ta hänsyn till kvinnor, som t ex vid strukturanpassningsprogram.
Inom andra områden har man ännu inte beaktatgenderperspektivet.

En viktig utgångspunkt måste vara en förstärkt betoning på de
sociala aspekterna.

Bevisligen blir allt fler kvinnor allt fattigare. Detta kallas "femi
niseringen av fattigdomen". Denna insikt kräver att ett gender
perspektiv tas in i utvecklingen av policies och strategier för
fattigdomsbekämpning och ges hög prioritet. En fara är att man
faller tillbaka i ett traditionellt tänkande, där lösningen förmodas
vara att kvinnorna ges tillgång till småprojekt eller till en liten kredit.
Det är istället nödvändigt att studera fattigdomens strukturella
orsaker och uttryck från ett genderperspektiv.

När det gäller mänskliga rättigheter och demokrati har många
givare tenderat att ha separata projekt/aktiviteter för kvinnor. Dessa
är ofta av största betydelse, men det bör samtidigt noteras att det
allmänna stödet inom området på det hela taget förblivit "gender
blint" . En omprioritering krävs för att betona genderperspektivet i
denna viktiga verksamhet.
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De största positiva förändringarna, sett i ett genderperspektiv,
har skett när det gäller befolkningsfrågor. Att man nu ifrågasätter
själva begreppet "befolkningsfrågor", liksom det konventionella
demografiska synsättet, kan få långtgående konsekvenser genom ett
vidgat synsätt som även omfattar förbättring av kvinnors situation
genom koncept som "val" och "kontroll". Stora ansträngningar
kommer att behövas för att det genderperspektiv som idag finns i
retoriken även förverkligas i praktiken.

Ett område där det behövs fortsatta förändringar, är det
makroekonomiska. Makroekonomisk analys och relaterad policy
utveckling kan inte förbli genderblind, ett faktum som erkänns allt
mer av ekonomerna. Dessa måste ta initiativ till att utveckla alter
nativa begreppsramar och ekonomiska modeller som tar hänsyn till
gender. Detta är absolut nödvändigt för att förbättra situationen för
kvinnorna, men även för att möjliggöra ett effektivt och bärkraftigt
utvecklingssamarbete. Kvinnors "osynliga" ekonomiska bidrag
måste göras synliga. Uppmärksamhet måste ges till själva begreppet
"arbete" och till sambandet mellan avlönat och oavlönat arbete.
Dessutom är det viktigt ur gendersynpunkt att studera förhållandet
mellan de formella och de informella ekonomierna.

Carolyn Hannan-Andersson är chef för SIDAs genderenhet. Hennes akade
miska bakgrund omfattar bl a socialantropologi och kulturgeografi. Hon
har i över 20 år arbetat med genderfrågor i u-länder som volontär, forskare,
konsult och biståndsarbetare. Hon har bott och arbetat i Tanzania i 10 år.
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Inte bara noshörningar - bistånd tilltniljön

av Klas Markensten och Reidar Persson

Vi får ofta beskrivningar av hur elefanter och noshörningar slaktas
i Afrika. Detta är naturligtvis upprörande. Men de grundläggande
miljöproblemen handlar inte om detta, utom om hur man skall
producera tillräckligt mycket mat för att mätta en snabbt växande
befolkning utan att förstöra den natur som producerar maten.

Mark och vatten

U-ländernas största miljöproblem är markförstöringen. En viktig
orsak till markförstöringen är befolkningsökningen. För tolvtusen
år sedan var vi fyra miljoner människor på jorden. Nu är vi snart
sex miljarder.

oton
tJ 0,4%

26%

Förlust av jord (ton) och vatten (%) per år
under olika vegetation på svagt sluttande
mark i centrala Tanzania.

Källa: Sundborg och Rapp 1988
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Med den snabba befolkningsökningen ändras förutsättningarna
för det traditionella svedjejordbruket. Svedjejordbruket var uthål
ligt så länge befolkningstätheten var låg och ständigt ny mark fanns
att odla upp. Marken kunde få ligga obrukad långa perioder så att
jorden hann återhämta sig. Idag, när marken är en knapp resurs,
tvingas bönderna odla samma markbit med kortare intervall. Resul
tatet blir att jordens produktionsförmåga minskar, och att skogen
inte hinner växa upp och hjälpa till att förbättra marken.

Minskade skördar per ytenhet ger ökad fattigdom, och ökad
fattigdom kan leda till ytterligare miljöförstöring. De fattiga flyttar
ofta från den utsugna marken till nya, kanske ännu känsligare,
områden, som är direkt olämpliga för jordbruk och snabbt förstörs.

Nedbrytningen av ekosystemet börjar oftast med att skog och
annan vegetation försvinner. När detta skett ökar erosion och
ytavrinning kraftigt. Slutresultatet kan bli en kal bergssida eller
halvöken.

Vid det laget har inte bara jorden försvunnit (och kanske lagt sig
på fel ställe, t ex i kraftverksdammarna). Vattnet, som är en allt
större bristvara, kan inte längre användas produktivt. Mark utan
vegetation kan inte suga upp nederbörden utan den rinner bort på
markytan.

Så småningom kan hela klimatet påverkas. I Sahel-området i
Afrika har den genomsnittliga årsnederbörden minskat med 200
millimeter de senaste 40 åren. Torrsavannen breder ut sig.

Andra miljöproblem

Det finns förstås andra problem än markförstöringen. På 1960-talet
varnade experterna i den s k Romklubben för att alla metaller,
mineraler och energikällor skulle ta slut inom några årtionden.

Så blev det inte. Nya fyndigheter upptäcktes, det kom ersätt
ningsmaterial, vi sparar mer och solenergin blir billigare. De fossila
bränslereserverna är nu 600 gånger större än den årliga förbruk
ningen.

Nedsmutsning är ett problem, som hittills mest har uppfattats
som ett i-landsproblem. Men 62 procent av dödsfallen i södra Afrika
orsakas av förorenat vatten. Fyra femtedelar av soporna i Dar Es



156 Klas Markensten och Reidar Persson

Salaam i Tanzania får ligga kvar. I Latinamerika renas bara 2
procent av avloppsvattnet. Här krävs det stora investeringar.

Växthuseffekten är en fråga som berör alla på jorden. Genom
bl a förbränning ökar koldioxid och andra gaser som hindrar
solvärmen att stråla ut igen. Temperaturen höjs. Och som vanligt
blir det de fattigaste som drabbas mest - Maldiverna riskerar att
försvinna under havsytan, liksom en tredjedel av Bangladesh.
Hittills har det varit svårt att få handfasta prognoser för hur det
komrner att bli.

Vi trodde tidigare att de ändliga naturresurserna var det stora
problemet. Men det tycks i stället vara de s k förnyelsebara natur
resurserna vi skall känna störst oro för. Markförstöringen minskar
möjligheterna att producera mat, ved och foder. Vattnet smutsas
ned och blir oanvändbart. Arterna utrotas och försvinner för alltid.
Det finns risk för en s k irreversibel utveckling, dvs att klockan inte
går att vrida tillbaka.

Vad kan man göra?

Ekonomisk utveckling kan bidra till att lösa vissa miljöproblem.
Den snabba urbaniseringen har inte bara negativa miljöeffekter i
form av dålig luft, vattenburna sjukdomar etc. Den innebär ju också
att trycket på landsbygdens marginella jordar minskar. Männi
skorna får sysselsättning i industri och serviceyrken och behöver
inte hugga ned skog och odla upp bergssidorna för att överleva.

Utvecklingen kan också leda till ett mer effektivt utnyttjande av
marken. Sambandet mellan t ex ökad befolkning och avskogning är
inte absolut. Figuren nedan visar relationen mellan skog, jordbruks
mark och befolkning i USA. Fram till 1920 minskade skogen i
samma takt som befolkningen och jordbruksarealen ökade. Sedan
blev det ett trendbrott. Avskogningen upphörde. Orsaken var att
jordbruksarealen inte utökades för mer odling och mer betesmark
för dragdjur. Den nödvändiga produktionsökningen i jordbruket
skedde i stället genom intensivare jordbruk på befintlig mark och
genom användning av traktorer.

Att minska befolkningsökningen vore en av de viktigaste åtgär
derna för att skona miljön i u-länderna. Ekonomisk utveckling leder
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Relationen åkermark, befolkning och skog (ungefärlig) i USA
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på lång sikt ofta till minskad befolkningsökning. Men självklart
måste även mer omedelbara åtgärder vidtas. Ett av de bästa sätten
att hålla tillbaka befolkningsökningen har visat sig vara att kvinnor
får ökad utbildning.

Det finns naturligtvis mycket annat som kan göras. Om man
lämnar förstörd mark i fred, kommer skogen tillbaka (även om det
ibland kan ta ett århundrade). Det finns billiga metoder att spara
vatten och rena avloppsvatten. Slutar man med överfiskning kom
mer fisken tillbaka.

Bättre miljöpolitik

Huvudproblemet i flertalet u-länder är att det som kan göras inte
görs. Tidigare berodde detta delvis på att statsmakten i u-landet inte
kände till miljöproblemen. Numera, efter FNs miljökonferens i Rio
de Janeiro, vet man att det finns problem. Bristen på kunskap gäller
snarare vad man skall göra åt/dem. Ofta har regeringsmedlemmarna
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och eliten dessutom intresse av fortsatt miljöförstöring, t ex genom
att de får inkomster från skogsavverkning eller andra verksamheter
som förstör miljön.

Ett sätt att komma åt detta är att biståndsgivarna främjar
demokrati, fri debatt, lokala miljöorganisationer och miljöforskning.
En stark miljöopinion kan framtvinga en ändrad politik.

Ett bra argument för att ändra den ekonomiska politiken är att
den ofta är irrationell. Några exempel: i Brasilien fick boskapsägar
na subventioner för att hugga ned regnskogen. Avgifterna för
dricksvattnet i u-ländernas städer täcker inte produktionskostna
derna. Licensavgifterna för skogsavverkning täcker inte kostna
derna för föryngring. Energisubventionerna kostar mer än fyra
gånger det sammanlagda biståndet.

En ändrad politik kan alltså vara direkt lönsam. För att främja
en bättre miljöpolitik stödjer Sverige bland annat utvecklingen av
miljöekonomi och uppbyggande av miljömyndigheter i u-länderna.

Uthållig jordbruksproduktion

Utöver att stödja framväxten aven bättre miljöpolitik och arbeta för
att hejda befolkningsökningen, kan Sverige ge direkt stöd till
kustplanering för bättre marin miljö, till miljöundervisning, till
skogsplantering och till bevarande av den biologiska mångfalden.

Allra viktigast är att stödja uthållig jordbruksproduktion. De
närmaste årtiondena måste den fattiga landsbygdsbefolkningens
produktion och inkomster öka. Produktionsökningen måste i första
hand baseras på de hotade förnyelsebara naturresurserna: jord,
skog, vatten, fisk.

jordbruksforskning är av stor betydelse för att ta fram nya
metoder för uthålligt jordbruk. Viktigast av allt är att bönderna
(oftast kvinnor) ser att det är lönsamt för dem själva att bevara
markens produktionsförmåga. Här kan biståndet hjälpa genom att
stödja bättre markägandesystem. Förfogar bonden över marken,
blir det intressantare att investera i markvård. Biståndet kan också
stödja en förbättrad jordbrukspolitik, som gör det lönsamt att
producera uthålligt.

Genom bistånd till jordbruksrådgivning och till lokala grupper
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kan människorna få stöd att själva öka sin produktion - på ett
uthålligt sätt.

"Människan i centrum" är ett slitet uttryck. Men detta är den
första punkten i deklarationen från miljökonferensen i Rio: "Uthål
lig utveckling har människan i centrum". Naturen kan aldrig räddas
om inte människorna ges möjlighet att förbättra sina levnadsvillkor.
U-världen - eller snarare u-landskvinnorna - måste producera sig ur
miljökrisen.

Klas Markensten är byråchef på SIDAs naturbruksbyrå. Han har arbetat
vid SIDA sedan 1970, bl a som chef för biståndskontoren i Guinea-Bissau
och Kenya. Han har skrivit flera böcker, bl a en om Sveriges bistånd.

Reidar Persson är professor i skogsvetenskap vid Umeå universitet. Han har
arbetat vid SIDA och SAREC med skogs- och miljöfrågor inriktade på
Asien. Han har skrivit flera böcker om globala skogsförhållanden.
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Jordbruket åter i fokus

av Christer Holtsberg

Jordbruk, skogsbruk och fiske är den ekonomiska basen för snart
sagt samtliga utvecklingsländer. I södra Afrika bidrar jordbruket
och andra areala näringar i genomsnitt med över 30 procent av BNP
och sysselsätter omkring 70 procent av befolkningen. Jordbruket
står också för en mycket stor andel av exportintäkterna. I Asien och
Latinamerika är jordbrukets ekonomiska betydelse något mindre,
men i de flesta länder är ändå mer än 50 procent av arbetskraften
sysselsatt med jordbruk, skog och fiske. Den framtida utvecklingen
i framför allt Afrika och Asien kommer att bestämmas av hur
framgångsrika länderna är i att främja en hög men ändå uthållig
jordbruksproduktion för såväl export som inhemsk konsumtion.

De flesta biståndsgivare har sedan biståndets begynnelse satsat
betydande resurser på att öka jordbruksproduktionen och att
förbättra de sociala och ekonomiska förhållandena för landsbygds
befolkningen. På senare år har miljöfrågorna fått ökad uppmärk
samhet.

Resultatet har emellertid inte alltid motsvarat förväntningarna.
Det finns givetvis flera skäl till det relativt svaga resultatet av det
internationella jordbruksbiståndet och stödet till landsbygds
utveckling i allmänhet. Ett är att man vid utformningen av bistånds
insatser tidigare inte beaktade på vilket sätt den övergripande
ekonomiska politiken och andra strukturella förhållanden påver
kade förutsättningarna för jordbrukets utveckling. Även om biståndet
försökt verka för ökad produktion, så hjälpte det inte när prisregle
ringar och handelsrestriktioner var utformade så att bönderna inget
tjänade på en sådan ökning. Biståndsgivarna missbedömde också
statens förmåga att i detalj styra utvecklingen och intervenera i
jordbrukets produktions- och marknadsföringssystem, och insåg
inte heller fullt ut vilka negativa konsekvenser samhällets kontroll
system kunde få för tillväxten inom jordbruket och för livsmedels
säkerheten. Inte heller insåg man till fullo vikten av att utveckla det
civila samhällets institutioner. Huvuddelen av biståndet utnyttjades
till att bygga upp offentliga strukturer.
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Det har således varit svårt att bedriva bistånd på jordbrukets
område. Detta har bidragit till en viss biståndströtthet, vilket bl a
tagit sig uttryck i en minskning av det internationella stödet till
jordbruksnäringen under 1980-talet. Trenden var särskilt tydlig i
södra Afrika. Av Världsbankens utlåning till länderna i södra Afrika
gick i början av 1990-talet mindre än 20 procent till jordbruket,
vilket kan jämföras med 30 procent ett decennium tidigare. Även i
det svenska biståndet har den andel som går till jordbruket fallit,
dock inte i samma utsträckning.

Bättre förutsättningar för bistånd

Under senare år har debatten kring jordbrukets kris i Afrika åter
tagit fart. Bland mottagarländernas regeringar finns en ökande
medvetenhet om jordbrukets betydelse för den ekonomiska och
sociala utvecklingen. Också biståndsgivarnas intresse för jordbru
kets utveckling och livmedelsproduktionen tycks ha ökat. Ett skäl
till detta är att den strukturomvandling som merparten av utveck
lingsländerna nu genomför har skapat ekonomiska och strukturella
förutsättningar för ett mer effektivt jordbruksbistånd.

Idag har bönderna i många länder mer att vinna på att öka sin
produktion, sedan prisregleringar och andra hinder avskaffats.
Detta gör dem mer öppna för nya metoder och impulser utifrån. Det
är ju de enskilda bönderna som skall stå för produktionen, medan
statens roll är att skapa de rätta förutsättningarna för ett fungerande
jordbruk. Biståndets uppgift är att med finansiellt och tekniskt stöd
förstärka dessa ansträngningar. Det tekniska biståndet kan hjälpa
till att genom institutionssamarbete, konsultinsatser eller i andra
former bygga upp nationell kompetens. I flera fall krävs avveckling
av gamla ineffektiva offentliga institutioner. Med hjälp av bistånd
kan ländernas regeringar genomföra strukturella förändringar och
utveckla nya regelsystem och institutioner. Detta är en viktig uppgift
som inte minst svenskt jordbruksbistånd har fokuserats på.

Det räcker emellertid inte med att enbart förändra den ekono
miska politiken och att undanröja vissa strukturella hinder för att
uppnå ökad produktion, bättre livsvillkor för landsbygdsbe
folkningen och ett mer uthålligt utnyttjande av naturresurserna.
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Det krävs också kraftfulla kompletterande åtgärder på en rad
områden.

För att åstadkomma ekologiskt hållbara produktivitets
förändringar inom jordbruket krävs ökade finansiella resurser till
forskning, försöksverksamhet och rådgivning. Det senaste decen
niets tekniska utveckling har i stort sett gått Afrika förbi och de
satsningar på forskning och utveckling som ändå gjorts har varit
fragmentariska och sällan utgått från de afrikanska småbrukarnas
produktionsvillkor. Samma svagheter vidlåder de offentliga råd
givningssystemen som i de flesta fall är utbudsstyrda och sällan
baseras på någon djupare kunskap om under vilka förhållanden
jordbruket i realiteten bedrivs.

Biståndet på jordbrukets område måste i fortsättningen i större
utsträckning utnyttjas för att åstadkomma ett betydligt starkare
samband mellan forskning, försöksverksamhet och rådgivning.
Forskning och rådgivning måste utgå från småbrukarnas kunskaper
om och erfarenheter av existerande produktionssystem, vilka ofta
består aven kombination av jordbruk, skogsbruk och akvakultur.
Biståndet har en viktig roll att spela i omstruktureringen av de
nationella forsknings- och rådgivningssystemen.

Biståndet måste i framtiden i allt högre grad utgå från att
majoriteten av småbrukarna i Afrika, liksom i övriga u-länder, är
kvinnor - ett förhållande som ofta är förbisett av såväl mottagar
länder som av biståndsgivare. Man måste i ökad omfattning ta
hänsyn till kvinnors och mäns olika roller i produktionssystemen.

Nya ägarformer krävs

Biståndet måste också utnyttjas till åtgärder som begränsar eller
förhindrar den accelererande markförstöringen. Det arbetet måste
bedrivas på många olika fronter. All erfarenhet visar att formerna
för ägande- och brukningsrätt till jord och vatten har stor betydelse.
Den som äger sin mark är mer varsam med den. Biståndet bör kunna
medverka till att utveckla ägarformer och brukningssystem som
motiverar de enskilda småbrukarna att göra markförbättrande
investeringar och använda brukningsmetoder som bevarar jordens
långsiktiga produktivitet.
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Att öka produktionen och produktiviteten inom jordbruket
samt att säkra tillgången till livsmedel är viktiga mål för de flesta
utvecklingsländer. Men produktionsökning leder inte nödvändigt
vis till bättre välfärd för alla. För att ökad jordbruksproduktion
också skall leda till ökad konsumtion och därmed höjt näringsintag
även bland de mest resurssvaga kan det finnas behov av riktade
åtgärder som ökar just dessa gruppers köpkraft. Biståndet kan här
stödja program som vill öka den fattiga befolkningens sysselsättning
även utanför jordbruket.

Slutsatser

Det finns många tecken som tyder på att biståndet till jordbruks
sektorn kommer att öka under de närmaste åren. Allt fler utveck
lingsländer och givarorganisationer inser att den nödvändiga eko
nomiska utvecklingen i flertalet länder måste baseras på jordbruks
näringen. Det gäller inte minst länderna i södra Afrika. Den ökade
produktionen måste i större utsträckning än tidigare uppnås genom
ökad produktivitet i befintliga produktionssystem, snarare än ge
nom ökad jordbruksareal. Flertalet inser emellertid också att den
ökade produktionen inte i längden får ske på ett sätt som långsiktigt
försämrar markens produktivitet eller leder till ökade ekonomiska
klyftor i samhället. Det är därför en viktig uppgift att utveckla
produktionssystem, ekonomiska styrsystem och institutionella
strukturer som leder till ett långsiktigt bärkraftigt utnyttjande av
naturresurserna och som i första hand inriktas på de småskaliga
producenterna. Biståndet kan medverka i denna process inte bara
genom att ställa finansiella resurser till förfogande utan också
genom att stödja institutionssamarbete och forskningsutbyte.

Ett problem med det tidigare biståndet inom sektorn är att det
har varit alltför fragmenterat och i för hög grad utformats utifrån
biståndsgivarnas prioriteringar. I framtiden måste biståndet i större
utsträckning utgå från mottagarländernas egna planer och
prioriteringar och biståndet bör inriktas på bredare program. För
att undvika fragmentering krävs en större samordning mellan
biståndsgivarna. Biståndet bör i framtiden fokuseras på utveckling
av kompetens och uppbyggnad av effektiva institutioner och
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strukturer. Stöd till den offentliga sektorn bör kompletteras med
stöd till utbyggnad av det civila samhällets organisationer. Stöd till
utbyggnad av den offentliga sektorn bör ske endast i den takt
mottagarländerna har kapacitet att ta på sig ökade offentliga
kostnader.

Christer Holtsberg är ekonom och arbetar för närvarande som sektionschef
på SIDAs Naturbruksbyrå. Han har arbetat med bistånds- och utvecklings
frågor sedan 1975, bl a inom FN och som konsult, med sysselsättnings- och
landsbygdsutvecklingsfrågor som specialitet.
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Biståndsarbetaren i en ny roll

av Britt Falkman Hagström

Ras Taffari, sedermera Etiopiens kejsare Haile Selassie, besökte
Sverige redan 1924 för att be om hjälp till uppbyggnaden av sitt
land. Bl a genom missionärerna, som funnits i Etiopien sedan 1866,
fanns redan många kontakter mellan länderna. Åtskilliga svenskar
deltog därefter i uppbyggandet av skolväsendet, hälsovården,
domstolsväsendet, flygvapnet m m i det som väl får anses vara per
sonaibiståndets begynnelse.

Både kapital och kunskap har funnits med i det svenska biståndet
under alla år. Svensk personal har alltid varit en viktig del av
"kunskapsbiståndet" , men deras roll och uppgifter har ändrats.
Tidigare behövde många u-länder, särskilt de afrikanska, fylla
luckor i sin förvaltning med biståndspersonal. Direkt efter självstän
digheten var detta extra angeläget. Sådana kompetenslån, s k gap
fillers, var tänkta att fungera som tillfällig hjälp under en övergångs
period, till dess att den egna inhemska personalen skaffat sig
utbildning och tillräcklig erfarenhet. Gap-fillers behövs fortfarande,
men inte i samma utsträckning som tidigare, eftersom u-länderna
numera ofta har tillgång till inhemsk välutbildad personal.

I början på 1970-talet vidgades personalbiståndets syften. Man
konstaterade att biståndsarbetarna " ... vid sidan av att säkerställa
väsentliga arbetsfunktioner i mottagarlandet, ska överföra kunska
per och färdigheter som ett u-land har brist på".

Iden om kunskapsöverföring bygger på synsättet att kunskapen
är en resurs som finns i i-länder och som därifrån kan exporteras till
u-länder. Påståendet är sant såtillvida att det finns en internationell
kunskapsmassa som koncentrerats till i-länderna, kunskaper som
alla länder vill och behöver ha tillgång till. Erfarenheten har visat att
en förutsättning för att kunskapsöverföring ska lyckas, är att man
tar hänsyn till lokala, kulturella och organisatoriska förhållanden i
u-länderna. Kunskapsuppbyggnad inom biståndet måste bygga på
ömsesidig kommunikation mellan givare och mottagare. Det ska
inte handla om överföring från den ena parten till den andra.
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Biståndspersonalen ska heller inte genomföra projektet, i stället ska
de hjälpa den inhemska personalen att själva göra det.

Med den grundinställningen blir det naturligt att gemensamt
söka tekniska och ekonomiska lösningar, som bygger vidare på
möjligheter i u-landets egen verklighet.

I varje biståndsinsats måste man börja med att undersöka det
kunnande som redan finns i landet. Svensk personal ska bara
användas om tillgänglig inhemsk kompetens inte räcker till. Bistånds
arbetarna måste vara efterfrågade av den u-landsorganisation för
vilken de ska arbeta.

Tydliga uppdrags- och arbetsbeskrivningar är nödvändiga.
Uppdragets art och omfattning skall för varje enskild biståndsarbe
tare bestämmas av behoven i mottagarlandet, så som de definieras
av ansvariga myndigheter. Behovet och utformningen av uppdraget
måste erkännas och förankras i mottagarorganisationen på olika
nivåer, även på biståndsarbetarens blivande arbetsplats.

Den förändrade synen på personalbiståndet föregicks av kritiska
utvärderingar. Under senare år har personalbiståndet även kritise
rats internationellt. I de flesta fall är det biståndsgivarna som begär
att personal ska ingå i biståndsinsatser. FNs utvecklingsprogram
UNDP har konstaterat att" ... alldeles för stor andel biståndsmedel
utnyttjas till att betala välavlönade utländska experter och alldeles
för lite till att stödja inhemska organisationer och inhemsk personal.
Om tonvikten i personalbiståndet förändras till att i stället stödja
inhemska resurser kan kostnaderna sänkas och miljoner dollar
frigöras för mer verksamma ändamål."

Kritiken har föranlett DAC, OECDs biståndsorgan att utarbeta
gemensamma givarprinciper för en ny inriktning av bl a personal
biståndet. SIDA har följt upp med riktlinjer för fortsatt svenskt
personalbistånd.

I dessa riktlinjer konstateras bl a att möjligheten att ställa
personal till mottagarlandets förfogande är en angelägen och nöd
vändig del också i det framtida svenska biståndet. I första hand ska
personalbiståndet inriktas på insatser för kompetensutveckling, i
syfte att stödja en långsiktig och bärkraftig utveckling av människor
och institutioner.

Den svenska insatsen skall utformas så att den kompletterar
mottagarlandets egna resurser. Den utvecklingsansträngning som
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stöds skall "ägas" och drivas av någon inhemsk organisation
(förvaltning, företag, institution, förening eller motsvarande), som
i första hand skall anställa inhemsk personal eller hyra in lokala
konsulter.

Svenskt personalbistånd har förändrats även när det gäller vem
som anställer personalen. För tio år sedan hade SIDA nära 500
personer anställda för att arbeta i biståndsprojekt. Idag finns knappt
ett hundratal. Numer är konsultanställda den vanligaste personal
kategorin. Bakgrunden till denna förändring är dels ett behov av att
minska SIDAs administration, dels en tro att konsultföretagens
arbetsmetoder ger bättre möjligheter till kontinuitet och varaktig
kompetensutveckling. Ett vanligt arbetssätt hos konsultföretagen är
att, i samma projekt, använda några personer med långtidskontrakt
samt några specialister för återkommande korttidsuppdrag. När en
"långtidare" kommit hem efter kanske två år knyts han eller hon till
gruppen "korttidare" och kan därmed fungera som ett slags er
farenhetsbank.

Erfarenheterna har också visat att korttidskonsulter har lättare
att begränsa sin roll till att vara stödjande, kontrollerande och
uppföljande snarare än genomförande. Därmed bekräftas på ett
tydligare sätt att mottagaren "äger projektet"och därmed genom
förandeansvaret.

"Systerorganisationer", "tvilling-samarbete", är olika begrepp
som beskriver samma tanke, dvs kanalisering av biståndsresurser
för institutionsutveckling. Grundiden är att en svensk myndighet,
universitet, företag eller folkrörelseorganisation kopplas ihop med
sin motsvarighet, en "systerorganisation", i mottagarlandet. Då
kan man utnyttja det samlade svenska kunnandet och samtidigt få
en naturlig kontakt för kurser, studiebesök och utbildningar.

Arbetssättet ger många fördelar i ansträngningarna att åstad
komma en kontinuerlig och långsiktig kompetensutveckling. Det är
dock viktigt att finansiären och ansvariga planeringsmyndigheter i
mottagarlandet gemensamt styr och följer upp detta samarbete, då
det givetvis finns risker. Eftersom konsultföretagen måste se affärs
mässigt på sin verksamhet har de exempelvis inte alltid intresse av
att göra sig själva överflödiga så snart som möjligt.

Som ett exempel på att mottagarlandet får ökat ansvar för
personalbiståndet kan nämnas SIDAs stöd till direktanställnings-
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program i Botswana och Namibia. Med direktanställning menas att
mottagarlandet anlitar utländsk personal på strategiskt viktiga
tjänster inom statsförvaltningen, där inhemsk kvalificerad personal
saknas. Personerna anställs av respektive förvaltning och avlönas
efter vedertagna bestämmelser i landet. SIDA bidrar med vissa
förmåner för att göra det möjligt att rekrytera kompetent personal
från utlandet.

Oavsett anställningsformer har det visat sig utomordentligt
viktigt att satsa på omsorgsfull rekrytering. Även om det vid utvär
deringar visat sig att det inte är individernas fel när personalbistånds
insatser inte lyckats, så har det samtidigt visat sig att "rätt" individ
kan uträtta mycket i en annars mycket svår projektmiljö.

Rekryteringen ska göras inte bara med tanke på personernas
yrkeskunnande och språkkunskaper, utan stor vikt måste också
läggas vid personlighetsmässig lämplighet och pedagogisk kompe
tens. Det är också viktigt att eftersträva en jämnare könsfördelning
bland biståndsarbetarna. De flesta biståndsarbetarna, framför allt
i konsultföretagen, är idag män.

Varje biståndsarbetare behöver dessutom utbildning före utresan.
Om den utresande inte har någon tidigare biståndserfarenhet,
behöver han/hon lära sig om u-landsförhållanden, om bistånds
metodik och om rollen som biståndsarbetare. Om den utresande
inte har någon tidigare erfarenhet av det land han/hon ska arbeta i,
behövs utbildning om socio-kulturella, politiska och organisato
riska förhållanden i landet. Goda språkkunskaper är ett måste för
alla u-landsarbetare. Ibland behövs utbildning i lokalspråk. För
alla, även korttidskonsulter, behövs information om innehåll och
avsikter med det specifika uppdraget.

Avslutningsvis bör det påpekas att förutsättningarna för att
arbeta med personalbistånd idag påverkas starkt av mottagar
ländernas makroekonomiska situation, av att statens roll förändras
och att statsförvaltningen tvingas krympa sin kostym. Löne- och
arbetsvillkoren för statsanställda tenderar att försämras.

Idag handlar debatten till stor del om vilka möjligheter givare
och mottagare har att bedriva kompetens- och organisations
utveckling i en sådan miljö.
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De enskilda organisationerna - en kraft att

räkna Ined

av Eva Smedberg

När vi talar om svenskt bistånd går tankarna gärna automatiskt till
det statliga biståndet via SIDA. Men biståndet genom enskilda
organisationer och folkrörelser utgör en betydande och växande del
av svenskt bistånd. Det är dessutom av avsevärt äldre datum än det
statliga.

De första biståndsarbetarna var missionärer som vid sidan av sin
mission bedrev bl a undervisning och hälsovård i främmande land.
Här hemma spelade folkrörelserna en viktig roll under Sveriges
utveckling från fattigt jordbrukarland till industriell välfärdsnation.
Även om folkrörelserna är sprungna ur svenska behov och förhål
landen har de en lång tradition av internationell solidaritet - vare sig
det gäller kyrkorna, fackföreningarna, kooperationen eller nyk
terhetsrörelsen.

Under tidigt 1950-tal bildades "Centralkommitten för svenskt
tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden", som bestod av ett
stort antal enskilda organisationer (i fortsättningen förkortat eo).
Denna kommitte var en direkt föregångare till det statliga biståndet,
först i form av Nämnden för Internationellt Bistånd (NIB) och
sedermera SIDA.

Alltsedan dess har eo utgjort ett komplement och ett alternativ
till det statliga biståndet. En ökande del av SIDAs budget har gått till
eo. Flertalet av de eo som erhåller bidrag från SIDA, får det via det
s k folkrörelseanslaget. För att kunna få bidrag måste eo själv ha
samlat in minst 20 procent av projektkostnaderna. Den 20-procentiga
egeninsatsen är en viktig hörnsten, eftersom den garanterar att SIDA
endast stöder sådant som eo själv prioriterar.

När det gäller volontärer har ett system med en speciell schablon,
lika för alla oavsett hur stora de verkliga kostnaderna är, utvecklats.

Eo får i vissa fall även andra bidrag från SIDA, t ex för
katastrofinsatser och för stöd till mänskliga rättigheter och demo
krati. Sådan verksamhet kan vara helt finansierad med statliga
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medel vilket gör rollfördelningen annorlunda. I fallet med egen
insats ger SIDA bidrag till eo's eget bistånd utifrån eo's egna
prioriteringar, i det andra fallet används eo som en av flera möjliga
kanaler för att stödja en viss verksamhet.

En omdebatterad fråga bland eo har varit balansen mellan att få
stöd från staten och att behålla sin integritet. Vid vilken nivå av
statligt beroende riskerar eo att förlora sin egen själ och bara bli
förmedlare av statligt bistånd? Olika eo besvarar frågan olika. Vissa
har beslutat sig för att den egna andelen inte ska understiga t ex 50
procent, andra ser det som sin uppgift att försöka attrahera så
mycket statligt stöd till sin verksamhet som möjligt. Vissa, bl a
många av de kyrkliga organisationerna, har relativt lätt att samla in
pengar till sin verksamhet, t ex via sina församlingar. Andra bedriver
vad de själva betecknar som mindre insamlingsvänligt bistånd, som
stöd för att öka lokala organisationers egen kapacitet. Eo som
uteslutande bedriver bistånd genom volontärer utan att samtidigt
samla in egna medel i Sverige löper risk att bli totalt beroende av
statliga medel.

I den allmänna debatten framförs ofta följande fördelar som eo
bistånd har framför statligt bistånd:
- större möjligheter att nå de fattigaste delarna av befolkningen
- bedriver sin verksamhet med låga administrationskostnader
- kan arbeta i länder där statlig svensk närvaro skulle vara omöjlig
- bidrar till allmänhetens biståndsvilja

För att börja bakifrån råder det knappast något tvivel om att eo
har varit - och är - viktiga för den svenska biståndsviljan. Genom
dem kan vanliga människor få en närmare och mer personlig
kontakt med biståndet än när de endast bidrar via skattsedeln.

När det gäller att arbeta i länder där statlig svensk närvaro varit
omöjlig har svenska eo med SIDA-stöd bistått motståndsrörelser i
diktaturer som t ex Chile och Sydafrika under perioder när stöd
direkt från staten hade varit otänkbart. I längden behöver dock även
eo någon form av statligt erkännande för att kunna bidra till
långsiktiga utvecklingsansträngningar.

Vad gäller eo's kostnader för administration och möjligheter att
nå de fattigaste finns det nästan lika många schatteringar som
organisationer. Dessutom är administrationens storlek i förhål
lande till biståndsvolymen ett trubbigt mått på effektivitet. Vissa
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projekt kräver mycket administration medan andra i stort sett bara
innebär transferering av pengar.

Slutligen till den första punkten. Många eo arbetar med och för
de fattiga på landsbygden på ett sätt som en statlig organisationen
sällan klarar, andra stödjer uppbyggande av institutioner som
endast mycket indirekt är riktade till de allra fattigaste.

Lasse Berg framhåller i debattantologin "Folkets bistånd?"
(Stockholm 1989) att det faktiskt inte finns belägg för att eo-bistånd
skulle vara bättre än det statliga. Han menar att föreställningen om
eo's förträfflighet är något av biståndets heliga ko och därför aldrig
ifrågasatt.

Det finns, som Lasse Berg påpekar, en uppenbar fara i att höja
allt vad eo gör till skyarna - för naturligtvis har även de sina be
gränsningar. Det är då mer fruktbart att se de två biståndsformerna
som goda komplement än att ställa dem mot varandra.

Ett faktum, som gör att åtminstone vissa eo är effektiva när det
gäller att uppvisa resultat av sin verksamhet, är att de arbetar i liten
skala med ett stort mått av svensk närvaro. Detta ger ofta mycket
goda resultat på kort sikt, men kan vara förödande på lång sikt. Har
inte projektet förankrats ordentligt hos mottagaren, eller om man
inte har planerat för hur driften ska finansieras lokalt, står och faller
projektet med den svenska givaren. Det är ofta svårt att balansera
givarnas krav på synliga resultat med stöd till självständiga organi
sationer i mottagarlandet som t ex arbetar med folklig mobilisering.

Om spännvidden är stor när det gäller svenska folkrörelser och
enskilda organisationer är den ännu större när det gäller icke
statliga organisationer (på engelska Non Governmental Orga
nizations, NGO) i tredje världen. Det är stora skillnader både mellan
och inom de olika världsdelarna i fråga om förekomst, omfattning,
inriktning och betydelse i utvecklingsprocessen. I vissa länder med
planekonomi har enskilda initiativ inte haft någon större roll att
spela, i andra länder har staten på ett medvetet sätt använt sig av
existerande grupper i utvecklingsansträngningarna.

Gemensamt är dock att biståndsgivarnas intresse för NGO har
ökat i takt med att staterna i många fall, inte minst i Afrika, har visat
sig oförmögna att absorbera och förvalta biståndet. I den ekono
miska krisens spår har en allt större andel av de sociala funktionerna
flyttats över på privata initiativ. NGO har av nödvändighet blivit en
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kraft att räkna med när staten inte längre förmår ge grundläggande
service till sina invånare.

Bangladesh, ett land som ofta förknippas med katastrofer och
elände, har några av tredje världens största och kanske mest
uppmärksammade NGO. De har framgångsrikt visat på nya vägar
för NGO att delta i och i vissa fall leda utvecklingsprocessen, och har
t o m börjat exportera sina ideer till andra länder.

NGO i Bangladesh uppstod i ett läge när det mesta av landet låg
i spillror efter självständighetskriget mot Pakistan. De bildades som
svar på de omedelbara behoven av nödhjälp i landet och givarnas
behov av att kanalisera sitt stöd. När det inte fanns någon stat som
vare sig ville eller kunde ta ett samlat grepp om utvecklings
strävandena fyllde NGO det vakuum som uppstod.

Baserat på inhemska ideer och erfarenheter i kombination med
influenser utifrån (som t ex Freires befrielsepedagogik) bildades en
lång rad NGO under 1970- och -80-talen.

Många av de utländska givarna föredrog att samarbeta med
lokala NGO framför besvärliga och tröga regeringar.

SIDA har sedan mitten på 1980-talet gett stöd direkt till lokala
NGO - vid sidan av det reguljära samarbetsavtalet med Bangladeshs
regering.

Några av de större NGO (BRAC, PROSHIKA, GSS) som SIDA
stöder fick, när de var relativt små och oerfarna, stöd via svenska eo.
När NGO sedan blev så stora att de behövde större summor pengar
än vad svenska eo kunde ställa upp med var det ett naturligt steg i
utvecklingen att SIDA tog över.

Att de bangladeshiska NGO har varit framgångsrika i sina
ansträngningar är de flesta bedömare ense om. Men en del kritiska
röster talar om faran i att NGO tar på sig sådant som borde vara
statens roll (undervisning, hälsovård m m) samtidigt som de arbetar
i begränsade geografiska områden, att det finns risk för att fickor av
utveckling skapas medan andra områden lämnas åt sitt öde. Mot
detta kan anföras att NGO givetvis aldrig kan ta över statens roll,
men att de i Bangladesh har fungerat .och i allt större utsträckning
fungerar som ett viktigt komplement till staten. Genom att utveckla
alternativa och bättre metoder kan de också fungera som påtryckare
på staten att förbättra sina egna program.

NGO är inga folkrörelser i svensk bemärkelse, utan service-
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organisationer som tillhandahåller utbildning, krediter m m till
landets fattiga. Ofta formar mottagarna små grupper som gemen
samt börjar spara, tar lån och genomgår utbildning. Dessa grupper
är, till skillnad från själva NGO, embryot till folkliga rörelser i
Bangladesh.

NGO löper en uppenbar risk (precis som svenska eo) att älskas
till döds av välvilliga givare. Det är därför viktigt att stödet baseras
på långsiktiga planer där ledorden, är bärkraft och ägandeskap.

Det är inte bara i Bangladesh som NGO har visat sig mogna att
axla ett stort ansvar för utvecklingen i sina länder. Många gånger
har NGO i syd mer insikt och erfarenheter av utvecklingsfrågor än
NGO i nord. Vissa av sydorganisationerna har börjat ställa frågan
varför SIDA - och andra länders statliga biståndsorgan - måste
använda sig av "mellanhänder" i form av svenska eo för att
förmedla pengarna. Samtidigt börjar allt fler nordorganisationer
fundera kring bistånd utan pengar. Informationsutbyte, nätverks
byggande och andra kontakter ses som väl så viktigt i samarbetet
mellan nord och syd. I detta ligger en spännande utmaning för
nordorganisationerna; att hitta nya former för ett mer jämlikt
utbyte av tankar och ideer mellan nord och syd snarare än att
överföra allt större summor statliga medel.

Eva Smedberg arbetade 1988-1990 på Svalorna i Bangladesh. För närva
rande arbetar hon på SIDAs biståndskontor i Bangladesh och har tidigare
varit på SIDAs byrå för samverkan med enskilda organisationer.
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Vad gör vi åt biståndet genolll FN?

av Ulf Rundin

Tre motiv brukar anges för att Sverige skall ge multilateralt bistånd:
Sverige vill ha ett starkt FN; genom det multilaterala biståndet
stödjer Sverige ansträngningarna att stärka FN. För det andra:
Många u-landsproblem angrips bäst genom multilaterala insatser,
t ex katastrof- och flyktingsituationer, narkotikasmuggling, överfö
ring av smittsamma sjukdomar etc. Ett tredje motiv är att det
multilaterala biståndet är politiskt och kommersiellt obundet och
givaren en organisation där mottagaren själv har inflytande.

Flera utredningar och riksdagsbeslut har bekräftat att dessa
motiv fortfarande är giltiga. Den senaste genomlysningen av det
multilaterala biståndet gjordes 1991 utan att särskilt mycket nytt
kom fram, vare sig för eller emot ett fortsatt svenskt engagemang för
multibistånd på nuvarande nivå. Sverige står trofast kvar vid 30
procent av biståndsbudgeten till FNs fonder och program.

FN-biståndets dramatik utspelar sig på arenor där politiska och
militära konflikter bestämmer villkoren. Igår var det Namibia och
Kambodja, idag är det Bosnien och Somalia som står i fokus. Här
visas både FNs förmåga och oförmåga. Ingen enskild nation kan ta
sig an de uppgifter som UNHCR, WFP och UNICEF genomför i
dessa krisområden. Inte bara de små nationerna utan även stormak
terna behöver effektiva internationella organ sOm kan genomföra
det som enskilda nationer inte kan, eller inte vill, ägna sig åt.
Samtidigt visar utvecklingen att FN inte räcker till. Hur ser då det
FN ut som vi ställer så stora anspråk på?

FN, fackorganen och bankerna

FN är både en policyskapande organisation och ett administrativt
system för att förmedla bistånd. Uppgiften att skapa normer och
global policy är kanske den mest framträdande (t ex konventionen
om barnens rättigheter eller besluten i samband med konferensen i
Rio de Janeiro om miljö och utveckling). Men här är det FNs andra
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FNs organisation

Fackorgan

ILO (arbetsmarknadsfrågor)
FAO (livsmedel, jordbruk)
UNESCO (utbildn, vetenskap, kultur)
WHO (hälsa)
IMF (Internationella Valutafonden)
IDA, IBRD, IFC (Världsbanken)
ICAO (luftfart)
UPU (post)
ITU (telekommunikation)
WMO (meteorologi)
IMO (sjöfart)
WIPO (upphovsmannarätt)
IFAD (jordbruk)
UNIDO (industri)

Underorgan

UNCfAD (utveckling, handel, bistånd)
UNICEF (barn)
UNHCR (flyktingfrågor)
WFP (livsmedel)
UNITAR (utbildning, forskning)
UNDP (utvecklingsfond)
INSTRAW (kvinnofrågor)
UNEP (miljö)
UNU (FN-universitetet)
WFC (livsmedel)
UNCHS (boende och bebyggelse)
UNFPA (befolkningsfrågor)
UNRWA (palestinska flyktingar)

Källa: Svenska FN-förbundets stordia-sats om FN
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roll som intresserar oss, alltså den operativa verksamheten på
biståndsområdet.

Centralt för biståndet är de FN-organ som förmedlar "tekniskt
bistånd", dvs experter, stipendier, utbildning och liknande tjänster.
En del kallas program (UNDP, UNEP, WFP etc), en del fonder
(UNICEF, UNFPA etc). Dessa organ har av FNs generalförsamling
skapats för att lämna bistånd. De ägs av medlemsstaterna och får
sina medel från FNs budget. UNDP har en särställning i sin egenskap
av FN-systemets centrala finansiär och samordnare av tekniskt
bistånd. UNDPs insatser är inte begränsade till bestämda sektorer
eller ämnesområden, men insatserna genomförs väsentligen av
andra organisationer, vanligen fackorganen.

Vad är då ett fackorgan? Det är en organisation som är specia
liserad på ett visst ämnesområde (t ex jordbruk, hälsa), har egna
stadgar och egna medlemmar och - i princip - betalar sin verksam
het själv. Fackorganen "lyder" inte under FNs generalförsamling 
något som fackorganens chefer gärna betonar. De är i stället in
ordnade i systemet genom ett avtal med FNs ekonomiska och sociala
råd, ECOSOC, som reglerar formerna för samarbetet mellan FN
och fackorganet.

Internationella Valutafonden och Världsbanken är inte heller
rena FN-institutioner. De grundades tidigare än FN, vid en konfe
rens i Bretton Woods i USA. Deras uppgift är att stödja finansiell
stabilitet i det internationella betalningssystemet och främja ekono
misk utveckling. Med tiden har Världsbanken blivit den viktigaste
finansiären av utvecklingsinvesteringar i u-länderna, medan IMF
fortfarande är universell och inriktad på det internationella betal
ningssystemet.

Regionalbankerna bör också nämnas här eftersom de blir en allt
viktigare källa för finansiering av investeringar. De tre stora är
Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och
Interamerikanska utvecklingsbanken. Dessa tre banker står helt
utanför FN men ses idag som delar av den multilaterala bistånds
verksamheten.

Resurser för bistånd

Bankerna svarar idag för ca 60 procent av det multilaterala biståndet,
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UNDP, fackorganen och de humanitära programmen (UNHCR,
WFP m fl) för de resterande 40 procenten. I absoluta tal rör det sig
om en årlig mobilisering av ca 70 miljarder kronor för bistånd, där
Sverige svarar för drygt 3 miljarder. Utvecklingen pekar mot att FNs
program och fonder får allt svårare att skaffa de medel de behöver
för att fullgöra sina uppgifter. I stället får Världsbanken och
regionalbankerna successivt en viktigare roll som förmedlare av
resurser. Det är en utveckling som många ogillar, särskilt inom u
länderna. Den förklaras till stor del aven benägenhet hos de stora
i-länderna att hellre sätta pengarna i utvecklingsbankerna än i FN
systemets fonder, vars effektivitet man mer och mer ifrågasätter.

Nordiska FN-projektet

Även i Norden finns en kritisk inställning till hur det multilaterala
biståndet sköts. Men man anser samtidigt att FNs program och
fonder har en viktig funktion att fylla vid sidan av utvecklings
bankerna. Genom reformer kan FN-systemet göras starkare och
mer effektivt. Sådana motiv låg bakom det Nordiska FN-projektet,
ett utredningsarbete som startade 1988 och som 1991 resulterade i
att de nordiska länderna lade fram förslag om reformer av FN-syste
met till generalsekreteraren.

Förslagen i rapporten går i huvudsak ut på att styrformerna och
finansieringen av FNs program och fonder skall reformeras. Bl a bör
UNDP, UNICEF och WFP ledas av mindre, exekutiva styrelser i
stället för stora, parlamentariska möten. Ett internationellt
utvecklingsråd bör bildas inom ECOSOC där FNs samlade bi
ståndsverksamhet kan diskuteras och läggas fast. Formen för finan
siering bör likna dem som VärldsbankenJIDA tillämpar, dvs givar
Iänderna förhandlar vid ett tillfälle om biståndets innehåll och hur
kostnaderna skall fördelas.

Efter långa förhandlingar fick projektets ideer ett genombrott
vid 1993 års generalförsamling. Beslutet bygger i stora delar på
Nordiska FN-projektets analys och förslag. Det innebär att
ECOSOCs arbetsformer förändras, bl a genom att ett årligt minis
termöte skall hållas om FNs samlade biståndsverksamhet. De
nuvarande styrelserna för FNs program och fonder ersätts med
exekutiva styrelser (36 medlemmar, inga observatörer) i stället för
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de församlingar om 200-300 personer som nu deltar. Ramen för
fortsatta förhandlingar på finansieringsområdet läggs fast. General
sekreteraren får i uppdrag att lämna rekommendationer om bl a
"multi-year negotiated piedges" , dvs ett system med förhandlade
bidrag.

Allt blev naturligtvis inte som de nordiska länderna hade hop
pats. Styrelserna blev för stora, 36 medlemmar jämfört med före
slagna ca 20. Det återstår att se om sådana styrelser kan ge den
operativa verksamheten en fast ledning. Tanken bakom reformen av
ECOSOC är att de övergripande policyfrågorna skall behandlas i
ECOSOC, medan det operativa genomförandet lämnas till en liten
exekutiv ledning. Det här kan tyckas vara en ganska självklar metod
för ledning av stora organisationer och företag. Men inom FN har
det länge saknats intresse för att inom organisationen skilja mellan
politik och genomförande, mellan övergripande mål och tillämp
ning. Om allt görs till politik drabbas biståndsverksamheten särskilt
hårt eftersom den kostar mycket pengar och behöver effektiv
ledning för att nå sina mål.

Mycket återstår

Goda resultat har således uppnåtts, men mycket återstår. Vi behöver
bättre internationella institutioner om vi skall kunna möta de s k
"globala utmaningarna" i framtiden. Låt mig peka på fyra områden
där det krävs nya tag.

Fortsatta reformer inom styrelserna

Det som påbörjats behöver fullföljas. FNs korta historia ger många
exempel på att reformförsök mals sönder under ständiga kompro
misser. Just frågan om representation för olika länder är särskilt
känslig. Norden har argumenterat för små styrelser eftersom man
vet att ju större en FN-församling är, desto mindre kapabel blir den
att leda en operativ verksamhet. Många mindre länder känner sig då
utestängda, utan inflytande. Särskilt för u-länderna är represen
tationsfrågan viktig.

Det gäller att finna former för representation i FN-organen som
är både hanterliga och rättvisa. Inte minst talar ökningen av antalet
medlemsstater för detta. FN hade 184 medlemmar vid utgången av
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1993. Siffran kan närma sig200 inom ett par år. Det går inte att bara
öka styrelsernas storlek när nya medlemmar får inträde. Synsättet
bör vara att u-länderna bör ha obeskuret inflytande över hur
biståndet genomförs i deras länder (projektval, metoder, uppfölj
ning etc). Men bidragsgivarna måste ha ett ord med i laget när det
gäller inriktningen i stort (miljöinsatser, fattigdomsinriktning, kvin
nors medverkan etc) och hur medlen fördelas mellan olika länder
och ändamål.

Fackorganen

Fackorganen - bl a FAO, ILO, UNESCO och WHO - är hittills
tämligen oberörda av de reformer som skett inom FNs centrala
ledning. Vissa försök har gjorts t ex inom ILO och WHO att bättre
skilja på rollen som policyskapande organisation och den som
biståndsgivare. Fackorganens främsta uppgift är att företräda med
lemsstaterna inom sitt ämnesområde (jordbruk, arbetsmarknad,
utbildning, hälsa etc) och samtidigt hjälpa u-länderna till framsteg.
Den ämnesmässiga kompetensen har emellertid tunnats ut över åren
bl a till följd av bidragssystemet (stora bidrag till specialprogram,
otillräckliga bidrag till kompetensutveckling) och ett plottrigt tek
niskt bistånd som varken givare eller mottagare är nöjda med.

Ett resultat är att Världsbanken mer och mer tar över uppgifter
som egentligen bör skötas av fackorgan. Centrum för kompetensen
i ämnen som undervisning, jordbruk och primärhälsovård i u-länder
flyttar från UNESCO, FAO, WHO till Världsbanken i Washington.
När FN-systemet stagnerat har Världsbanken, mer eller mindre mot
sin vilja, trätt in som dominerande multilateral institution även på
skilda ämnesområden.

Det här är en olycklig utveckling som bara kan avhjälpas genom
att FNs fackorgan blir bättre. Uppbyggnaden av ämnesmässig kom
petens måste ges företräde framför direkta engagemang i projekt
verksamhet på fältet. Styrelserna behöver ges möjlighet att bättre
prioritera mellan olika uppgifter. Idag styrs alltför stor del av
verksamheten av extrabudgetära medel och bidragsgivarnas speci
ella prioriteringar. Både i-länder och u-länder har ett intresse av att
uttunningen av FN-organens kompetens hejdas och att vi kan
bibehålla ett system där både fackorganen och utvecklingsbankerna
kompletterar varandra i biståndet.
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Pengar och personal

Det går ännu inte att säga hur en säker finansiering av det multila
terala biståndet skall kunna åstadkommas. Idag bekostas verksam
heten helt med frivilliga bidrag från några få i-länder. Bidragen är
mycket ojämnt fördelade mellan i-länderna. De nordiska länderna,
vars BNP uppgår till ca 3 procent av den för OECD-Iänderna, svarar
exempelvis för nära 30 procent av bidragen till UNDP och UNICEF.
De små länderna vill naturligtvis få till stånd en mer rättvis fördel
ning av bidragen mellan givarna. Ett annat problem är floran av
specialfonder. Det finns omkring 120 olika specialfonder för olika
biståndsändamål inom FN-programmen och ett lika stort antal
inom fackorganen. De flesta ligger utanför styrelsernas kontroll och
användningen är bestämd aven eller några få givare. Detta bidrar
till att göra verksamheten svår att planera och överblicka.

Det som behövs är mera generella bidrag - dvs inte öronmärkta
av givarna för speciella ändamål- och utfästelser över flera år. De
nordiska ländernas förslag om ett nytt finansieringssystem syftar till
att åstadkomma detta. Det går dock inte att vara optimistisk om
inställningen inom FN till en sådan nyordning. Tendensen hittills är
att de generella bidragen minskar snarare än ökar. Och de stora i
länderna vill ogärna ge utfästelser som minskar deras möjligheter att
knyta villkor till egna bidrag.

Bara mera pengar ger föga resultat om inte den inre effektiviteten
samtidigt blir bättre. Inte oväntat, men samtidigt nedslående, är det
faktum att Nordiska FN-projektets förslag till en förnyad personal
politik inom FN bemötts med iskall tystnad bland medlemsstaterna.
Många håller med men ingen har kraft eller vilja att ta sig an
uppgiften. Vad är kritiken? Väsentligen en brist på gemensamma
och objektiva kriterier för att rekrytera, utbilda, befordra och
avskeda tjänstemän. Alltför många inom systemet saknar den
utbildning och erfarenhet som deras uppgifter och löner borde
kräva. Ett resultat är mycket stora skillnader i personalens kvalitet
inom skilda FN-organ, mycket få kvinnor i högre positioner och
brist på rörlighet mellan tjänster. Man torde få acceptera att
rekryteringen av chefer till FN-organ styrs på politiska grunder, men
en helt genompolitiserad personalpolitik kan aldrig ge FN-systemet
den effektivitet som medlemsstaterna kräver.
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Katastrofbiståndet

Efter många misslyckade samordningsförsök fick FN-organen för
humanitär verksamhet en ny skepnad 1992. Då utnämndes en
biträdande generalsekreterare och en ny organisation tillkom, De
partment of Humanitarian Affairs, DHA, med ansvar för samord
ningen av FNs katastrofbistånd. Den nya enheten fick dock alldeles
för små resurser för att klara sina uppgifter. Man kunde inte förutse
de gigantiska anspråk som nu ställs på FNs katastrofinsatser i f d
jugoslavien, Somalia, Kambodja, Afghanistan m fl länder. Bara för
Sverige börjar de summor som används för direkt hjälp i f d
jugoslavien, dess flyktingar i Sverige och fredsbevarande styrkor att
närma sig ett belopp som svarar mot hela det svenska biståndet.

Det är givet att DHA, FNs flyktingkommissariat, WFP och andra
medverkande organ måste få mer resurser med tanke på hur
hjälpbehoven ökar. Frågan är dock om det räcker med nya pengar.
De katastrofer som utlöses av militära och civila konflikter inom
länder ökar hela tiden i antal och omfattning.

Förutsättningar för den humanitära verksamheten har också
ändrats genom samtidig insats av militär FN-personal för freds
främjande ändamål. Sammanblandningen av FNs olika roller som
humanitärt hjälporgan och fredsövervakare är olycklig. FN-hjäl
pens humanitära syfte kan ifrågasättas av befolkningen i nöd när
hjälpen lämnas i samband med militära aktioner.

Mycket pekar på att FN behöver dela ansvaret för humanitära
operationer med regionala, mellanstatliga organ. Europa togs på
sängen av jugoslaviens sönderfall. Det fanns, och finns, inget
europeiskt samarbete för att ta ansvar för humanitära insatser i den
egna regionen. FN-systemet är å sin sida inte byggt för att hantera
humanitär hjälp och militära insatser samtidigt. De högsta FN
organen är, och bör vara, policyskapande, inte operativa för blan
dade humanitära och militära insatser. Slutsatsen är att Sverige och
andra europeiska stater inte kan begära att FN-systemet skall ta hela
det organisatoriska ansvaret för katastrofhjälp i alla konflikter.
Europa kan lämpligen bygga en egen organisation för dessa ända
mål och låta FN svara för de övergripande principerna.
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Nästa år fyller FN 50 år. Nog förtjänar denna institution att hedras
för sina gärningar. Likväl är det inte flera hyllningar den behöver
utan hjälpande händer som vill göra den bättre, inte bara vinna
kortsiktiga fördelar. Det är möjligt att det multilaterala, tekniska
biståndet genom FN blir av mindre betydelse i framtiden. Speciali
sering, marknadsorientering och bankernas vidgade engagemang
talar för detta. Men en rad nya uppdrag för FN anmäler sig i takt
med ökad internationalisering. Fred och säkerhet kommer alltid att
vara huvuduppgiften för FN. Omsorgen om den globala miljön har
nyligen lagts till agendan. Världssamfundet vill att FN skall vidga
sitt ansvar för en demokratisk samhällsutveckling i alla länder och
bättre främja mänskliga rättigheter. Inget av detta kan ske utan
effektiva internationella institutioner. Därför måste reformerna
fortsätta. Det är detta som hyllningstalen bör handla om.

Ulf Rundin var projektledare för Nordiska FN-projektet. Han tjänstgjorde
under 70- och 80-talen i olika befattningar inom SIDA och har varit chef för
biståndskontoren i Kenya, Mo~ambique och Indien. Han är nu verksam
som konsult och partner i Scandinavian Project Managers, SPM.
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Vartna korvar och kalla fakta Otn

biståndsopinionen

av Bengt Liljenroth

Stockholms utan jämförelse bästa korvkiosk ligger på Karlbergs
vägen. Det vet jag, för en av mina vänner bor på Karlbergsvägen och
hans omdöme då det gäller mat litar jag på, helt och fullt.

För några veckor sedan fick jag ytterligare bekräftelse, då Radio
Stockholm slog fast att kiosken på Karlbergsvägen är stans bästa.

Själv har jag faktiskt ännu aldrig provat just den korvkiosken.
Denna, helt sanna, betraktelse runt en korvkiosk i Stockholm är

illustrativ i vissa avseenden då det gäller opinionsbildningens vill
kor. Man (i detta fall jag) kan t ex ha en klar uppfattning om något
man inte själv känner till eller har egen direkt erfarenhet av.

Jag bygger i så fall denna uppfattning på andrahandsinformation
som jag betraktar som trovärdig.

Trovärdighet kan t ex vänner och/eller auktoriteter, däribland
medier, ge.

Det går att föra över resonemanget från korv till bistånd. För de
allra flesta svenskar är bistånd en verksamhet som de inte har någon
egen erfarenhet av eller kunskap om. Ändå har nästan varje svensk
en egen uppfattning om bistånd. Den har de fått i andra hand, oftast
via tidningar och radiorrv eller genom bekanta eller bekantas
bekanta som någon gång arbetat inom biståndet.

På en punkt finns det dock en skillnad mellan korv och bistånd.
Jag kan tämligen lätt få min uppfattning testad när det gäller korven
på Karlbergsvägen - jag kan själv gå dit, köpa en, smaka på den och
på så sätt bilda mig en egen uppfattning. Att få min bistånds
uppfattning tillfredsställande bekräftad är betydligt mer komplice
rat.

Vi kan driva jämförelsen ett steg till: säg att jag inte själv kan få
den avgörande bekräftelsen på Karlbergsvägskorvarnas överlägsen
het. Jag kanske' t ex är vegetarian. Jag har visserligen Radio
Stockholms och min väns påståenden att lita till, men känner mig
ändå inte helt övertygad. Jag söker mig till kiosken och kan
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konstatera stor köbildning - efterfrågan är imponerande. Kanske
har kiosken också ett stort plakat på taket med texten Stans bästa
korv!

Två nya faktorer har tillförts. Verksamheten har nöjda kunder,
det har jag kunnat konstatera. Dessutom påstår korvförsäljarna
själva att de är bäst. Jag känner mig nu helt övertygad, även utan
egen direkt erfarenhet av korvarna.

Frågan är vad jag hade tänkt om skylten hade funnits där men
inte en enda kund dykt upp? Eller omvänt- om kundtillströmningen
varit kraftig men kiosken saknat skylten om sin egen förträfflighet?

En inte alltför djärv gissning är att kundtillströmningen räckt för
att övertyga mig, även utan reklamskylten. Jag hade däremot
knappast känt mig särskilt säker av enbart en skylt på en kundlös
kiosk.

För den vanlige svensken är bistånd lite grand som den kundiösa
kiosken för vegetarianen. Han har svårt att själv kolla biståndets
kvalitet. Det är sällan någon av hans vänner eller bekanta kan ge
honom mer kött på benen. Och det finns inte en kund så långt ögat
eller örat når - de är fattiga, tystlåtna och långt borta. Auktoriteter
finns det en hel del men de är sinsemellan oense och det är svårt att
bestämma sig för vad man ska sätta tro till. Och att bistånds
aktörerna själva påstår att de gör ett bra jobb, det är trots allt det
minst trovärdiga.

Om att ta ställning

Att förmå någon (eller sig själv) att ändra uppfattning är svårt. Ju
mindre betydelsefullt område det gäller, desto lättare är det dock.
Att byta från ett shampoo till ett annat är t ex betydligt lättare än att
byta religiös övertygelse för att ta två ytterlighetsexempel.

Närmiljön är mycket viktig för min uppfattning. Föräldrar och
vänner, arbets- eller klasskamrater, den man lever ihop med - det är
tunga närmiljö-auktoriteter, olika tunga i olika skeden av livet.
Föräldrar är tidigt allra viktigast men kan så småningom få konkur
rens av gänget, lärare, idoler eller flickJpojkvännen.

Även utanför närmiljön är den muntliga kontakten vida överläg
sen den skriftliga eller etersända..Ett samtal eller föredrag med
möjlighet till frågor och diskussion kan påverka mycket mer än den
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mest välskrivna artikel eller dramatiska TV-program. Kombinatio
nen av personlig närhet och bild är givetvis ännu bättre. Film och TV
ger ju åtminstone intryck av dokumenterad verklighet. Om "någon
som varit där" kompletterar bilden blir budskapet genast ännu mer
trovärdigt. Auktoriteten träder in - korvexperten, biståndsexperten.
De intar förälderns/lärarens roll i vuxenlivet.

Helt överlägsen varje annan form av påverkan är emellertid den
personliga upplevelsen då det gäller att bilda sig en egen uppfatt
ning. Det må gälla såväl mat som bistånd eller livsåskådning.

Biståndsopinionen i Sverige

Opinionen runt u-land och bistånd har förändrats i negativ riktning
under senare år. SIDA har sedan början av 70-talet låtit göra årliga
mätningar av allmänhetens biståndsvilja. Vi har frågat:

"Tycker Du att de nuvarande biståndsanslagen ...
1 bör ökas, 2 är ungefär lagom,
3 bör minskas, 4 bör slopas helt" .

Andelen svenskar som anser att biståndsanslagen är
lagom eller bör ökas, 1981-1993 (i procent).
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Av diagrammet framgår hur opinionen utvecklats sedan 1981
fram till december 1993. Kurvan visar andelen som anser att bistån
det är lagom stort eller bör ökas. Trots några djupa dalar är det ändå
en i grunden starkt biståndspositiv majoritet som avspeglar sig.
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Under hela biståndets existens och alltjämt, även under djupaste
lågkonjunktur, anser mindre än halva befolkningen att biståndet
bör minskas eller slopas helt. Och de som vill slopa biståndet helt har
aldrig nått upp till ens en tiondel av svenskarna. Finns det inte
anledning att vara ganska nöjd med opinionsläget?

Procentsatserna i sig ger visserligen inte anledning till oro. Men
frågan är vad som döljer sig bakom siffrorna. Vilken typ av över
tygelse rör det sig om, hur djup och hur stark?

I 1993 års opinionsundersökning har den stadigt nedåtgående
trenden från 1988 brutits. Men samtidigt anser 61 procent av de
tillfrågade att den nedskärning av biståndet som regeringen och
socialdemokraterna enades om i krispaketet 1992 var riktig. Och i
en lång rad undersökningar anser endast en mindre andel av de
tillfrågade (mellan 13 och 18 procent under de senaste tre åren, t ex)
att biståndet varit till stor eller mycket stor hjälp.

Själva iden om bistånd är alltså fast förankrad, men tron på
biståndets effektivitet är inte alls lika stark. Det beror med stor
sannolikhet på att biståndsviljan i första hand bygger på andra, mer
grundläggande värderingar som är starka i det svenska samhället 
t ex att man bör hjälpa andra som har det sämre än man själv. Men
för att dessutom kunna uttala sig med säkerhet om biståndets
effektivitet krävs mycket mer faktakunskap om hur biståndet utförs
och vilka resultaten är.

Svensken saknar helt enkelt en personligt förankrad upplevelse
av biståndet att förstärka sin positiva grundinställning med. Han/
hon finner inte heller stöd i sin omgivning för en klar uppfattning,
varken i närmiljön eller hos auktoriteter, hos andra som vet. Inte
heller finns några av biståndets "kunder", dvs fattiga människor i
fattiga länder, i Sverige. Vi har återigen vegetarianens kundiösa
korvkiosk framför oss - vad ska han/hon tro? Andra faktorer som
försvårar kommunikation och opinionsbildning är biståndets kom
plexitet och geografiska svårtillgänglighet. Samtidigt är det en
verksamhet med stark politisk laddning och därmed av stort medie
intresse.
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Biståndsgivarens ansvar

SIDA och andra ansvariga biståndsaktörer har i alltför hög grad
försummat att inse dessa problem. Under hela biståndets framväxt
och expansion har biståndet varit den "älskade iden". Stödet bland
opinionsbildare har varit massivt, riksdagen har fattat näst intill alla
viktiga biståndsbeslut i full enighet, såväl om volym som om
inriktning och länderval. Debatten har varit stillsam. Enstaka
"skandaler" har dykt upp, men passerat utan att den politiska
enigheten påverkats nämnvärt. Verksamheten har varit ny och
misslyckanden i inledningsskedet naturliga. Kunskapen om verk
samheten har alltid -liksom idag - varit mycket begränsad och det
har varit svårt att få till stånd en bred och kvalificerad bistånds
diskussion.

Ändå borde SIDA och andra biståndsansvariga ha lagt sig vinn
om att initiera just en sådan diskussion med olika grupper i
samhället för att klargöra komplicerade samband på ett enkelt och
tydligt sätt och få till stånd ett samtal om dessa frågor. Komplexiteten
är inget skäl för passivitet eller isolering.

Det finns många grupper som har rätt att delta i ett sådant
samtal. Inte minst den breda allmänheten, som via skattsedeln
betalar verksamheten, liksom dess valda ombud som ska fatta
välgrundade beslut och styra verksamhetens inriktning.

En fördel med det ökande ifrågasättandet av biståndet i sam
hällsdebatten är att det tvingat SIDA att söka sig bort från sin
passiva och avsändarstyrda attityd. Under senare år har SIDA aktivt
gått ut för att ta reda på hur allmänheten och olika grupper av
allmänheten tänker. Avsikten är att få en bättre bild av hur omvärl
den ser på u-land och bistånd och ta reda på vilken typ av kunskap
om verksamheten som efterfrågas.

Undersökningarna har genomförts med hjälp av djupintervjuer
på mellan två och tre timmar per intervju. Förutom ett tvärsnitt av
allmänheten runt Stockholm har specialstudier gjorts på ungdomar
mellan 16 och 25 år, beslutsfattare inom näringslivet samt olika
kategorier av biståndsarbetare.

Slutsatserna från dessa analyser förstärker de resonemang jag
fört tidigare (gruppen biståndsarbetare skiljer sig dock av naturliga
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skäl markant från övriga grupper när det gäller kunskaper och
allmän inställning till biståndet):

- Grundinställningen till bistånd hos det överväldigande flerta
1et intervjuade är positiv, men man är osäker på hur effektivt
biståndet är.

- Många, främst bland ungdomarna, tror att en stor del av
biståndet går förlorat genom korruption, svinn etc, men inser
samtidigt att det troligen är ofrånkomligt i biståndets vardag.

- Kunskapen om bistånd är genomgående mycket låg på alla
områden - om mål, inriktning, metoder, geografiska områden,
finansiering och aktörer.

- Information om bistånd efterfrågas. Man vill få besked om, och
att, biståndet är framgångsrikt. Man söker alltså stöd för att med
större kraft kunna svara att biståndet är effektivt.

- Man är inte beredd att själv söka information. Man vill bli
uppsökt och få den presenterad.

- Ingen enda av de drygt 150 intervjuade efterfrågar mer
information om u-länder.

Den sista punkten är den mest oväntade. Troligtvis beror inställ
ningen på att de flesta svenskar anser sig ha en god uppfattning av
u-länder genom den bild som presenteras i media, och på att allt fler,
främst ungdomar, reser alltmer i u-länder.

Att gå vidare

För att få och bibehålla ett mer stabilt opinionsklimat om bistånd
och u-länder tror jag att de som har ansvar för bistånd måste ta
initiativ till samtal om vad som är bra bistånd med en rad olika
grupper och intressenter i det svenska samhället.

Vi måste på ett helt annat sätt än hittills redovisa resultat av vad
vi gör - goda resultat såväl som misslyckanden. Vi måste gemensamt
försöka förstå vad det är som gjort att vissa resultat blivit goda och
vad som föranlett misslyckanden.

Genom ett sådant brett tankeutbyte kan vi vidga insikten om
vilka möjligheter och begränsningar som gäller för en seriös bistånds
hantering. Och som en följd därav också anpassa verksamheten
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efter omgivningens krav, precis på samma sätt som näringslivet
tvingas göra det på miljöområdet. På så sätt kan vi slå undan
grunden för en populistisk biståndskritik. För att kunna stå emot
såväl politiska som byråkratiska angrepp i framtiden är det nödvän
digt att mycket större grupper än i dag känner sig delaktiga
utformningen av det svenska biståndet.

Bengt Liljenroth är byråchef vid SIDAs informationssekretariat.
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Allt Inåste växa ur våra rötter

- Oln Inottagarens syn på utveckling

Av Peter Erichs

"Vi måste börja med att ta reda på vilka vi är, sedan kan vi arbeta
vidare på det som våra förfäder startade. Först då kan vi resa oss av
egen kraft. Vår utveckling ska inte vara en kopia av någon annans
utveckling. Vi måste lära oss tycka om det som finns i vårt hus, i vår
by, i vår trakt, i vårt land. Bara om vi rätt uppskattar dessa sakers
värde kan vi värdera det som kommer utifrån. Men, allt måste växa
ur våra rötter."l (Halidou Sawadougo, ledare i bondeföreningen i
Seguenega, Burkina Faso.)

Från sin plats på jorden pekar den här afrikanske bondeiedaren
ut sina perspektiv i tiden och rummet. Därigenom visar han på
historiens betydelse för nuet och framtiden. Och på det lokala och
välkändas centrala betydelse i mötet med det okända och utifrån
kommande.

Vad som utifrån kommer skall vägas och bedömas mot det egna.
Kan det tillföra något bra? Passar det? Om inte, kan det anpassas?
Kan det nya, okända växa samman med och utveckla det kända,
nedärvda? Sådana frågor måste ställas, och besvaras, av mottaga
ren.

Dessa och liknande frågor kan bäst ställas, och besvaras, i
samhällen där fria meningsutbyten och samtal baserade på visdom,
erfarenhet och utbildning skapar optimala beslutsunderlag.

Utbildning som har sin utgångspunkt i det egna livet och
samhället ger självtillit och kraft att växa på egen hand. Kunskap,
insikt om den egna förmågan, självrespekt samt social och kulturell
tillhörighet är hållbara grunder för självständig utveckling.

Med detta som grund växer förmågan att välja samarbetspartner

1. Citatet, liksom några andra röster i det följande, är hämtat från Pierre Pradervand:
"När myror bär elefanter", Wahlström & Widstrand, Stockholm 1990.
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och givare i utvecklingsarbetet. Att kunna säga "Nej, tack!" men
också att acceptera samarbete och bistånd. Att kunna be om hjälp
och samtidigt upprätthålla sin självständighet.

Att artikulera sina egna och sitt samhälles behov och att stärka
sin kompetens och kapacitet att ta vara på resurser som ställs till
förfogande, är angeläget inte bara för materiell utveckling. Också
för ett demokratiskt politiskt liv är det väsentligt att samhällets stora
befolkningsgrupper i stad och på landsbygd blir synliga och aktiva
i formandet av sin egen framtid. Så kan dessa befolkningsgrupper
utifrån egna utgångspunkter komma att bidra till ett breddat
politiskt deltagande. Så kan befolkningens grundläggande och
gemensamma behov alltmer komma att reflekteras i statens åtagan
den. Staten ställs i samhällets tjänst.

Fattiga människor i Afrika, Latinamerika och Asien formulerar
ofta sina behov och prioriteringar på områden som rent vatten,
värme, utbildning för sina barn, hälsovård och personlig säkerhet.
Många kvinnor sammanfattar sina behov i "minskad arbetsbörda".

Bra utveckling, skriver några kvinnor i Västafrika, är att ha
tillräckligt med mat att äta, vara frisk, ha ett vackert hem, bra klä
der och se leende kvinnor omkring sig. Bra utveckling, det är också
en utveckling som vi kan bemästra, som är inom räckhåll. Det är
utveckling där den mänskliga faktorn har företräde.

Men även om utvecklingens centrum och biståndets främsta mål
ligger i det lokala samhället och dess befolknings behov så innebär
inte detta att allt utvecklingsbistånd nödvändigtvis skall riktas
direkt dit.

Ta behovet av utbildning av barnen som exempel. Att få det
behovet tillfredsställt inbegriper ofta deltagande från både samhälle
och stat, såväl lokalt som nationellt.

Skolhuset och lärarens bostad byggs och inreds ofta till stor del
av lokal arbetskraft och med material från trakten. Även lärarna
kommer kanske från trakten men de utbildar sig någon annanstans.
Och staten bekostar större delen av utbildningen och betalar lönen.
Läroplanen utarbetas i bästa fall i samarbete mellan samhälle och
stat och har kanske både lokala, regionala och nationella inslag.
Skolböckerna, bekostade av staten, spänner till sitt innehåll över allt
från det lokala till det internationella. Och så vidare.

Utvecklingsbistånd kan vara användbart och effektivt i flera av
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dessa sammanhang för att undervisning och lärande i det lokala
samhället skall bidra till människornas och samhällets liv på ett bra
sätt.

Men det är inte alltid som mottagarlandets statliga organ och
institutioner eller enskilda biståndsorganisationer är insatta i den
mottagande befolkningens behov eller delar dess prioriteringar. Det
kan t ex bero på att man inte bryr sig (andra intressen kan anses
viktigare eller vara starkare), att man inte tillmäter befolkningens
uppfattningar något värde, att man helt enkelt inte anser sig ha tid
eller att man inte har förmåga att informera sig om befolkningens
behov och prioriteringar.

Mottagaren, som skall leva med och i bästa fall dra nytta av
biståndsprojekt kan, genom att deltaga i planering och genom
förande, sätta sin prägel på det som kommer utifrån. På så vis kan
denne, om möjligt, anpassa det utifrån kommande till behov i det
egna samhället.

Det krävs både insikt om mottagarperspektivets betydelse och
förmåga hos den som ger och förmedlar bistånd att tillgodogöra sig
detta perspektiv för att stärka och bredda sin lyhördhet och upp
märksamhet. Så kan man undvika att det man hör och ser begränsas
till enbart det som man vill höra och se.

Lokalbefolkningen kan inte sällan bringa högst relevant kun
skap. Ofta är den emellertid varken lättillgänglig eller lätt att till
godogöra sig.

Förbisedda, dolda grupper återfinns ofta i samhällets mest
otillgängliga delar. Deras språk är inte alltid begripligt för biståndets
förmedlare. Deras sammansatta erfarenhet låter sig inte alltid delas
upp och hänföras till olika (bistånds-)områden.

Kvinnor är den största, mest tillbakasatta och osynliggjorda
befolkningsgruppen i de flesta länder. Samtidigt är kvinnors cen
trala roll i utvecklingsprocessen omvittnad och erkänd i alla bistånds
sammanhang.

Tålmodigt kan anpassningen till det mottagande samhället ta
form under aktivt och ömsesidigt deltagande.

Denna självklarhet, kan det tyckas, är desto mer angelägen mot
bakgrund av att många samhällen och deras invånare i Latiname
rika, Asien och Afrika har passiviserats i förhållande till den egna
utvecklingen. Det kan bero på att invånarna underkastats ett
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långvarigt kolonialt förtryck, på inhemsk exploatering och den egna
centralmaktens herravälde men också på bistånd förmedlat av
utomstående på ett destruktivt och patriarkaliskt sätt eller på en
kombination av dessa faktorer.

Övergången från gårdagens passivitet till dagens krav på initia
tiv, ansvar och aktiv medverkan från mottagande befolkning är svår
och kräver tålamod. Motivation och gemensam självtillit måste få
tid att växa.

Peter Erichs arbetar med mediabistånd på SIDAs Kultur- och Mediasektion.
Som journalist och radioproducent har han tidigare bl a arbetat vid Sveriges
Radio och varit lärare vid Dramatiska Institutet. Peter Erichs har också
arbetat i utvecklingsprojekt inom mediaområdet i Afrika och Latiname
rika.
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Behöver Afrika en kulturell

strukturanpassning? 1

av Anna Wieslander

Den kamerunske ekonomen Daniel Etounga Manguelle, utbildad i
USA och Frankrike, ger i sin bok "Behöver Afrika en kulturell
strukturanpassning?" en mörk bild av de senaste årtiondenas ut
veckling i Afrika. Förhållandena försämras; befolkning och bero
ende ökar, inga egna ideer frambringas, handeln minskar, kort sagt,
kontinenten har gått i baklås. Frågan är bara varför.

Etounga svarar själv ja på boktitelns fråga - han anser att
afrikansk "kultur" eller mentalitet bär skulden till många av konti
nentens problem. Hans kritik av den egna världsdelen och dess
ledare är skarp, säkert också kontroversiell.

Afrika, mänsklighetens vagga, borde i framtiden kunna inta
samma ställning i världen som de övriga tre kultursfärerna 
Europa!Nordamerika, Asien och Kina/Sovjet (boken är skriven före
Sovjets sönderfall), anser Etounga. Som ekonom, säger han, vet man
att vissa företags kultur gör dem mer lämpade att överleva än andra.
Är det inte samma sak med länders och världsdelars kultur? Skulle
inte Afrika behöva en kulturell strukturanpassning, en genomgri
pande mental förändring?

Etounga är väl medveten om att Afrikas kulturer är lika mång
skiftande som dess folkslag. Han tycker ändå man kan urskilja två
drag som är gemensamma för kontinentens kulturer: deras etniska
uttryck är musik och dans, och deras livssyn präglas av starka band
mellan samhälle och religion. Afrikanens uttryckssätt, säger han
vidare, är festen, inte arbetet. Dessutom finns det i hela Afrika "ett
behov av existentiell fullhet och en förmåga till förundran" som
aldrig påverkats av inflytanden utifrån.

1. Texten är en sammanfattning av boken"L'Afrique, a-t-elle besoin d'un programme
d'ajustement culturel?" av Daniel Etounga-Manguelle (Paris 1992).
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I "afrikansk kultur" är makten centraliserad, förmögenheter
koncentrerade till eliten och gapet mellan föräldrar och barn stort,
anser Etounga. Makt och auktoritet är intimt förbundna. Eftersom
makten inte kan ifrågasättas, får en afrikansk chef eller annan
överordnad behålla sin auktoritet i alla lägen. Det betyder att
initiativ underifrån kvävs. Vad som kan uppfattas som politisk
passivitet hos afrikaner ska närmast tolkas som en tro på att de
styrande, de mäktiga, besitter"överjordiska" krafter. Man tror inte
att vanliga människor kan kontrollera det okända eller övernatur
liga; en konsekvens kan bli att man tar dagen som den kommer och
inte arbetar så hårt för en oviss framtid, skriver Etounga.

I denna kultur är individen bunden till sin grupp och bör inte
söka avvika, ändra sin status, ifrågasätta eller kritisera. Förmågan
att umgås är den viktigaste dygden och konflikter tonas ner. En
människa värderas efter egenskaper mer än egendomar, och är
accepterad till dess han visat sig omöjlig. Att samla på hög är oetiskt,
varför förmögenheter normalt koncentrerats till huvudstäderna,
där den sociala kontrollen minskat.

I Afrika vänder man sig, säger Etounga, till magin i stället för till
vetenskapen. Uppstår konflikter försöker man lösa dem genom
trolldom och magi. Inte minst under SO-talets kriser har sekter och
trollkarlar fått ökad makt. Ockulta rådgivare har fått påverka den
politiska makten, somliga har själva blivit politiker. Sådana krafter
kunde måhända användas konstruktivt, men verkar hittills ha
skapat mer avundsjuka än utveckling. Avund och missunnsamhet,
säger Etounga, gör att afrikanska samhällen ibland är som fotbolls
lag där ingen spelar bollen till sin medspelare av oro för att den andra
är den som ska göra mål.

Krav på nationell enighet, ofta grundad på just grupp- och
stamtillhörighet, har ofta lett till totalitära system i Afrika, menar
Etounga. Det har bildats en afrikansk fascism som inte bara handlar
om grymma ledare utan om att människor hindras att tänka.
Etoungas kritik är hård: "Vad som är äkta i Afrika är rätten till
ineffektiv produktion, korruption, och bristande respekt för mänsk
liga rättigheter."

Afrikas problem kommer alltså inte i första hand utifrån, säger
Etounga, utan har att göra med egna inre motsättningar, svag
motivation, fatalism och "en orimlig last av traditioner". För
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förändring krävs att den nuvarande mentaliteten förändras. Vi
väljer fel väg, säger Etounga, om vi kämpar för att bevara kulturella
mönster som leder till förlamning, imitation och medelmåtta. Vi är
dömda att förändras eller gå under. "Vad som behövs är en kritisk
kultur, ett system som gör att vi kan assimilera och smälta nya
intryck och som tillåter folklig kultur att växa. "

Förändringens mål måste vara att utrota allt som hindrar afrika
ner från att bli herrar över sin framtid. Samtidigt måste man bevara
de värden som gör afrikansk kultur unikt humanistisk - solidaritet
mellan människor, kärlek till nästan, förmåga till samlevnad och
hänsyn till miljön.

Det behövs alltså en revolution som gör det möjligt för Afrika att
lära av andras misstag och inta sin rätta plats i världen. Förändring
arna kan ses som ett bygge, som förutsätter en solid grund, dvs en
sund utbildning, starka väggar, dvs ett samhälle med gemensamma
mål och fria val, ett hållbart tak, dvs elit och politiker med genuint
intresse för folkets bästa och en bra inredning dvs en sund ekonomi.

Etounga förtydligar hur bygget ska se ut. Han menar att dagens
afrikanska utbildning innebär att barnen bara får lära sig lyda. Ska
förändring alls kunna ske måste man satsa på de ungas förändrings
vilja. Den afrikanska familjens auktoritära system hindrar ungdo
men att utvecklas. Detta system genomsyrar samhälle och politik in
i enpartisystemet. Därför kan familjen inte fortsätta som enda
identitetsskapande enhet. Förändring kräver nya grupperingar som
ger både svängrum och trygghet åt ungdomen. Främst behövs en
skola som fostrar till kritiskt tänkande och gynnar fantasi, kreativi
tet, ansvarskänsla och kärlek till ett väl utfört arbete. Barnen måste
från början lära sig"att tekniskt underhåll är viktigare än trohet mot
landsfadern". Särskilt viktigt i uppfostran är enligt Etounga att
förändra kvinnans roll i samhället. "Utan en fri och ansvarig kvinna
kommer afrikanska män aldrig att kunna stå upprätt." Etounga
förutsätter att ett nytt utbildningssystem leder till önskvärda
ändringar även i det politiska systemet.

Förändring av det ekonomiska systemet är lika nödvändigt.
Afrika har allt och borde inte vara fattigt. Men de afrikanska
staterna har systematiskt negligerat bonden. Först när rätt pris satts
på jord och jordbruksarbete kommer Afrikas ekonomiska problem
att kunna hävas. Motorn måste bli profit, individuella initiativ
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måste uppmuntras och varje individ ska kunna njuta frukten av sitt
arbete. Men alla afrikaner måste också sättas i arbete, och arbeta
mera - utan arbete är ingen god medborgare.

Också på det sociala planet krävs förändring, kvalitativa föränd
ringar i individernas beteende, säger Etounga. Afrika kan inte förbli
ett levande museum, "kvävt av svartsjuka, förlamande avund och
komplex gentemot de vita."

De förändringar Etounga föreskriver ska återge Afrika förmå
gan att tänka självständigt och inte bara härma i-världen. Men det
förutsätter en ökad ekonomisk produktionsförmåga i Afrika, lik
som kapacitet hos stat och institutioner att skapa och genomföra
projekt. I desssa tankar står Etounga uppenbart i samklang med
tankar om 90-talets bistånd från nord.

Men frågan är om förändringen ska ske med hjälp utifrån?
Europas överlägsenhet, säger Etounga, ligger i förmågan att anamma
och utnyttja andra kulturers tankar. Några av Afrikas erkända
personligheter - som Nkrumah, Senghor eller Soyinka - har visat att
även afrikaner kan införliva västerländsk kunskap med inhemsk
tradition. Men det går inte att bara ta över en främmande kultur.
Sådana lån får lätt som enda funktion att bevisa att de som lånat är
civiliserade.

Etounga tycks inte se bistånd som en lösning. Han talar med
förakt om bistånd och biståndsarbetare, som setts som universalme
del mot afrikanernas oförmåga att sköta en modern ekonomi.
Biståndet sägs mest ha skapat besvikelse och dåliga vanor. Hur
skulle också "dessa legokadrer som lever i sina isolat kunna för
ändra det omgivande landets kulturella landskap, när de inte har
någon kontakt med det?"

Frågan är också hur snabbt förändringar kan ske. Etounga
konstaterar att det är viktigt att de ger snabba resultat, så att
människor känner att de vinner mer än de förlorar. Men han varnar
bestämt för försök att genomföra förändring med dekret uppifrån.

Förändringen är nödvändig, och den bör komma snart, ty
människor i Afrika är otåliga. Hittills har politikerna lyckats
kanalisera det missnöje som finns genom att skylla på t ex bytesba
lans och snålt bistånd och därmed dölja sina egna tillkortakomman
den. Nu räcker inte sådana argument, säger Etounga. Afrikaner är
medvetna om behovet av förändring. Många erkänner att de inte
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bara är offer, utan också har medverkat till krisen. De flesta
intellektuella är eniga om att det rör sig om en kulturell kris.

Etounga citerar från en UNESCO-konferens om de afrikanska
kulturernas roll i det moderna Afrikas återuppbyggnad, 1978: "Det
handlar inte om att upphöja eller återupprätta det afrikanska arvet.
Allt var inte positivt, rättvist eller demokratiskt. Det handlar heller
inte om att avfärda allt som historien gett oss från Europa eller
annorstädes. Det handlar om att i vår egen kultur söka de värden
som skapade enhet, stabilitet, solidaritet och sammanhang med det
förflutna och till det lägga valda värderingar, inte bara från Europa,
utan från alla världens civilisationer och kulturer".

Ja, säger Etounga slutligen, vi måste gå till botten med våra
sedvänjor för att utrota det som hindrar våra samhällen att utveck
las till moderna stater. Men vi måste göra det själva, för "den gren
man klippt av på annan plats för att plantera i sin jord ger aldrig lika
bra skugga som den som växt därhemma" .

Även om Etounga i sina slutsatser ger uttryck för en diskussion
som förs i nord, t ex av Världsbanken, har hans bok mottagits utan
större kritik i Afrika. Många av hans tankegångar om fattigdom,
dess orsaker och möjliga botemedel förekommer allmänt i debatten
idag i Afrika och återfinns hos afrikanska forskare och skribenter (se
t ex Ngulube: Some Aspects ofGrowing up in Zambia, NSL, Lusaka
1989).

Etoungas budskap kan säkert falla i god jord hos alla dem som
söker stöd för sina anklagelser mot afrikanerna för dåligt ledarskap,
utebliven utveckling och ökande fattigdom. Man bör dock då
observera att flertalet av de attityder och traditioner som Etounga
pekar på var vanliga här i Sverige långt in på 1900-talet och i
Sydostasien för bara några årtionden sedan och har kunnat föränd
ras i takt med utvecklingen i övrigt.

Etoungas bild av dagens Afrika är mörk, men knappast mörkare
än den vi får genom våra egna massmedia. Till skillnad från dem
visar Etounga på tänkbara vägar ut ur problemen. Han vägrar
acceptera att Afrika skulle dö, "kvävt i sina riter".

Anna Wieslander är för närvarande frilansjournalist, specialiserad på
utvecklings- och biståndsfrågor. Hon har tidigare arbetat på SIDA med
information och utbildning och har skrivit flera böcker om bistånd.
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Fratntidsperspektiv

av Jan Cedergren

Vad vi lärt oss hittills

Vi har nu omkring 30 års erfarenhet av mellanstatligt bistånd.
Givarna har lärt sig mycket under denna tid, liksom mottagarna.
Hur åstadkoms utveckling? Något enkelt svar finns fortfarande inte
på den frågan. Men en del viktiga gemensamma lärdomar kan vi
peka på, vilket har visats i tidigare avsnitt i denna antologi, både om
biståndets möjligheter och - inte minst - om dess begränsningar.

Under de gångna decennierna kan man notera, att uppfattningen
om hur utveckling åstadkoms vid varje tidpunkt har varit förbluf
fande gemensam både hos flertalet givare och bland mottagare.
Dessa utvecklingsteorem har växlat över tiden, ibland utifrån ideo
logiska förändringar, ibland utifrån förändrade verkligheter. Fram
gångar och misstag har i hög grad varit gemensamma. Take-off
teorin, beroendeskolan, basbehovsstrategin, massiva resursöver
föringar, industriell tillväxt genom importsubstitution och struktur
anpassning är exempel på centrala utvecklingsbegrepp över åren. I
efterhand har det varit lätt att finna brister i tidigare förhållningssätt
till olika utvecklingsteorem. Men det har inte varit lika lätt att finna
framgångsrecepten.

Från framgångsrika utvecklingsländer i Ostasien, såsom Malay
sia, Taiwan, Sydkorea m fl, kan man dra vissa lärdomar om vad som
gagnar en hög utvecklingstakt. Stabil makroekonomisk miljö, sats
ning på utbildning på alla nivåer, institutionsbyggande inte minst i
den finansiella sektorn, exportinriktning och tillgång till utländsk
teknologi är exempel. Men hur generella och överförbara dessa
lärdomar är för andra länder återstår att bevisa. De skulle möjligen
kunna betraktas som nödvändiga men inte tillräckliga förutsätt
ningar för att åstadkomma utveckling i t ex Afrika. Det är uppenbart
att utvecklingen bestäms i ett komplext samband av politiska,
ekonomiska, sociala och kulturella faktorer i varje enskilt land. Det
som skapar framgång i ett land ger inte automatiskt samma effekt
i ett annat.
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Vidare kan konstateras att bistånd är svårast där det behövs mest
och att det fungerar bäst där det behövs minst. Denna paradox
illustrerar biståndets relativa betydelse. Det finns grundläggande
förutsättningar i samhällena, av t ex politisk eller kulturell art, som
påverkar utvecklingen mycket mer än bistånd och som bistånd har
mycket litet inflytande på. Det är därför en av biståndets stora
utmaningar att analysera förutsättningar och skaffa så mycket
kunskap om varje enskilt land, att biståndet överförs på rätt sätt
både till innehåll och form. Endast då kan det bli ett stöd till
utvecklingen och inte ett hinder.

Detta leder oss över till nästa viktiga insikt. Ansvaret för utveck
ling måste ligga på u-länderna själva. Tar givarländerna över
ansvaret åstadkoms ingen bärkraftig utveckling. Denna till synes
enkla sanning får stora konsekvenser om den verkligen tillämpas.
Bistånd blir i detta perspektiv ett bidrag till en utveckling som styrs
av mottagarlandet och som mottagarlandet tar ansvar för. Något
som med ett aktuellt modeord kallas "ownership".

Kanske är detta en av de allra viktigaste utvecklingsfrågorna för
närvarande. Hur ska mottagarländerna återta kontrollen (och
ägandeskapet) över sin egen utveckling? Frågan är särskilt relevant
för den mest krisdrabbade kontinenten Afrika, där bistånds- och
omvärldsberoendet blivit allt djupare. I många länder sätts agendan
idag de· facto av Världsbanken och Internationella Valutafonden
(IMF), främst inom ramen för givarsamordnade strukturanpassnings
program. Få ifrågasätter idag att sådana program är nödvändiga.
Däremot finns många uppfattningar om hur de bör genomföras. Det
går inte att komma ifrån att utformningen av dessa program också
har att göra med de internationella institutionernas behov att få
återbetalning och ränta på tidigare långivning.

Aldrig i utvecklingshistorien har ett par institutioner haft en så
stor makt över världens utvecklingsagenda som Världsbanken och
IMF har idag. Detta har skett i takt med att FN-systemet försvagats,
krisen i många u-länder fördjupats och många givarländer känt
uppgivenhet· och brist på alternativ inför de nya svårigheterna.
Institutionernas finansiella dominans och tekniska kompetens har
också bidragit. Oavsett vad man tycker om utvecklingsagendan, är
den ojämna maktbalansen olycklig, vilket Världsbanken och IMF
har varit de första att erkänna.
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Utvecklingsfrågorna är idag så komplicerade att behovet av
många röster, ifrågasättande aktörer och inte minst aktiv u-lands
medverkan, är större än någonsin. De som sätter agendan tar ju inte
ansvar för resultaten och de som kommer att få ta ansvar för
resultaten, har haft ringa inflytande över agendan - en illustration
till "ägandeskapets" problematik. Det måste bli en angelägen
uppgift för givarsamfundet att försöka påverka den övergripande
maktbalansen i mer utjämnande riktning.

Att förstärka mottagarnas ägandeskap

Att förstärka mottagarnas ägandeskap över den egna utvecklingen
måste alltså bli en central uppgift framöver. Svårigheter finns dock
att övervinna, på både givar- och mottagarsidan. På givarsidan är ett
stort problem i det sammanhanget biståndsgivarnas motstridiga
målsättningar. I takt med att krisläget i många u-länder fördjupats,
biståndsresultaten blivit mer otydliga och givarländernas ekonomier
försvagats, har biståndets legitimitet kommit att ifrågasättas allt
mer. Svaret från givarsidan har ofta blivit mer bundet bistånd, fler
villkor, ökad formell kontroll och krav på kortsiktiga resultat. Om
det då som i fallet Moc;ambique finns ett femtiotal bilaterala givare
och ett hundratal enskilda organisationer som alla har olika villkors
paket, krav på redovisningar och hög bindning av biståndet, är
konsekvenserna lätta att föreställa sig. Å andra sidan är ett kravlöst
bistånd vanligen inget bra bistånd. Ömsesidig respekt förutsätter att
bägge parter uppfyller sina åtaganden. Samtidigt är det angeläget att
kraven är rimliga och samordnade med andra givare. På detta
område återstår ännu mycket.

Att ett effektivt utvecklingsbistånd måste vara långsiktigt är idag
en bekräftad erfarenhet. En viktig utmaning i det framtida biståndet
blir att få en rimlig balans mellan mottagarlandets långsiktiga behov
och givarens behov att kunna visa resultat och ömsesidig nytta av
biståndsverksamheten. Detta har också med legitimiteten i biståndet
att göra.

På mottagarsidan uppställer sig frågan vem som är egentlig
mottagare. Många mottagare är idag svaga regeringar med ineffek
tiva statsapparater. Deras trovärdighet hos befolkningen har urhol-
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kats av resursbrist, avtagande förmåga att leverera vad befolk
ningen förväntat, ökande inslag av korruption; i sin tur förorsakade
av urholkade löner, överdimensionerade och föråldrade förvalt
ningsstrukturer och ekonomier i oordning. Det är lätt att se att ett
starkt ägarskap inte är möjligt i denna situation. Vad kan då givarna
göra? I tidigare avsnitt har visats på behovet aven effektiv statsap
parat i arbetsfördelningen mellan stat och marknad i u-länderna.
Genom bistånd kan naturligtvis på olika sätt förvaltningen förstär
kas och effektiviseras, inte minst genom bidrag till det som kallas
"good governance". Viktigare torde dock i många fall vara ökad
politisk demokratisering, trimning av förvaltningens storlek och
förbättrade löner; grundförutsättningar som landet självt måste ta
itu med, om än med stöd utifrån.

Uppgiften för svenskt långsiktigt utvecklingsbistånd kan sägas
vara att hjälpa fattiga människor i fattiga länder att hjälpa sig själva.
Målet vilar på en solidaritetsuppfattning att Sverige som ett relativt
rikt samhälle ska hjälpa länder som är fattiga. Legitimiteten i detta
bistånd bygger på att det går att visa att hjälpen verkligen når de
fattiga och att den bidrar till positiva resultat. Att häva fattigdom är
en komplex process av politiska, ekonomiska och sociala åtgärder.
Det handlar om att hävda respekt för mänskliga rättigheter, skapa
ökad politisk demokrati, höja produktiviteten hos småbönder,
stärka kvinnans ställning på olika sätt, värna om naturresurser och
miljön, skapa social trygghet m m.

En grundläggande förutsättning för att nå framgång i detta
arbete är naturligtvis att de styrande i mottagarländerna själva vill
och för en politik som gagnar de fattiga. Om detta inte är fallet,
hjälper inte ett aldrig så gott bistånd (annat än tillfälligt). Med de
problem som många mottagare har idag, enligt ovan, blir det en
utmaning för givarna att på lång sikt stärka mottagarna, samtidigt
som man på kort sikt kanske måste finna andra kanaler för att nå
fattiga grupper.

Utgångspunkten för givaren måste sålunda alltid vara den slut
giltiga målgruppen. Samtidigt, för att insatserna skall få bestående
effekt, måste alla insatser, åtminstone på lång sikt, vara förankrade
hos den politiska och administrativa ledningen i landet.
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I givarländerna måste vi utvidga legitimiteten för biståndet. Vi har
en ny världspolitisk situation med nya typer av konflikter med
etnisk, politisk och ekonomisk instabilitet på många håll. Fortfa
rande lever var femte människa på jorden i absolut fattigdom. Social
nöd, AIDS, befolkningstillväxt, miljöförstöring, krig, konflikter,
migration, etnisk intolerans och fundamentalism är aktuella pro
blem i vår omvärld. Större krav ställs på biståndet att kunna möta
dessa problem. En allt större del av biståndsbudgetarna har under
senare år kommit att gå till humanitär hjälp i akuta nödsituationer
(t ex f d Jugoslavien, f d Sovjet). Jorden har blivit mindre, kommu
nikationerna tätare och insikten om det ömsesidiga beroendet
starkare. Klyftorna i världen är mer tydligt orsaker till konflikter,
migration och instabilitet. Det upplysta, långsiktiga egenintresset
kräver vårt aktiva deltagande och ansvarstagande i lösandet av u
världens problem. Det blir därmed ytterligare en viktig dimension i
motiven för biståndet.

Biståndet måste ses i ett brett perspektiv. Det handlar om bl a
demokratifrågor, konfliktlösning, genderfrågor, miljö, handelspo
litik, skuldfrågor; ämnen som berör utrikes-, handels-, säkerhets
och biståndspolitik. Biståndet måste också kunna engagera breda
grupper i det svenska samhället och dra nytta av svenska kunskaper
och erfarenheter. Svenska enskilda organisationers verksamhet och
medverkan är av central betydelse. Detsamma gäller företag, orga
nisationer och institutioner som på olika sätt medverkar i bistånds
arbetet.

Slutsatser om framtiden

Hur ser biståndet ut i nästa århundrade? Biståndets uppgift är ju att
göra sig självt överflödigt, något som knappast lär vara uppfyllt till
nästa årtusende. Vad man kan hoppas är dock att relationerna
mellan givare och mottagare utvecklas mot större jämbördighet,
mera av "partnership" och en större bredd i relationerna. Fler länder
kommer efter hand att minska sitt biståndsberoende och i stället
utveckla handelsrelationer.
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Nya svåra frågor som vi idag endast kan ana kommer att
konfrontera biståndet inom en snar framtid. Trycket på de icke
förnyelsebara - och även på de förnyelsebara - resurserna, som en
följd av befolkningsökningen och av utvecklingen själv, kommer att
ställa krav på oss alla till anpassning och nytänkande av oanade
mått. Dessa och många andra frågor kommer att föra givar- och
mottagarländerna både längre ifrån och närmare varandra. Egen
intressen kommer att tvinga givarländerna till insatser som har lika
stor betydelse för mottagaren som för dem själva.

Ökad uppmärksamhet kommer att behöva ägnas de nya handels
blockens politik gentemot u-länderna. Fler inslag av protektionism
från dessa block kan inte uteslutas i ett läge då snarare vidgade
preferenser vore önskvärda som ersättning för bistånd.

Av avgörande betydelse torde en fortsatt demokratisering av
u-länderna vara. Inte bara i form av politisk demokrati med
flerpartisystem, accepterad opposition och en fri och kritiskt gran
skande press, utan också en större mångfald av organisationer,
intressegrupper, fackliga föreningar, yrkesföreningar osv. Endast
genom mer öppna samhällen där ansvar kan utkrävas, missbruk av
makt beivras och maktbyten ske i ordnade former, skapas långsik
tiga förutsättningar för en positiv samhällsutveckling. Bistånd kan
främja denna process. Härvid kan mindre konventionella val av
kanaler och innehåll för biståndet vara viktiga.

Förhoppningsvis kan nuvarande trend mot alltmer bistånd till
kortsiktig humanitär hjälp brytas. Det förutsätter att nuvarande
mönster av uppblossande konflikthärdar kan ersättas av bättre
konfliktlösningsmekanismer och mer samarbete mellan nationer
och regioner. Akuta katastrofhärdar kommer alltid att få företräde
framför långsiktigt utvecklingsbistånd. Samtidigt kan ett fram
gångsrikt sådant bistånd på sikt förebygga många konflikter.

För många hårt drabbade länder i Afrika kommer alternativ till
bistånd inte att finnas på länge, vad gäller nödvändiga resursflöden
för överlevnad och utveckling. Några genvägar till utveckling lär
inte stå till buds. Endast tålmodigt och långsiktigt utvecklingssam
arbete återstår.

Kanske blir lOOO-talet den tid då i-länderna inte längre ensamma
förmår bestämma utvecklingens innebörd. Helt enkelt därför att vi
inte längre har lösningarna på alla problem och vi blir varse att vår
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egen utveckling inte längre är hållbar - att resurserna inte längre
räcker. Och att vi, vad gäller t ex miljöfrågor, sysselsättningsfrågor
m m, alltmer blir en del av problemen. Kanske kommer många
lösningar då att kräva ett mer ömsesidigt och gemensamt erfarenhets
utbyte mellan den rika och den fattiga världen. Kanske får då
äntligen också den fattiga världen ett inflytande över utvecklingens
agenda.

Jan Cedergren är avdelningschef och biträdande generaldirektör vid SIDA.
Han har tidigare arbetat i Tanzania, Mo~ambiqueoch Zimbabwe.







Biståndet och tankarna kring utveckling har genomgått stora förändringar
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Antologin är redigerad ~v Lennart Wohlgemuth, tidigare avdelnings
chef vid SIDA och sedan hösten 1993 direktör för Nordiska Afrika
institutet.

ISBN 91-7106-349-8

Nordiska Afrikainstitutet

Box 1703

751 47 UPPSALA 9 789171 063496


